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1 травня на площі св. Петра в Римі на початку Боже-
ственної Літурґії Папа Венедикт ХVІ проголосив свого 
попередника на Апостольському престолі Папу Івана Павла ІІ 
блаженним Католицької Церкви. Учасниками цього історич-
ного моменту від Української Греко-Католицької Церкви 
були, зокрема, Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, та 
владика Богдан (Дзюрах), секретар Синоду Єпископів УГКЦ.
За повідомленням «Католицького оглядача», від імені 

Божого люду прохання про беатифікацію Слуги Божого 
Івана Павла ІІ склав вікарій Римської єпархії кардинал Ау-
ґусто Валліні. Після цього Папа, сидячи на своїй катедрі, 
урочисто проголосив Папу Івана Павла ІІ новим блаженним 
Католицької Церкви.
Мощами нового блаженного, представленими на беати-

фікації, була кров блаженного Івана Павла ІІ у скляній ампу-
лі, вставленій у срібний мощовик у вигляді сплетених між 
собою галузок оливки. Мощовик почергово несли сестра 
Тобіяна, яка прислуговував Папі Іванові Павлові ІІ упродовж 
останніх днів його туземного життя, та с. Марі Сімон-П’єр 

Норман, яка була чудесно оздоровлена за заступництвом 
Івана Павла ІІ від хвороби Паркінсона – тієї самої хвороби, 
яка дошкуляла бл. Івану Павлу ІІ.
За повідомленнями італійської поліції, у Римі перебува-

ло понад 2 млн. паломників, які прибули до Вічного Міста, 
аби взяти учать у беатифікації Папи Івана Павла ІІ.

«Постать Папи Івана Павла ІІ відразу, з тих його пер-
ших кроків на українській землі, − це була постать свят-
ця. Пригадую, що навіть ворожі до Церкви кола, не маючи 
нічого спільного з якимись духовними якостями Святі-
шого Отця, називали його великим гуманістом ХХ сто-
ліття», − зазначив у коментарі для Департаменту ін-
формації УГКЦ Блаженніший Святослав, згадуючи про 
візит бл. Івана Павла ІІ в Україну. «Вже тоді Українська 
Греко-Католицька Церква, Церква-мучениця, відчула, що 
цей Папа – Папа-слов’янин – це є дійсно святець», − підсу-
мував Блаженніший Святослав.

Департамент інформації УГКЦ
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2 ОФІЦІЙНО

ЗВЕРНЕННЯ
ДО ПРЕЗИДЕНТА, ПАРЛАМЕНТУ УКРАЇНИ,

ДО ВСІХ ГЛАВ ДЕРЖАВ І ЦЕРКОВ
Ми, учені Академій наук України, украй засуджуємо 

гомосексуалізм, лесбіянство, педофілію і розглядаємо 
це як потворне явище сучасного суспільства. Це – пря-
мий виклик Самому Богові, який ненавидить ці гріхи 
і називає гидотою, як написано в Біблії: «Не лягай з 
чоловіком, як із жінкою: це гидота. Не  осквернюйте 
себе нічим із цього, бо якщо хто чинитиме всі ці гидо-
ти, то душі тих, що чинять це, будуть винищені» (Лев. 
18, 22-29). Людям слід прислухатися до Божих попе-
реджень, аби нашу цивілізацію не спіткала доля древ-
ніх міст Содому і Гомори, які Бог знищив за поширен-
ня гомосексуалізму і розпусний спосіб життя.
Господь створив чоловіка і жінку, які доповнюють 

один одного, як єдине ціле. Бог створив гетеросексу-
альні стосунки для продовження роду. Проте в сучас-
ності робляться спроби переконати за допомогою ЗМІ 
суспільство в тому, що сексуальна орієнтація обумов-
лена генетично і не може бути змінена. Навіть висува-
ється ідея про існування так званого «гей-гена». Проте 
вона не має наукового підтвердження. Особи, що бажа-
ють звільниться від гомосексуальної залежності, звіль-
няються від цього після звернення до Бога або психі-
атра. Це говорить про те, що геями не народжуються, 
а ними стають внаслідок аморального способу життя. 
Поширення гомосексуалізму завдає великої шкоди 

суспільству. Як свідчить статистика, особи, що займа-
ються гомосексуальною практикою, набагато схильні-
ші до захворювання СНІДом, психічними хворобами 
і до залежності від психоактивних речовин, аніж гете-
росексуали. Тому суспільство не повинне залишатися 
байдужим до сексуальних збочень, які поширюються 
все більше, і в корені засудити це ганебне явище.
Політика, спрямована на захист гомосексуальних сто-

сунків, є антидержавною, оскільки призводить до чи-
сельного скорочення населення країни – бо гомосексу-
альні пари не дають потомства.
Все це говорить про духовну кризу людства, якому не-

обхідно повернути втрачені християнські цінності, аби 
припинити моральну деградацію сучасного суспільства.
Ми закликаємо гомосексуалістів до покаяння, а та-

кож тих, хто захищає їх і виправдовує, сприяючи тим 
самим поширенню цієї гидоти. Цього очікує від всіх 
Господь, як написано: «Отже, залишаючи часи невіда-
ння, Бог нині повеліває людям всім і всюди покаяти-
ся, бо Він призначив день, в який праведно судитиме 
всесвіт» (Ді. 17, 30-31).
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ГЛАВИ ЦЕРКОВ ЗВЕРНУЛИ УВАГУ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ НА «ПРІРВУ»

МІЖ БАГАТИМИ І БІДНИМИ
Реліґійні лідери порушили перед Главою держави 

питання складного матеріального становища більшос-
ті громадян України, що має врахувати влада в контек-
сті проведення непопулярних реформ. Про це зазначе-
но у зверненні, яке Всеукраїнська Рада Церков і релі-
ґійних організацій передала Президенту Віктору Яну-
ковичу під час зустрічі 21 квітня, повідомляє Інститут 
реліґійної свободи.
Глави Церков і реліґійних організацій звернули увагу 

Президента В.Януковича на насущні соціальні викли-
ки, котрі стосуються зростання «прірви» між багатими 
та бідними в українському суспільстві. Вони також вка-
зали на проблеми соціального захисту дітей і знедоле-
них, масове зростання цін на споживчі товари та кому-
нальні послуги тощо. «Вважаємо, що керівництво дер-
жави має врахувати цю складну ситуацію під час про-
ведення пенсійної, житлової та інших реформ», – наго-
лосили керівники конфесій.
Всеукраїнська Рада Церков висловила переконання, 

що «ефективна соціально-економічна політика, засно-
вана на принципах справедливості та поваги до люд-
ського життя, є запорукою збереження громадянсько-
го миру та утвердження незалежності нашої держави».
Реліґійні лідери України сподіваються, що зустріч 

Президента з Всеукраїнською Радою Церков «сприя-
тиме подальшому розвиткові державно-конфесійних 
відносин на партнерських засадах та утвердженню 
духовно-моральних цінностей в українському суспіль-
стві».  

www.irs.in.ua

ДОРОГІ СПІВБРАТИ У ХРИСТОВОМУ СВЯЩЕНСТВІ!
У Cтрасний четвер – того дня, коли наш Божественний 

Спаситель перед своїми страстями зібрав своїх учнів на 
Тайну вечерю, – хочу і я зібрати всіх вас довкола себе за 
посередництвом цього послання.
Під час таїнственної трапези з апостолами Ісус Христос 

установив святе таїнство Священства. До участі у цьому 
великому таїнстві Він вибрав і покликав також і нас, зро-
бив це служіння сенсом нашого життя та земної місії. В цей 
святковий день хочу щиро привітати вас, що стали учас-
никами вічного священства самого Спасителя, та разом 
з вами поміркувати над його змістом і тими завданнями, 
які ми повинні виконати в нашій Церкві і в нашому народі.
Погляньмо сьогодні на Христа, який знову засідає з нами 

до своєї Тайної вечері. Яким ми Його побачимо? Що Він 
до нас каже і що з нами чинить? З усіх таїнственних жес-
тів Христа на цій вечері хотів би звернути вашу увагу лише 
на такі три: вмивання ніг учням, подавання їм для спожи-
вання свого Тіла і своєї Крові під видом хліба і вина та мо-
литва за них до Отця.
Першим жестом – який ми звершуємо у катедральних 

храмах під час чину вмивання ніг саме у Великий чет-
вер – Христос у видимий і зворушливий спосіб упокорює 
себе перед власними учнями і вказує їм на те, що Він є 
серед них як слуга. Пояснюючи здивованим і схвильова-
ним учням свою поведінку, Спаситель каже: «Чи знаєте, 
що я зробив вам? Ви звете мене: Учитель, Господь, і пра-
вильно мовите, бо я є. Тож коли вмив вам ноги я – Гос-
подь і Учитель, – то й ви повинні обмивати ноги один од-
ному» (Ів. 13, 12-14). Таким чином Спаситель навчає нас, 
що Його священство не є запорукою людського владарю-
вання чи привілеєм. Бути священиком – означає бути для 
всіх слугою, бути тим, хто щодня обмиває людську нечи-
стоту, тобто служить ближньому за прикладом свого Госпо-
да. «Слуга не більший за свого пана, а посланий не біль-
ший за того, хто його послав», – каже Христос (Ів. 13, 16). 
Бути священиком – означає бути слугою очищення люди-
ни, щоби кожен віруючий міг стати причасником чистоти 
життя самого Христа.
А як важливо для кожного з нас, особливо в ці дні Вели-

кого посту, коли годинами слухаємо сповіді вірних, самим 
бути очищеними та вмитими Христом у цій купелі душі, що 
звемо святим таїнством Покаяння! Тому прибігаймо якнай-
частіше до цієї тайни Божого милосердя, даймо Христо-
ві послужити нам і дозвольмо Йому зробити нас здатни-
ми до служіння іншим. «Коли я тебе не вмию, – каже Ісус 
до Петра, а також і до кожного з нас, – то не матимеш зі 
мною частки» (Ів. 13, 8).
Другим важливим моментом наших роздумів і кульміна-

цією Христової Тайної вечері є встановлення таїнства Пре-
святої Євхаристії. Відкриваючи учням можливість причастя  
своїх Тіла і Крові у переддень власної хресної смерті, Ісус 
Христос робить їх членами свого Тіла і своєї Крові: входить 
у їхнє життя та робить їх своєю Церквою, що є Його Тілом 
(пор. 1 Кор. 12, 27). Приймаючи євхаристійні Дари, апос-
толи самі стають прийнятими Христом! Беручи – стають 
взятими, причащаючись Його Тіла та Крові – стають при-
часниками Його життя, здатними ввійти в Його смерть і во-
скресіння, випити Його Чашу, – і таким чином перетворю-
ються на учасників Його вічного священства за чином Мел-
хіседека (пор. Пс. 109, 4). У Посланні до євреїв ми знахо-
димо особливий наголос на цій єдності між новим і вічним 
Христовим священством і вічним Новим Завітом, запеча-
таним Його Кров’ю. Будучи пронизані Христовими Тілом і 
Кров’ю, апостоли на Тайній вечері стають учасниками не 
людського, а божественного священства, – священства 
божественної Особи Ісуса Христа. Ісус Христос є вічним 
Архиєреєм за чином Мелхіседека: через Нього маємо до-
ступ до досконалого спасіння та сопричастя з Богом (пор. 
Євр. 7, 11-28).
Святі таїнства Євхаристії та Священства встановлені в 

один день і одним Христовим жестом. Тому можна сказати, 
що  священиче життя є життям євхаристійним. Христовий 
священик, служачи щодня Божественну Літургію та при-
водячи своїх вірних через душпастирське служіння і про-
повідь Божого Слова до причастя Господніх Тіла і Крові, 
саме з Євхаристії черпає свою силу та ревність і в ній від-
новлює свою посвяту Богові та знаходить власну ідентич-
ність. Будучи у своїй основі євхаристійним, життя свяще-
ника є приношенням за Божий люд: жертвою за людей та 
дорогою до Бога. Лише у такому житті душпастир може що-
разу глибше пізнавати Бога, поринати у розуміння Слова 
Його Божественної Євангелії та у силі Святого Духа про-
голошувати його людям.
Третім важливим жестом Христа, що споживає сьогодні з 

нами свою Тайну вечерю, є Його молитва. Ісус співає разом 
із учнями хвалу Отцеві та виголошує свою Архиєрейську 
молитву за них (пор. Ів. 17). Христос молиться до Отця не 
лише у присутності своїх учнів: Він молиться за них, у них 
та із глибини суті кожного з них. Ця єдність між молитвою 

Христа та апостолами звершується силою і діянням Свя-
того Духа через таїнство Священства, подібно як Христос 
з’єднаний у таїнстві Євхаристії з Тілом своєї Церкви як її 
Глава. Ось чому святий Августин навчає: «Коли ми зверта-
ємо свою молитву до Бога, то не повинні від’єднувати від 
Нього Його Сина, і коли молиться Тіло Сина, то Воно не є 
від’єднаним від своєї Глави. Таким чином, та сама Особа, 
тобто єдиний Спаситель Тіла, Господь наш Ісус Христос, 
Син Божий, є тим, хто молиться у нас, за нас і є Тим, хто є 
умолений нами» (Св. Августин, коментар на 85-й псалом).
З цього виду Христового служіння випливає і молитов-

не служіння священика Христовій Церкві. Щоденна молит-
ва Часослова – нашого молитовного правила – є одним із 
суттєвих завдань нашого життя і складовою частиною на-
шого священичого покликання.  Коли священик щодня мо-
литься Утреню, Часи, Вечірню та інші частини літургійно-
го правила дня, то він, хоч і на самоті, молиться завжди у 
Церкві, з Церквою і за Церкву! Як же важливо для кожної 
нашої парафії чи монашої спільноти мати таких молільни-
ків, щоби силою Святого Духа за посередництвом само-
го Христа – Архиєрея, наше Церковне тіло жило у повно-
ті божественного життя!
Споглядаючи сьогодні на нашого Спасителя за Тайною 

вечерею, ми бачимо, що у всіх цих Його рисах, словах і 
вчинках прихована важлива істина про священиче слу-
жіння: Христовий священик – це той, хто щедро ділиться 
собою. Як і Христос, священик віддає людям не лише те, 
що має: час, знання, сили та добробут (власний чи своєї 
родини). Він вповні віддається людям як слуга, який силою 
Святого Духа у таїнстві Священства, відкриває людину до 
Христа та через Нього єднає з Отцем – Джерелом вічно-
го життя.
У цей особливий день складаю щиросердечну вдяч-

ність усім тим своїм співбратам у Христовому священстві, 
які ревно і жертовно служать Богові й Церкві. Адже все те 
добре, що відбувається сьогодні в нашій Церкві, стається 
завдяки Божій благодаті та вашому невтомному служінню.
З глибокою пошаною схиляю свою голову перед сотня-

ми священичих сімей, які жертвують своїм добробутом та 
земними вигодами і сьогодні є там, де найважче і де вас 
найбільше потрібно. Дякую вам, що без нарікань розді-
ляєте з нашими вірними нестатки та прикрощі сучасних 
соціально-економічних обставин, несучи їм Боже Слово 
та приклад справжнього християнського подружжя. Ваше 
свідчення і ваша жертва є дорогоцінним скарбом, на якому 
росте і розвивається наша Церква.
Щиро вболіваю і молюся за тих священиків, які сьогодні 

почуваються розгубленими, зраненими чи терплять від ви-
пробувань і спокус. Нехай цього дня Господь скріпить вас і 
ваші сім’ї, обмиє вас своєю божественною любов’ю, заго-
їть ваші рани своїми Тілом та Кров’ю і заговорить із вашо-
го нутра Словом життя вічного! П’ючи до дна Чашу страж-
денного слуги Господнього, сміливо йдімо за Ним у Його 
славне і тридневне Воскресіння!

†  СВЯТОСЛАВ
Дано у Києві, при Патріаршому соборі

Воскресіння Господнього,
18 квітня 2011 року Божого, у Великий понеділок

Послання Блаженнішого Святослава
до священнослужителів

Української Греко-Католицької Церкви
на Страсний четвер
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У Брюховичах, що неподалік Львова, знаходиться 
монастир cв. Йосифа, в якому інколи проводять реко-
лекції для молоді та юнацтва. Нещодавно у цьому мо-
настирі на таких реколекціях побував і я. 
Їхав я туди не сам, – зі мною їхали також мої знайо-

мі з катехитичної школи ім. Патріярха Йосифа Сліпо-
го, що на Левандівці: саме тут я і дізнався, що запла-
нована така поїздка. Були серед нашого гурту і молоді 
люди, яких до того я зовсім не знав, але після спільно-
го проживання у цьому монастирі та спільної молитви 
ми стали справжніми друзями. Молитва єднає людей.
Їдучи сюди, внутрішньо я налаштовувався лише на 

серйозні розмови реліґійного спрямування та повчаль-
ні приклади. Але що ми бачимо? До зали увійшов 
отець Петро і з перших слів почав жартувати, знайо-
митись, викликаючи довіру до себе простотою свого 
спілкування. Його вміння передати серйозну і важли-
ву інформацію з веселим і водночас повчальним при-
кладом із життя буквально захоплювало.
Все ж отець знав, коли можна було пожартувати, 

а коли – ні. І ми також це відчували. Після духовних 
наук ми ходили на Службу Божу, де спільно молились.
Найбільше мене вразив на цих реколекціях момент 

відтворення «Тайної вечері». Розпочалось усе тим, що 
у величезній залі вимкнули світло; лише у руках отця 
Петра продовжувала блимати маленька свічка. Ми си-
діли колом і священик розповідав нам про те, як Ісус 
Христос обмивав апостолам ноги. При тому він також 
почав омивати кожному із нас ноги, після чого промов-
ляв: «Ісус любить тебе». Ці слова він говорив так про-
никливо, що у цей момент я цілком повірив, що його 
устами до мене промовляє сам Господь.
Після цього о. Петро розповів нам про Пресвяту Єв-

харистію. При цьому він подав нам розламаний хліб 
і чашу із вином; кожен  відламав собі шматочок хлі-
ба та ковтнув вина. Після такого дійства, я впевнений, 
кожен відчув себе насправді учасником «Тайної вече-
рі». Це було дивовижно…
На Хресній дорозі ми били поклони, і священик нас 

повчав, що кожним гріхом ми завдаємо Ісусові неви-
мовного болю. Тоді він, дивлячись на хрест, промо-
вив: «Я також завдаю йому болю і тим самим приби-
ваю Його до хреста». Після цих слів пролунав удар 
молотка по цвяху, який символічно прибиває Ісуса до 
хреста. Священик і нам запропонував ударити молот-
ком по цвяхові, додавши: «Якщо ти відчуваєш, що за-
вдаєш болю Христові, тоді і ти вдар, але зі щирим по-
каянням та обіцянкою, що хочеш змінити своє жит-
тя у кращий бік». У залі залунав стукіт молотка. Цей 
звук був настільки пронизливий, що нам усім стало 
моторошно. Тоді я зрозумів, якого сильного болю ми 
завдаємо Ісусові нашими гріхами.
Під час перебування у цьому монастирі в Брю-

ховичах багато часу з нами проводили волонтери-
аніматори, які також спрямовували нас на шлях істи-
ни, але через більш грайливу форму навчання.
Коли ж настав час збиратися додому, сестра Меланія 

запропонувала нам висловити свої почуття чи емоції. 
З уст багатьох залунали слова подяки, в яких вчував-
ся жаль від скорої розлуки.
Особисто я впевнений, що запам’ятаю ці події на 

все життя, адже вони доволі сильно вплинули на мою 
свідомість. Я щиро вдячний Катехитичному центру 
Львівської Архиєпархії за те, що вони влаштовують 
такі науки для молоді, чим роблять неоціненний вне-
сок у душі багатьох молодих людей, адже кожен із 
нас, хто був там присутній, почерпнув для себе щось 
украй важливе і потрібне для життя.

Ярослав ЛЕВКО,
учень 9-го класу СЗШ №67

РЕКОЛЕКЦІЇ
ДЛЯ МОЛОДІ

24  апреля  в  прихо -
де  Покрова  Пресвятой 
Богородицы в городе Ев-
патории радостно праздно-
вали Светлое Христово Во-
скресение – дарованную 
Господом великую возмож-
ность спасения.
Рано-утром в храме на-

стоятель протоиерей Бог-
дан Костецкий начал слу-
жить Пасхальную Утре-
ню – самое торжественное, 
самое ликующее и вдохно-
венное богослужение, рав-
ного которому нет во всех 
службах церковного кален-
даря. Следом за Утреней 
совершилась Литургия.
Великодня дождались, 

Великодню славослови-
ли. Пасхальные песнопе-
ния почти не прекращались. 
Многократно повторялись 
вечно живые слова «Хрис-
тос Воскрес!» – «Воистину 
Воскрес!». Душа и сердце 
переполнялись светлой и 
животворной радостью Во-
скресения.
Верующие  со  внима-

нием выслушали Еванге-
лие, в котором изобража-
ется божественность Спа-
сителя. Отец Богдан по-
здравил всех с Воскресе-
нием Христовым и зачитал 
приветственное послание 
Экзарха Одесско-Крымского 
епископа Василия Ивасю-

ка. Священник благословил 
Артос (пасхальный хлеб) 
и положил его на тетрапод 
– в знак незримого присут-
ствия Самого Христа, а в за-
вершение освятил куличи и 
крашенки для пасхальной 
трапезы верующих.
Сразу по окончании бо-

гослужения в десять часов 
утра отец-настоятель – ка-
пеллан для военнослужа-
щих в городе Евпатории 
– поехал для поздравления
в зенитный ракетный полк 
(войсковая часть А-4519, ко-
мандир – полковник  Виктор 
Никонец, заместитель ко-
мандира по гуманитарным 
вопросам – подполковник 
Александр Ломака). Для 
роты молодого пополне-
ния отец Богдан совершил 
в светлице молебен, окро-
пил юношей святой водой, 
благословил крестом и по-
дарил каждому по иконке 
«Воскресение». Из 25-ти 
новобранцев 15 – с Ивано-
Франковщины. В своем 
слове священник подчер-
кнул, что с Христом связана 
наша вера, спасение, жизнь, 
– и пожелал  присутствую-
щим, чтобы Бог хранил и 
даровал им мудрость и все, 

что необходимо для прохож-
дения воинской службы.
Затем в актовом зале 

части  для воинов срочной 
службы священик совер-
шил молебен на освящение 
куличей и крашенок. Для 
духовных же сил он окропил 
воинов святой водой и бла-
гословил крестом. Светлая 
радость переполняла серд-
ца, все дышало братской 
любовью и восторгом. Гро-
могласное «Воистину Во-
скрес!» звучало из уст сол-
дат в ответ на возглас вой-
скового капеллана «Христос 
Воскрес!».
В праздничных богослу-

жения помощниками отцу 
Богдану были студенты пя-
того курса Дрогобычской 
духовной семинарии Рос-
тислав Прыриз и Андрей 
Мельничук. Сложилась уже 
добрая традиция – братья-
семинаристы несколько 
лет подряд приезжают на 
приход. В благодарность 
они выслушали искренние 
слова настоятеля отца Бог-
дана, старшего брата при-
хода Андрея Серветника и 
прихожан.

Людмила ГРИГОРЬЕВА,
г. Евпатория

Пасха в Евпатории

«Святіший  Отець  на-
завжди увійде в історію 
нашої Церкви і українсько-
го народу як той, хто беа-
тифікував мучеників кому-
нізму». Про це Глава Укра-
їнської греко-католицької 
Церкви Блаженніший Свя-
тослав сказав Польському 
радіо з нагоди беатифікації 
Папи Івана Павла ІІ.

«Своєю повагою до укра-
їнської землі і її такої жах-
ливої історії, а також вели-
чезного свідчення христи-

янських мучеників і геро-
їв християнського життя, 
він підкреслив, що це є ве-
личезним скарбом Церк-
ви», − наголосив Першоі-
єрарх УГКЦ.
За  спостереженнями 

Глави УГКЦ, своїм візитом 
в Україну у 2001 році Папа 
Іван Павло ІІ зламав сус-
пільні стереотипи. На його 
думку, після візиту Папи 
риторика і тональність ви-
словлювань на його адре-
су цілком змінилася, бо 

дуже багато людей в Укра-
їні для себе по-новому від-
крили Церкву: «Йдеться не 
лише про конфесійну при-
належність – католиць-
ка, латинська чи греко-
католицька, радше ходить 
про роль і місце духовно-
го життя не тільки в житті 
громадянина, але суспіль-
ства як такого», − наголо-
сив Глава Церкви.
У той самий час Першо-

ієрарх Церкви висловив 
жаль, що сьогодні є певні 
сили, які намагаються дис-
кредитувати особу Папи 
Івана Павла ІІ і, називаю-
чи себе греко-католиками, 
навіть прямо виступили 
проти його беатифікації. 
Йдеться про секту так зва-
них «підгорецьких отців», 
які самі виступили проти 
беатифікації Івана Павла 
ІІ та ще й закликали до 
цього увесь світ. «Оче-
видно, що це, до певної 

міри, намагання атакувати 
нашу Церкву», − підкрес-
лив Глава УГКЦ.

«Думаю, що беатифіка-
ція дасть новий поштовх 
для  популяризаці ї  бл . 
Івана Павла ІІ і розвитку 
Католицької Церкви на те-
ренах України», − підсу-
мував Блаженніший Свя-
тослав.
Нагадаємо, що 27 черв-

ня 2001 року Папа Іван 
Павло ІІ під час візиту в 
Україну беатифікував 28 
Слуг Божих Української 
Греко-Католицької Церк-
ви. Декрети мучеництва, 
героїчних чеснот та чуд 
духовних осіб та миряни-
на УГКЦ були проголоше-
ні 24 квітня 2001 року у Ва-
тикані у присутності Папи 
Івана Павла ІІ.

Департамент
інформації УГКЦ

Блаженніший Святослав: «Папа Іван Павло ІІ 
увійде в українську історію»

Іван Павло ІІ завалив тисячолітній мур недовіри єврей-
ського світу – сказав головний равин Риму. «L’Osservatore 
Romano» пише про реакцію єврейських середовищ на бе-
атифікацію папи.
Йосі Пелед, офіцер ізраїльської армії високого рівня і 

співпрацівник прем’єра Беньяміна Нетаньяху зазначив: 
«Мій візит до Риму має лише одну ціль: віддати честь по-
статі Івана Павла ІІ. Від віку дев’яти років, коли я приїхав 
в Ізраїль, це вперше  я погодився бути за межами країни 
в дні, коли поминаються жертви Голокосту».
Посол Ізраїлю при Апостольській Столиці Мордехай 

Леві підкреслив, що відношення Івана Павла ІІ до юдаїз-
му «не було результатом лише розумового процесу, але 
також глибокого емоційного заангажування».

 Головний равин Риму Ріккардо Ді Сегні підкреслює, що 
«Іван Павло ІІ здійснив революцію, руйнуючи тисячолітній 
мур недовіри єврейського світу».  Візит Івана Павла І до 
Ізраїлю, відвідування синагоги, становлення дипломатич-
них стосунків між Апостольською Столицею та державою 

Ізраїль равин назвав «епохальними кроками».
 «Очевидно, щодо процесу беатифікації юдаїзм відчу-

ває цілковиту чужість, однак цей великий римський день 
на честь Івана Павла ІІ приймає як істотне вираження ре-
лігійних почуттів, який показує, що мільйони жителів від-
чувають потребу релігійних почуттів» - підкреслив Ді Сегні.

 Колишній головний равин Риму Еліо Тоафф, який тими 
днями відзначав своє 96-річчя, ще раз підкреслив з наго-
ди беатифікації, що «пам’ять про папу Кароля Войтилу за-
лишиться незатертою у колективній пам’яті  єврейського 
народу з огляду на його заклики до братерства і дужа то-
леранції, якому чуже всіляке насилля».

 «У стосунках між нашими двома великими релігіями 
в цьому новому тисячолітті, яке вже змогли заплямува-
ти кроваві війни і чума расизму, наслідство Івана Павла 
ІІ залишається одним з небагатьох духовних островів, які 
гарантують виживання і духовний прогрес людства» - за-
уважив емеритований головний равин.  

 За матеріалами: ЕКАІ

Євреї задоволені беатифікацією



4 БЕАТИФІКАЦІЯ

Префект Конґреґації у справах канонізації святих кар-
динал Анджело Амато зазначив, що процес дослідження 
святості Папи Івана Павла ІІ «проходив із надзвичайною 
точністю і професіоналізмом». Про це він заявив під час 
виступу в Папському університеті Святого Хреста у Римі, 
а газета «L’Osservatore Romano» опублікувала 5 квітня 
тези його виступу.
Деякі критики висловлювали думки, що справа беати-

фікації Івана Павла ІІ була занадто прискорена для того, 
щоб задовольнити вимоги звичайних католиків щодо про-
голошення його святим. Однак кардинал Анджело Амато 
твердить, що справа зовсім не в тому. Він згадав, як справ-
ді, 2 квітня 2005 року, в день смерті понтифіка, натовп, що 
зібрався на площі св. Петра викрикував «Santo subito!» 
(Святий вже!). Розгляд справи почався настільки швидко, 
оскільки новообраний Папа Венедикт XVI видав едикт, від-
повідно до якого був скасований звичайний період очіку-
вання для початку розгляду справи. Однак у самому про-
цесі вивчення доказів не було застосовано жодних спеці-
альних підходів чи винятків.

«Ми сприйняли заклик народу Божого, але, відповідно 
до тисячолітньої розсудливості Церкви, ми ретельно до-
тримувалися норм, виданих самим Іваном Павлом ІІ ще в 
1983 році», – зазначив кардинал. – Так, він – Santo subito, 
але перш за все – Santo sicuro (точно святий). Цей поспіх 
не завдав шкоди точності процедури».
Далі кардинал трохи детальніше розповів про процедуру 

розгляду святості особи. За його словами, особлива увага 
приділяється «sensus fi dei», тобто загальній думці вірних 
щодо святості цієї особи. Він назвав кілька елементів, які 
повинні пройти тест на «sensus fi dei»: ця особа має мати 
репутацію святої серед людей, окрім «загальної добро-
ти» – мати «славу» за те, що жила святим життям. Покій-
ний також має бути заступником вірних у небі.
Для того, щоб бути святим, кандидат не може бути про-

сто «доброю» людиною – він має бути «святим» на подо-
бу Христа. Тут не йдеться про визнання його величності в 
богословії чи за окремі благодійні акції, – зазначив карди-
нал, – а справа полягає в «постійному ставленні – звич-
ці – харитативності, як постійному виявленні благодаті». 
І ця репутація святості має привести до «спонтанного» 
вияву набожності і підтримки святого після його смерті. 
«Не можна починати процес, якщо не було загальнопо-
ширеної, щирої і спонтанної репутації святості», – каже 
кардинал Амато.
Всі ці критерії є лише першими кроками у всьому про-

цесі, але вони є частиною «sensus fi dei» і «незамінними» 
для початку розгляду справи. За словами кардинала, вони 

є «голосом народу», до якого часто долучається «голос 
Бога». А потім до них долучається «голос Церкви», яка по-
чинає досліджувати героїчні чесноти і чуда – за винятком 
випадків мучеництва – і тоді процес переходить до беа-
тифікації і канонізації.

«Вся ця богословська концепція «sensus fi dei» була по-
вністю дотримана під час беатифікаційного процесу Івана 
Павла ІІ» – зазначив кардинал Анджело Амато.
Кардинал також розповів, що католицька правовірність 

покійного Папи була чітко зрозуміла з його праць і навчан-
ня. Свідчення свідків були ретельно вивчені, а героїчність 
чеснот виявлялась через прояви його віри, надії і любові. 
«Такий героїзм покладає на понтифіка досконалість, що 
перевершує силу людської природи, показуючи, що чес-
нота є не лише результатом людських зусиль, але даром 
від Бога і наслідком у серці того, хто не противиться Йому, 
а співпрацює з Ним» – додав кардинал.
У грудні 2009 року Конґреґація у справах канонізації свя-

тих проголосила його «блаженним». Оздоровлення фран-
цузької сестри Марі Сімон П’єр Норман від хвороби Пар-
кінсона за заступництвом Івана Павла ІІ було докладно ви-
вчено й оголошено таким, що неможливо пояснити, тобто 
чудом. 14 січня 2011 року Папа Венедикт XVI підписав де-
крет, яким погодив чудо, і таким чином офіційно зробив 
легітимними почуття вірних про святість покійного Папи.

«Беззаперечний і постійний тиск зі сторони вірних та ЗМІ 
щодо нагального завершення справи – на відміну від по-
ширених думок – не заваджав проведенню процедури. На-
справді ж через це до розгляду свідчень і подій приділя-
лась ще більша увага», – визнав кардинал Амато.

За матеріалами CNA

Âàòèêàí: ïðîöåñ áåàòèô³êàö³¿ ²âàíà Ïàâëà ²² áóâ ïðîôåñ³éíèì ³ òî÷íèì

Єпископ Джон Бернард 
Шляга повідомив, що літур-
ґійне свято нового святого 
буде відзначатися 22 жов-
тня, тобто у річницю інав-
ґурації понтифікату Івана 
Павла II.
Нещодавно в ефірі «Радіо 

Голос» ієрарх оприлюднив 

деякі деталі процесу беати-
фікації та підготовки до пер-
шотравневої церемонії. Він 
згадав про випадок чудес-
ного зцілення французької 
монахині, підкресливши, що 
у Ватикану не було сумнівів 
щодо цього чуда, але невіру-
ючий лікар шукав у зціленні 

інші причини. Він не міг зна-
йти медичного пояснення її 
одужання, але не хотів по-
годитись, що сталося чудо, 
бо сам у це не вірив. Це 
було причиною «чутки, що 
це чудо – сумнівне», – зая-
вив прелат.
Єпископ пояснив, що єди-

ною реліквією І-го ступе-
ня, тобто елементом з тіла 
Папи, є кров, яку перед 
смертю порадив узяти кар-
динал Станіслав Дзівіш.
Ієрарх закликав вірних 

брати участь у беатифіка-
ції та святкових заходах. Він 
підкреслив, що для каноні-
зації більше не треба буде 

вести канонічного процесу 
– достатньо буде ще одно-
го чуда за посередництвом 
Івана Павла ІІ, а літургій-
не свято цього святого буде 
відзначатися 22 жовтня, як 
і річниця інавґурації понти-
фікату Папи. Зазвичай у лі-
турґійному календарі зазна-
чають «день, коли святі на-
родилися для неба», однак 
2 квітня – день смерті Івана 
Павла II – часто випадав би 
на Великий Піст, а навіть у 
Страсний Тиждень, тому ви-
брали 22 жовтня – річницю 
інавґурації його понтифікату.

«Католицький Оглядач» 
за матеріалами ekai.pl

Ó ë³òóð´³éíîìó êàëåíäàð³ ²âàíà Ïàâëà ²² çãàäóâàòèìóòü 22 æîâòíÿ

Âàòèêàí. 1 òðàâíÿ 2011 ðîêó. Áåàòèô³êàö³ÿ ²âàíà Ïàâëà ²²
â îá’ºêòèâàõ ³íôîðìàö³éíèõ àãåíö³é ñâ³òó

3 травня 2011 року кардинал Станіслав Дзівіш 
відправив першу Службу Божу при гробі блажен-
ного Івана Павла II у каплиці св. Себастьяна у ба-
зиліці св. Петра у Ватикані. О сьомій годині ран-
ку там зібралося близько 30 осіб, серед них і се-
стри Святого Серця Ісусового, які допомагали Папі 
упродовж багатьох років, а також його камерди-
нер Анджело Гугель.

 У передмові до Літургії Архиєпископ Кракова 
сказав, що сьогодні, в день Цариці Корони Поль-
ської і наших сердець, дякуємо Богові за всі події, 
свідками яких ми стали в останні дні у зв’язку з 
беатифікацією Івана Павла II. «Просімо Бога про 
те, щоб бл. Іван Павло II став істинним покрови-
телем польської свободи, єдності та любові», – за-
кликав кардинал Дзівіш.

 Згодом, за бар’єрами, що відгороджують ка-
плицю від головного проходу базиліки, зібралося 
близько 200 чоловік, які також взяли участь у Лі-
тургії. Там були здебільшого італійці та поляки.

 У розмові з KAI Анджело Гугель сказав, що під 
час сьогоднішньої скромної Служби Божої «по-
вернулося багато спогадів, пов’язаних з Папою». 
– Сьогодні, як і в останні кілька днів, я дуже роз-
чулений – зізнався камердинер Івана Павла II.

 Гробниця бл. Івана Павла II знаходиться під ві-
втарем в каплиці св. Себастьяна. Труна стоїть за 
білою мармуровою плитою з латинським напи-
сом: «Beatus Ioannes Paulus PP II». З жовтня 1956 
до квітня 2011 року там був гріб іншого Папи – бл. 
Інокентія XI. На вівтарі знаходиться розп’яття і 
шість свічок, а по боках дві маленькі свічки, які 
запалюють тільки під час Служби Божої. З обох 
боків каплиці є пам’ятники пап Пія XI і Пія XII, а 
над вівтарем є велика мозаїка ХVІІ ст., що зобра-
жує мученицьку смерть св. Себастьяна. У капли-
ці стоїть шість чотирьохмісних лавок.

  У молитві віруючі просили у Бога, щоб Папа 
Бенедикт XVI і всі, хто трудиться в Церкві, були, 
як і бл. Іван Павло II, слугами милосердя і єднання.

 Наприкінці Літургії, яку відслужили італійською 
мовою шість священиків, кардинал Дзівіш вимо-
вив співом марійну молитву «Regina caeli». Потім 
учасники Літургії підходили до папського гробу, 
клякали і молилися, а деякі також торкалися і ці-
лували плиту, за якою знаходиться труна з тілом 
Кароля Войтили.

 Оскільки вівтар у каплиці св. Себастьяна є пе-
редсоборовим, Служби Божі на гробі бл. Івана Пав-
ла II відправляють повернені у напрямі до вірую-
чих. Після кардинала Дзівіша наступну Службу 
Божу відслужив там Митрополит Львова Архи-
єпископ Мечислав Мокшицький. Обидва єрархи 
були секретарями бл. Івана Павла II.

 Ватиканські жандарми розповіли, що наразі ка-
плиця св. Себастьяна буде доступною тільки для 
тих, хто відправляє Службу Божу. Вірні, які хочуть 
помолитися на гробі бл. Івана Павла II можуть зро-
бити це тільки через бар’єр, що розділяє каплицю 
від головного входу базиліки.

«Католицький оглядач»
За матеріалами: wiara.pl

Перша Служба Божа 
на гробі блаженного 

Івана Павла II
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Особистий секретар Папи Івана Павла 

ІІ Високопреосвященний архиєпископ 
Краківський кардинал Станіслав Дзі-
віш перебував поряд із благопокійним 
Папою багато років. По завершенні беа-
тифікаційного процесу він нарешті може 
вільно говорити про великого Папу.
Але перед самим інтерв’ю було на-

голошено, що кардинал не говоритиме 
про останні хвилини життя Святішого 
Отця Івана Павла ІІ, оскільки Його Пре-
освященству важко про це говорити, а 
все, що було потрібне, ним вже сказано. 
Також під час самої розмови кардинал 
не дав відповіді на запитання про атен-
тат на Івана Павла ІІ та про ставлення 
Папи до об’явлень у Меджугор’ї.

– Ваше Високопреосвящентво, коли
Ви вперше познайомилися з Папою Іва-
ном Павлом ІІ?

– З майбутнім Папою  Іваном Павлом
ІІ я познайомився ще у підпільній семіна-
рії в часі німецької окупації. Коли Кароль 
Войтила став Краківським Архиєписко-
пом, він покликав мене, щоб я був його 
особистим секретарем. Сорок років я 
був особистим секретарем спочатку ар-
хиєпископа Войтили, а потім Папи  Івана 
Павла ІІ. У Ватикані про мене жартівли-
во казали: «Дон Станіслао – тінь  Івана 
Павла ІІ». Ми були земляками, обоє – з 
південної Польщі і, як усі поляки з пів-
дня, ми надзвичайно любили гори; на-
віть вже тяжко хворий,  Іван Павло ІІ все 
одно прагнув побачити гори.

– Ваше Високопреосвящентво, відо-
мо, що Ви є прихильником негайної ка-
нонізації блаженної пам’яті Папи  Івана 
Павла ІІ. Чи Ви і надалі очікуєте, що так 
воно відбудеться?

– Очевидно, що не тільки я, але й ба-
гато хто молиться за дар канонізації 
Папи  Івана Павла ІІ, але останнє слово 

у цьому питанні – за нинішнім Папою 
Венедиктом ХVІ, і, як тепер уже відо-
мо, йдеться про беатифікацію. І ми при-
ймаємо його волю беззаперечно. Раді-
ємо беатифікації так само, якби раділи 
б і канонізації. Можу відкрито сказати: 
для мене особисто  Іван Павло ІІ – свя-
тий, і я чекаю лише офіційного підтвер-
дження цього. 

– Відомо, що Ви зберегли особисті но-
татки Папи  Івана Павла ІІ. Чи Ви збира-
єтеся їх опублікувати?

–Особисті нотатки Папи мають вели-
ку духовну вартість. Вони дають мож-
ливість глибше зрозуміти його духовне 
життя. І в цьому – їхня незаперечна вар-
тість. Чи вони будуть опубліковані? Я ще 
остаточно не знаю. Знаю лише, що це 
ще не на часі.

– Ваше Високопреосвящентво, Ви
є особою, яка найкраще пізнала осо-
бистість  Івана Павла ІІ. Що є, на Вашу 
думку, його найбільшим богословським 
спадком?

– У кількох реченнях неможливо дати
відповідь на це запитання, оскільки спад-
щина  Івана Павла ІІ обіймає багато ас-
пектів. Але думаю, що найперше по-
трібно відзначити його величезний вне-
сок у розвиток соціального вчення Церк-

ви, концепцію міжлюдської солідарності, 
правила милосердя та етичні фундамен-
ти демократії і позитивного представлен-
ня вільного ринку.

– На Вашу думку, теперішній Папа Ве-
недикт ХVІ провадить Церкву у фарвате-
рі, наміченому Папою  Іваном Павлом ІІ?

– Святіший Отець Венедикт ХVІ про-
довжує вести Церкву шляхом, який вка-
зав блаженної пам’яті Папа  Іван Павло 
ІІ. Але це не сліпе наслідування попе-
редника, – це та ж лінія, але інакша 
форма служби. Зараз – час і понтифі-
кат Папи Венедикта ХVІ, і нема жод-
ної потреби шукати в ньому понтифікат 
Івана Павла ІІ.

– Чи правдиві чутки, що начебто карди-
нал Ратцінґер жорстко противився між-
реліґійним зустрічам в Ассізі?

– Ні, звичайно, ні. Тодішній префект
Конґреґації віровчення кардинал Йозеф 
Ратцінґер ніколи не був противником цих 
зустрічей. Зрештою, це й підтверджує 
сам Папа Венедикт ХVІ, спланувавши 
майбутню міжреліґійну зустріч у тому ж 
таки Ассізі.

– Після довголітнього служіння при
Папі  Іванові Павлові ІІ Ви стали Кра-
ківським архиєпископом. Які, на Вашу 
думку, найгостріші проблеми Церкви в 
Польщі?

– Найгостріше стоїть питання сім’ї.
Через економічну еміґрацію у Шот-
ландію, Ірландію, Англію польська 
сім’я переживає кризу. Довготривала 
роз’єднаність подружніх пар сприяє пе-
релюбу або й навіть розвалу сімей. Тому 
стараємося усіма силами допомогти 
польським сім’ям зберегти цілісність.

Валентін НІКОЛІЧ,
«Католицький Оглядач»

Перш за все він був людиною віри. 
Віри, оживленої молитвою. Можна 
сказати, що він перебував у неустан-
ній молитві. Я бачив, як він відмовляв 
вервицю, бревіарій у машині, в гелі-
коптері, в потязі, в літаку… Він неу-
станно молився.
Пам’ятаю, що нераз, коли ми запіз-

нювались, я просив: «Святіший Отче, 
поспішімо!» А він звертав мені увагу, 
кажучи: «Молитві все повинно посту-
питись місцем». І коли входив до церк-
ви, то завжди йшов перед Найсвятіші 
Тайни і молився там 10, 15 хвилин… 
Йому не заваджало навіть те, що на-
вколо було повно людей, які при його 
появі голосно його вітали, плескали. 
Однак побачивши, як він стає на колі-
на перед дарохранительницею, пово-
лі стихали. Часто я бачив повні людей 
храми, які в тиші вдивлялися в Папу, 
що молився. Пам’ятаю, як одного разу, 
коли ми сильно запізнювались, я пі-
дійшов до Івана Павла ІІ, щоб нага-
дати йому про час, а він подивися на 
мене і сказав: «Отче, молитва є важ-
ливішою від пунктуальності».
Завжди подивляла його здатність 

сконцентруватись на молитві, неза-
лежно від ситуації. Якось при повер-

ненні з Індії наш літак не міг призем-
литись у Римі через снігопад, тому о 
першій ночі ми приземлились у Неа-
полі. Я пішов повідомити Папі, що до 
Риму ми можемо добратися лише по-
їздом. Він не нарікав ні на що, і доки 
ми готували подорож, Папа спокійно 
чекав, занурений у молитву.
Іншого разу ми разом летіли у гелі-

коптері з Єрусалиму до Назарету на 
свято Благовіщення. Папа сидів біля 
вікна, і я помітив, що його зовсім не 
дивував краєвид, що змінювався у 
вікні. В його руках я побачив друкова-
ні карточки, зібрані докупи шнурком. 
Він читав одну сторінку, хрестився і за-
нурювався в молитву. Потім перевер-
тав карточку, читав, знову хрестився 
і знову молився. З цікавості я спробу-
вав підглянути, що він читає… Це була 
Хресна Дорога. Була п’ятниця, а кож-
ної п’ятниці Папа відмовляв Хресну 
Дорогу. Переживав, що через дуже 
насичену програму того дня він може 
не встигнути ввечері її помолитись, а 
тому вирішив зробити це прямо у ге-
лікоптері. Робив це з великою просто-
тою. Він сам – перед Богом.
Папа направду був людиною молит-

ви. Думаю, що власне звідти бралась 
його відвага. Він ніколи не знеохочу-
вався. Його рішучий характер сфор-
мувався в часі двох режимів – на-
цистського і комуністичного. Почуття 
безпеки йому запевняла віра в Бога. 
Ніколи не був певний себе, але за-
вжди був певний того, що допомо-
гою для нього буде Христос. І цієї до-
помоги він витривало просив на мо-
литві. Звідти випливала його відвага. 
Також – у прийнятті важких викликів чи 
при реалізації речей, від яких багато 
хто його відраджував. Досить згадати 
хоча би подорожі до Голандії чи Ніка-

рагуа. Пам’ятаю, що коли представив 
йому свої страхи, він сказав, що «не 
їде туди для того, щоб йому аплоду-
вали, але щоб підтримати Церкву», і 
що «їхати треба тоді, коли є труднощі, 
а не тоді, коли в Церкві все доскона-
ло». І що було робити? – ми поїхали… 
Пам’ятаю, як він казав: «Якщо щось 
йде зле, треба просто більше молити-
ся». Його спокій випливав саме з того 
величезного поєднання з Христом.
Сам я багато в чому завдячую Івано-

ві Павлу ІІ. Молодим хлопцем я нале-
жав до марійського руху; там дозрів у 
вірі, там зродилось моє єзуїтське по-
кликання. Там я навчився вервичко-
вої молитви, яку дещо занедбав за 
деякий час. І власне спільне перебу-
вання з Іваном Павлом ІІ призвела до 
того, що я наново повернувся до цієї 
молитви. Він пояснював мені її зна-
чення, її вартість, а, перш за все, сам 
молився на вервиці. Колись для мене 
це була одна з найнудніших молитов, 
а тепер належить до моїх улюблених, 
які я щоденно відмовляю.
Папа був для нас вчителем мо-

литви. Це була постать, яка накла-
ла свій відбиток у багатьох сферах 
нашого життя. Дивлячись так чисто 
по-людськи, я переконаний, що Іван 
Павло ІІ був найвидатнішою постат-
тю своєї епохи.

За матеріалами Радіо Ватикану
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Спогадами про Івана Павла ІІ ділиться єзуїт – кардинал Роберто Туччі

ІВАН ПАВЛО ІІ: ЛЮДИНА, КОТРА ЛЮБИЛА
Я завжди пам’ятатиму той день – схвильований, 

піднесений, сонячний і водночас такий рясний до-
щем. Ноги промокли, вгрузають у глинисте місиво 
львівського іподрому, а у серці – піднесення, у лю-
дей – посмішки на обличчі, у повітрі довкола від-
чувається радість. Мені пощастило побачити папа-
мобіль дуже близько, і коли він проїжджав поруч, 
у мене в очах з’явилися сльози: такі незрозумілі та 
раптові, вони очищували і надихали.
Папа Іван Павло ІІ для мене завжди асоціювати-

меться з надзвичайним душевним піднесенням. Для 
мене Він – це людина, котра поборола страх, котра 
вміла любити і прощати. Саме любов вела Його до 
людей, змивала межі та кордони. Очевидно, що саме 
любов кріпила Його у будь-якій праці: чи то у юнаць-
кому театрі, чи у каменоломні, чи в жахливі роки ві-
йни, чи згодом – у викладацькій діяльності. Йому 
вдалося зберегти у собі себе природного, щирого, 
такого, якого хотів Його бачити Бог: священика, ак-
тора, поета, чоловіка, котрий любив футбол і ман-
дри, зрештою – просто Людину. Мабуть, саме тому 
Його так полюбили люди у цілому світі, тягнулись 
до нього, відчували у ньому простоту і справжність. 
Можна зараз багато написати про Івана Павла ІІ, 

про його понтифікат, про користь його богослов-
ських праць та численних енциклік, але сьогодні 
мені хочеться закцентувати на його любові до лю-
дини, на відкритості, прагненні до служіння, котре 
вело його до мечеті, синагоги, протестантської кірхи, 
котре кликало промовляти через радіо, телебачення, 
пресу та інтернет, котре привело його на футбольний 
матч та рок-концерт. Іван Павло ІІ настільки любив 
людей, що стирав межі, стереотипи, відкривав перед 
людьми двері до свого серця, щоб той, хто ще не по-
вірив – міг повірити, а той, хто вірить – укріпитись 
у своїй вірі. А саме це сьогодні, як на мене, є най-
більш актуальним. Любов до людини замість жалю-
гідних проявів мізантропії, ненависті, закритості та 
відмежованості. Саме любові сьогодні прагне світ, 
щирості, справжності, вміння прощати та простя-
гати одне одному руку примирення. Бо ж насправ-
ді саме цю істину – істину любові – намагався сво-
го часу донести до людей Ісус. І саме цю істину пе-
рейняв у своєму житті Іван Павло ІІ.

Мар’яна МАКСИМ’ЯК, RISU

ВІРНІ ЛЬВІВСЬКОЇ АРХИЄПАРХІЇ МОЛИТИМУТЬСЯ 
ПРО ЗАСТУПНИЦТВО ДО БЛ. ІВАНА ПАВЛА ІІ

Протягом місяця травня, після молебня до Пресвятої 
Богородиці, вірні Львівської архиєпархії молитимуть-
ся про заступництво до Блаженного Папи Івана Пав-
ла ІІ. Текст молитви потвердив Високопреосвященні-
ший Владика Ігор (Возьняк), Архиєпископ Львівський 
УГКЦ згідно канн. 199 §1 та 656 § 2 ККСЦ. Таким чи-
ном, Львівська архиєпархії лучиться із радістю Все-
ленської Церкви, коли 1 травня Папу Івана Павла ІІ 
буде проголошено Блаженним.
Як повідомляє Радіо Ватикан: Блаженний Іван Пав-

ло ІІ буде 11-м Папою, проголошеним блаженним за 
останні 300 років, під час яких двоє Римських архіє-
реїв проголошені святими.

ЧУДА ІВАНА ПАВЛА ІІ МІЖ НЕКАТОЛИКАМИ

За повідомленнями італійських ЗМІ, постулятор 
каузи Івана Павла ІІ о. Славомір Одер повідомив 
про факти чудес, які були вчинені за заступництвом 
папи Івана Павла ІІ між некатоликами.
Так на адресу постулятура надійшло свідчення 

Брена Бейкера з Техасу, баптиста, який за заступ-
ництвом Івана Павла ІІ був оздоровлений від раку 
товстої кишки. 
Д.В. Річардс, англіканець, повідомив постулятуру, 

що у автомобільній аварії йому було розірвано м’язи 
на ногах, які ніяк не заживали. Пан Річардс терпів 
жахливі болі. Коли він почув про смерть Івана Павла 
ІІ, то подумки попрохав його про заступництво. На 
другий день пан Річардсон був повністю здоровий.
Православна росіянка Ірина Клінова, повідомила 

постулятуру, про те, що вона три роки молилася за 
свого паралізованого сина. Між іконками біля ліж-
ка сина вона поставила і зображення папи-поляка, 
часто звертаючись до нього про заступництво. За ко-
роткий час її син був повністю оздоровлений. Сама 
пані Клінова це оздоровлення приписує небесному 
заступництву Івана Павла ІІ.
Ці листи-свідчення знаходяться між документа-

ми постулятури під порядковими номерами 47, 156 
та 853 відповідно.

catholicnews.org.ua



6

Процес канонізації у Католицькій 
Церкві складається з двох етапів – зара-
хування до лику блаженних (беатифіка-
ція) і до лику святих (канонізація). Зазви-
чай її розпочинають не раніше, ніж через 
п’ять років після смерті. Але для Івана 
Павла II теперішній Папа Римський Ве-
недикт XVI зробив виняток: процес бе-
атифікації розпочали через кілька міся-
ців після його смерті 2 квітня 2005 року. 
Щоб зарахувати покійного до лику 

блаженних, Ватикан повинен підтвер-
дити випадки чудесного зцілення після 
його смерті. Увазі наших читачів пропо-
нуємо перелік чудес, зафіксованих ре-
дакцією «24 sata».

1. Анґела Баронні з Канади хворіла
на рак кісткового мозку останньої стадії. 
Іван Павло ІІ поклав на її голову руки і 
поблагословив. Жінка відразу ж підня-
лася з інвалідного візка. Лікарі встано-
вили, що жінка повністю оздоровилась.

2. Джон-Пол Лей, названий батьками
на честь Папи Івана Павла ІІ, з’явився 
на світ завдяки молитвам Папи. Його 
батьки довший час страждали від не-
плідності. Отримавши приватну ауді-
єнцію в Святішого Отця, вони розпові-
ли йому про свою біду. Папа усміхнув-
ся і сказав: «Це – невеличка проблем-
ка» – і поблагословив подружжя. Через 
10 місяців щасливі батьки тішилися на-
родженням сина, якому при хрищен-
ні дали ім’я Джон-Пол (Іван Павло) на 
честь Папи.

3. Еміл Барбар народився з цере-
бральним паралічем, лікарі винесли 
вирок – інвалідний візок до кінця життя. 
Хлопчик із батьками був присутній на 
загальній аудієнції на площі св. Петра 
в Римі. Коли він побачив Папу, то радіс-

но закричав до батьків: «Ось Святіший 
Отець!» Папа нахилився над дитиною і 
поцілував у голівку. Малий Еміл в цей же 
момент встав із візка, до якого був при-
кутий. Він був повністю оздоровлений.

4. Кардинал Франческо Маркісано, ар-
хипресвітер базиліки св. Петра в Римі, 
страждав від тяжкої хвороби горла, яка 
спричинила повну німоту. Іван Павло ІІ 
доторкнувся до його горла і кардинал, на 
превелике здивування присутніх на цей 
момент священиків, не лише почав гово-
рити, але й на весь голос співати подяч-
ну пісню «Тебе, Бога, хвалимо».

5. Мері Маліґан відмовили нирки,
вона була приречена. Під час душпас-
тирських відвідин Ірландії вона разом з 
батьками (на цей час Мері була малою 
дівчинкою) була на папській Літурґії. 
Коли Святіший Отець простував до пре-
столу, він підійшов до дівчинки і коротко 
поклав на її голову руки. За кілька днів 
лікарі підтвердили, що дитина повністю 
оздоровлена.

6. Тібор Улячкі зі Словаччини у 2003
році був присутній на аудієнції в Папи і 
попросив Івана Павла ІІ про молитву за 
свою хвору дочку. Дванадцятирічна ді-
вчинка страждала від лейкемії. Вернув-
шись на Батьківщину, щасливий батько 
отримав радісну новину – його дитина 
була повністю здоровою.

7. Герон Біділо з Мексики мав усього
п’ять років, але лікарі встановили страш-
ний діагноз – лейкемія. Під час душпас-
тирського візиту до Мексики Іван Павло 

ІІ зауважив серед натовпу хлопчика без 
волосся, пропхався до нього і поцілував. 
За кілька тижнів здивовані лікарі встано-
вили Генронові діагноз – чудесне оздо-
ровлення.

8. Івет Санчез помітила велику недо-
стачу в банківському відділенні, в якому 
працювала – 200.000 доларів США. 
Сповістивши про це начальство, наля-
кана жінка звернулась у молитві до не-
давно померлого Папи з проханням про 
вирішення цієї ситуації. На наступний 
день у порожньому банківському сейфі 
вона виявила пакунок з 200 001 доларів 
США; на однодоларовій купюрі був осо-
бистий підпис Івана Павла ІІ.

9. Кей Келлі страждала раком, який
пустив метастази по цілому тілі. Вона 
готувалася до смерті. У 1979 році вона 
перед смертю вирушила на загальну 
аудієнцію до Папи, а вже додому вона 
повернулась повністю здоровою. В часі 
цієї аудієнції Папа просив Ісуса оздоро-
вити усіх присутніх хворих.

10. Стелла де Оліцера з Бразилії була
присутньою на похороні Івана Павла ІІ. 
Під час церемонії вона просила благо-
покійного Папу молитися за її сина, уза-
лежненого від наркотиків. Бідна матір не 
очікувала визволення сина; вона лише 
прохала, щоб її дитина осягнула вічне 
спасіння. В той час її син пережив мо-
мент навернення і був повністю визво-
лений від залежності.

www.christusimperat.org

До замаху на своє життя Іван Павло 
ІІ не займався проблематикою Фа-
тімою. Він знав фатімську побож-
ність, оцінював її розвиток в парохіях, 
оскільки вона приносила багато корис-
ті для духовного життя вірних, але не 
був надто прив’язаним до фатімських 
об’явлень. А почав відкривати їх вже 
після замаху.

13 травня є датою об’явлень у Фа-
тімі 1917 року. Це також річниця кон-
секрації Папи Пія XII, яка відбулася 
того ж року. Ці факти привели Святі-
шого Отця до переконання, що Фатім-
ська Божа Мати увійшла в його життя.
Вже в лікарні він попросив прине-

сти йому тексти фатімської таємни-
ці. Документи привезли в полікліні-
ку Джемеллі, і там Папа ознайомив-
ся зі всіми таємницями, в тому числі і 
з третьою, яка ніколи раніше не була 
оприлюднена. Тоді він дістав переко-
нання, що захоронила його від смер-
тельної кулі Богородиця.
Замах мав принести смерть, бо був 

чудово підготовлений. Куля пройшла 
навиліт через організм Івана Павла ІІ. 

Незважаючи на це, він вижив. Перед 
операцією лікар прийшов до секре-
таря і сказав, що Папі треба уділити 
єлеопомазання і розгрішення, оскільки 
тиск стрімко падає й існує реальна за-
гроза смерті. Після операції Папа був 

знекровлений, йому зробили перели-
вання, але чужа кров не прийнялась. 
Всі ці деталі створювали велику небез-
пеку для життя. Зразу після операції 
Іван Павло ІІ усвідомив собі, що була 
якась надприродна ласка, яка збере-
гла його при житті. Так зродилося його 
переконання, що він був врятований 
Фатімською Божою Матірю.
Святіший Отець також уважно слід-

кував за об’явленнями в Меджугор’ї, 
вислуховував думки єпископів з Боснії 
і Герцеговини. В той же час вслухався 
в доповіді з усього світу. Він знав, що 
вірні, які відбували паломництво до 

Меджугор’я, повертались іншими, на-
верненими. Папа не прив’язував зна-
чення до самих об’явлень, але цінував 
те, що Меджугор’є стало місцем вели-
кої молитви, покути і навернення, був 
переконаний, що це місце, в якому ре-
алізується євангельський заклик «На-
вертайтеся і вірте в Євангеліє». Не 
легковажачи подіями в Меджугор’ї, 
Папа скликав для дослідження тих 
об’явлень окрему Комісію в Конґре-
ґації Доктрини Віри.

За матеріалами
розмови кардинала
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ЗАКОНОДАВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
ДИСКРИМІНУЄ КАТОЛИКІВ

Так вважає уряд Девіда Кемерона, а саме тому і по-
вертається до обговорення права успадкування британ-
ського престолу. Річ у тім, що законодавство Велико-
британії, затверджене після Реформації (1701 р.), забо-
роняє членам королівської родини належати до Като-
лицької Церкви, а навіть одружуватися з католиками.
Прем’єр-міністр Кемерон заявив в інтерв’ю для BBC, 

що зміни до законодавства мусять бути узгоджені з лі-
дерами британського уряду. Участь в обговоренні та-
кож мають взяти країни, які визнають Єлизавету II по-
чесною главою своєї держави. Третьою присутньою 
стороною буде королівська сім’я. Проте, аби внести 
бажані зміни, як сказав британський прем’єр-міністр, 
потрібно чимало часу.

За матеріалами Радіо Ватикану3 ТРАВНЯ СВІТ ВІДЗНАЧАЄ ДЕНЬ СВОБОДИ ПРЕСИ. 102 ЖУРНАЛІСТИ УБИТІ ЗА МИНУЛИЙ РІКВпродовж 2010 року в світі були вбиті 102 жур-налісти, що на вісім осіб менше, ніж 2009 року, за-значається в опублікованій у понеділок доповіді Міжнародного інституту преси (International Press Institute).Найбільш небезпечним місцем роботи для жур-налістів як і раніше залишається Азія – там були вбиті 40 представників світових ЗМІ. Ще 32 корес-понденти загинули в країнах Латинської Америки, 15 - в африканських країнах південніше Сахари, ві-сім - на Близькому Сході і в Північній Африці. У Єв-ропі в 2010 році загинули сім журналістів. Найнебезпечнішою країною для представників ЗМІ став Пакистан, де в 2010 році було убито 16 журналістів. На другому і третьому місці – Мекси-ка і Гондурас. УНІАН
У СОМАЛІ ВБИЛИ

НОВОНАВЕРНЕНОГО ХРИСТИЯНИНА
18 квітня в Сомалі двоє мусульманських екстреміс-

тів у рамках кампанії очищення реґіону від християн-
ства вбили члена таємної християнської спільноти. Як 
повідомляє Compass Direct News, двоє військових о 
19.30 вдерлися до будинку 21-річного Хассана Адаве 
Адан в м. Шаламбод і застрелили його. «Двоє військо-
вих витягли його з дому і через 10 хвилин кілька разів 
встрелили в нього. Він одразу помер» – розповідає ано-
німне джерело. «Після того вони викрикнули «Allahu 
Akbar» і втекли».
Адан жив зі своєю мусульманською сім’єю, і розпові-

дають, що кілька місяців тому він навернувся до хрис-
тиянства. Місцеві християни підозрюють, що хтось по-
відомив про це мусульманських солдат.

«Після цього випадку інші конвертити живуть у по-
стійному страху, оскільки військові завжди стежать за 
тим, хто сповідує християнство», – повідомляє джерело.
За матеріалами Compass Direct News

ЄГИПЕТ: ХРИСТИЯНИ ВИЙШЛИ НА МІТИНГ
Суботнього дня десятки тисяч послідовників Христа 

вийшли на мітинги в Каїрі щодо забезпечення рівних 
прав для всіх громадян незалежно від реліґії. Христи-
яни (в основному копти) розраховують на нову консти-
туцію і зміцнення демократії, яка б забезпечувала сво-
боду і безпеку реліґійній меншості. До них приєднало-
ся багато мусульман, які продемонстрували громадян-
ську солідарність усіх єгиптян.
Зовсім протилежне ставлення мусульман до христи-

янських мітингів на півдні країни, де нещодавнє при-
значення християнина губернатором провінції призве-
ло до радикальних протестів. Страйкарі заблокували 
дороги й залізничні колії, а тепер почали займати уря-
дові будівлі. Губернатор – генерал Імад Міхаель – був 
тісно пов’язаний з поваленим режимом Мубарака, що 
збільшує неприязнь народу до нього. А місцеві христи-
яни на півдні навіть не виходять зі своїх будинків, по-
боюючись заворушень.
Як зазначено в ліванській газеті «L’Orient – Le Jour», 

ця ситуація ставить єгипетських християн перед диле-
мою: створити власний блок меншості або долучити-
ся до загальнонаціонального ліберального руху. Оби-
два варіанти становлять певний ризик для християн.
За матеріалами Радіо Ватикану

ЗГАДУЮЧИ ЗЕМНЕ ЖИТТЯ БЛАЖЕННОГО МАНДРУЮЧИ ІНТЕРНЕТОМ
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ПРО КАНОНІЗАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС
ІВАНА ПАВЛА ІІ

Префект Конґреґації канонізації святих кардинал 
Анжело Амато висловив надію на те, що Іван Павло ІІ в 
скорому часі буде проголошений святим, адже до Риму 
продовжують надходити численні свідчення про чуда, 
здійснені за заступництвом Івана Павла ІІ. На теперіш-
ньому етапі процесу до канонізації бракує лише визна-
ння наступного чуда. Постулятор процесу зі всіх наді-
сланих повідомлень вибере одне чудо, яке будуть до-
сліджувати лікарі, вчені та богослови.
Кардинал Амато підкреслив, що наступний етап про-

цесу буде проведений у такому ж темпі і з такою ж ста-
ранністю, як перша частина, яка призвела до того, що 
1 травня Іван Павло ІІ буде оголошений блаженним.

За матеріалами Радіо Ватикану.

Сутани покійного Папи Римського 
Івана Павла II порізали на 100 тисяч 
шматків і розсилають усім охочим. 
Замовлення можна зробити в інтер-
неті, факсом або поштою. Разом зі 
шматочком сутани віруючі отрима-
ють освячену листівку з молитвою 
про отримання благодаті при за-
ступництві Івана Павла ІІ. 
Вікаріат  – один  із  підрозділів 

управління в Католицькій Церк-
ві – повідомив, що отримує тися-
чі заявок. За словами священиків, 
у першу чергу реліквію отримають 
тяжкохворі та ті, хто молиться за 
їхнє зцілення. 
Така ініціатива викликала зане-

покоєння у вищому керівництві Ва-
тикану. По-перше, там засуджують 
середньовічну практику поклонін-
ня реліквіям. По-друге, за частини 
сутан Івана Павла ІІ римський віка-
ріат просить робити благодійні вне-
ски, а це, мовляв, нагадує заборо-

нену торгівлю реліквіями. 
Представники ж вікаріату відпові-

дають, що кошти їм потрібні, аби по-
крити витрати, пов’язані з каноніза-
цією Івана Павла II. 

– Це – не комерційна операція,
– каже о. Марко Фіббі. – Ми від-
правлятимемо клаптики як тим, хто 
внесе пожертву, так і тим, хто нічо-
го не заплатить. 
Убрання покійного Папи Римсько-

го поки що не можна офіційно на-
звати реліквією. Нині вони – лише 
пам’ять про Івана Павла ІІ. Якщо 
його зарахують до лику святих, 
шматки одягу від компанії «Ґама-
реллі», яка шиє вбрання для пап 
від 1792 року, також стануть релікві-
ями. Прихильники канонізації Івана 
Павла ІІ сподіваються, що шматки 
його сутан посприяють чудам. 

Марина ГРУДІЙ,
«Газета по-українськи» 

Прес-конференція в небі 
на висоті майже 2000 м. Це 
була практика, яка розпоча-
лася з питання американ-
ського журналіста до Івана 
Павла II під час його пер-
шої подорожі в якості Папи 
Римського. Репортер хотів 
знати, чи відвідає він Сполу-
чені Штати. Іван Павло II зая-
вив, що він обов’язково відві-
дає країну, але повинен буде 
визначити коли. Це запитан-
ня поклало початок звичаю, 
який тепер здається нор-
мальним під час папської по-
дорожі, але до того часу було 
нечуваним і немислимим.
Ватиканіст Анджела Амб-

роджетті зібрала майже всі 
інтерв’ю з Папою на борту 
його літака у своїй книзі 
«Compagni di viaggio» або 
«Компаньйони по подорожі». 
У згаданій книзі автор пише: 
«Іван Павло II не боявся йти 
на ризик, щоб говорити з пре-

сою. Це було вражаюче у ба-
гатьох відношеннях».
Про свою працю вона роз-

повідає так: «Це зайняло 
близько одного року. Найваж-
ливіша робота була «порпа-
тися» в архівах «Радіо Вати-
кану», оскільки увесь цей ма-
теріал був у нього. Мені до-
велося це слухати, перекла-
дати і формувати, оскільки в 
більшості випадків звук був 
пошкоджений, було багато 

плутанини. Це була робота 
з дослідження, пошуку в ар-
хівах та організації величез-
ної кількості матеріалу, який 
охоплює багато країн і всі 
континенти».
Анджела Амброджетті 

мовби провадить нас до ка-
біни папського літака і про-
стежує континент за конти-
нентом усі подорожі Папи 
Римського Івана Павла II 
та основні моменти кожної 
мандрівки. «Іван Павло II 
подорожував з Євангелієм у 
руках, підтримуючи дух Дру-
гого Ватиканського Собору. 
Він не подорожував, як полі-
тик, а радше як священик чи 
єпископ, який іде, щоб відві-
дати католиків з Євангелієм 
у руках».
У книзі також розгляда-

ється взаєморозуміння між 
Папою і журналістами. Один 
з найпам’ятніших моментів з 
цих прес-конференцій – коли 
Іван Павло II говорив про 

особисті речі, про своє влас-
не життя.
Книга також відзначає ве-

лике почуття гумору Папи. 
Одного разу репортер за-
питав, чи Папа коли-небудь 
втомлювався під час своїх 
подорожей, на що Папа від-
повів: «Ні» – він просто «на-
магався втомити всіх інших, 
особливо журналістів».

«Найособливіші моменти 
були, коли Іван Павло II го-
ворив про фундаменталь-
ні речі, про те, що було важ-
ливим для нього: особис-
ті проблеми чи проблеми зі 
здоров’ям, і як їх треба муж-
ньо зустрічати у житті. І він 
робив це цілком відверто».
Згадана книга надає до-

ступ громадськості до нео-
публікованих матеріалів, що 
висвітлюють характер Івана 
Павла II, його взаємини з 
журналістами, які фактично 
були його компаньйонами у 
подорожах.

Джерело:
romereports.com

АВТО КАРОЛЯ ВОЙТИЛИ НА ПРОДАЖ
Блідо-зелений автомобіль «FSO Warszawa M20», 

який протягом 1958-1977 років належав кардиналові 
Каролю Войтилі, знову виставлено на продаж. Ниніш-
ній власник історичного автомобіля Александер Гав-
рон, який проживає у Німеччині, сподівається, що ав-
томобіль купить колекціонер із Польщі.
Востаннє це авто було представлене на початку лю-

того 2006 року під час аукціону у Парижі аукціонним 
домом Christie’s. Незважаючи на те, що автомобіль ко-
ристувався великою популярністю та під час аукціону 
отримав квоту у 60 тисяч євро, його німецький влас-
ник вирішив однак зняти авто з продажу. «Мене запев-
нили, що автомобіль дуже популярний, і в аукціоні бе-
руть участь поляки. Проте, на жаль, під час аукціону 
виявилося, що в ньому не бере участі жодна особа з 
Польщі. А я не хотів, щоби пам’ятка про Папу-поляка 
безповоротно потрапила до рук іноземних колекціо-
нерів», – сказав пан Гаврон, додавши, що сподіваєть-
ся, що в Польщі таки знайдеться приватна особа чи ін-
ституція, яка захоче викупити і доставити історичну 
машину до Польщі.

За матеріалами www.info.wiara.pl

ІВАН ПАВЛО ІІ ПРОБУВАВ БИ
ПЕРЕКОНУВАТИ КАДДАФІ

Іван Павло ІІ не був державним мужем і не був ди-
пломатом, як деякі його попередники, але він вірив у 
силу зустрічі і можливість переконати опонента, на-
віть у випадку настільки контроверсійних людей, як 
Каддафі чи Піночет, – сказав в інтерв’ю італійському 
виданню «Il Riformista» засновник римської «Спіль-
ноти св. Еґідія» Андреа Ріккарді. На питання про те, 
чи Іван Павло ІІ був більше політиком ніж особою ду-
ховною, Ріккарді відповів так: «Протягом 30-ти років 
Іван Павло ІІ супроводжував наш світ. Він був люди-
ною молитви і одночасно зустрічі. Ніколи не був при-
хильником католицьких політичних партій – ні в Іта-
лії, ні в Польщі після 1989 року» .
Засновник «Спільноти св. Еґідія» нещодавно видав 

книжку, присвячену Івану Павлу ІІ, а конкретніше – 
його баченню історії. Бачення це виростає із конкрет-
ної теології народів. Мається на увазі врахування ролі 
культурного і духовного насліддя, яке формує ідентич-
ність народу. На думку автора, Папа Войтила вірив, що 
католицизм повинен залишитися масовою реліґією, ре-
ліґією народу. Це особливо було помітно в Італії, де з 
1981 року Папа домагався більшої участі католиків у 
публічному житті. Папа вірив у силу віри, у спасенну 
силу християнства. Був переконаний, що католики мо-
жуть змінити хід історії, і сам був найкращим свідчен-
ням цього, – підкреслив італійський історик. 

За матеріалами Радіо Ватикану

Êàòîëèêàì ðîçäàþòü øìàòêè ñóòàí ²âàíà Ïàâëà II

Серед безлічі прочан, які відвідують Вічне Місто під 
час літніх канікул, в кінці червня минулого року опинила-
ся сім’я з Індонезії, – друзі Фонду Іоанна Павла II. У Рим 
вони приїхали зі спеціальною метою – подякувати за дар 
життя для своєї шестирічної доньки, Джорджіни, яка у віці 
двох років потрапила в автомобільну аварію. Стан дівчин-
ки був критичним: вона лежала в комі, а лікарі боялися 
дати батькам надію на її одужання. Тоді бабуся Джорджі-
ни сфотографувала дівчинку і відправила фотографію 
Іоанну Павлу II, приєднавши до неї гаряче прохання про 
молитву. Незабаром бабуся отримала лист із поштовим 
штампом Ватикану, в якому знаходилась фотографія з 
завіренням написаним самим Іваном Павлом II, що він 
помолився за здоров’я дівчинки. Через деякий час Джор-
джина вийшла з коматозного стану і швидко пішла на по-
правку. Зараз Джорджина, симпатична радісна дівчинка, 
разом з бабусею, батьком і сестрою приїхала до Риму, 
щоб на могилі Блаженного Івана Павла II подякувати за 
молитви про її зцілення.

Äæîðäæèíà äÿêóº çà çö³ëåííÿ

²âàí Ïàâëî ² ² :  ïðåñ -êîíôåðåíö ³ ¿  ó íåá ³

Папа Іван Павло ІІ дає своє перше інтерв’ю на борті літака.

Папа Іван Павло ІІ спо-
стерігає за роботою екіпа-
жу у кабіні .

ВОЙЦЕХ ЯРУЗЕЛЬСЬКИЙ ВВАЖАЄ,
ЩО ЗАМАХ НА ІВАНА ПАВЛА II В 1981 РОЦІ

ПЛАНУВАВ ІСЛАМІЗМ
Колишній керівник Польської Народної Республіки 

(1981-1985) генерал Войцех Ярузельський висловив 
думку, що ймовірними натхненниками замаху на Папу 
Івана Павла II 13 травня 1981 року міг бути ісламізм. 
Про «ісламський слід» 87-річний В.Ярузельський за-
явив в інтерв’ю італійському щомісячному журналу 
«Jesus». Проте Ярузельському «не ясно, хто дав вка-
зівку турецькому вбивці Алі Аґджі» стріляти в Іва-
на Павла II.
Колишній лідер соціалістичної Польщі вважає, що 

Іван Павло II був противником радикалізму в ісламі, що 
і є «найбільш логічним поясненням скоєного замаху». 
Кажучи про «ісламський слід», В.Ярузельський за-

перечує причетність до організації замаху болгарських 
секретних спецслужб, і, зокрема, представника держав-
ної Болгарської авіакомпанії в Римі Сергія Антонова, 
який незабаром після замаху був арештований за під-
озрою в його організації.

ЗГАДУЮЧИ ЗЕМНЕ ЖИТТЯ БЛАЖЕННОГО 
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Кароль Юзеф Войтила на-
родився у містечку Вадовіце 
біля Кракова у родині поручни-
ка польської армії та вчитель-
ки. Він прекрасно навчався у 
школі. Коли Каролю виповнило-
ся 8 років, померла його мати, 
а у 12 років він втратив стар-
шого брата. 
У дитинстві Кароль найбіль-

ше полюбляв футбол, леще-
тарство (лижі), місцеві кремо-
ві тістечка (поль. kremówki) та 
театр. Мріючи стати профе-
сійним актором, у 14 літ Ка-
роль спробував себе у шкіль-
ному драматичному гуртку, а 
також іще в юності написав 
п’єсу «Король-Дух». Він очолю-
вав шкільне Марійське товари-
ство, а в 14-річному віці здій-
снив свою першу прощу до го-
ловної святині Польщі у місті 
Ченстохова. У 1938 році Кароль 
Войтила прийняв св. Тайну Ми-
ропомазання і здобув свою се-
редню освіту. 

У тому ж 1938 році Кароль 
вступає на філософський фа-
культет Яґеллонського універ-
ситету і разом з батьком пе-
реїжджає до Кракова. Водно-

час він продовжує акторську 
діяльність в експерименталь-
ній драматичній трупі «Студія 
38». Цього ж навчального року 
майбутній понтифік стає чле-

ном студентського «Товариства 
Пресвятої Євхаристії та Мило-
сердя». 
Коли у 1939 році розпочала-

ся Друга світова війна, студент 
II курсу Кароль Войтила змуше-
ний був полишити навчання. В 
цей час він виступає у підпіль-
ному театрі й уникає ув’язнення 
та депортації лише завдяки 
праці y кам’яному кар’єрі. 
Юнак регулярно відвідував 

ігри футбольного клубу «Кра-

ковія» під час навчання у Яґел-
лонському університеті, а у 
1950-х і 60-х роках ходив на 
матчі, вже будучи в сані єписко-
па. Пізніше, у часи свого понти-
фікату, Папа прийняв делегацію 
клубу на авдієнції у Ватикані. 
У 1940-1941 роках працював 

на хімічному заводі «Сольвей».
1941 року помирає батько Ка-

роля. Тоді ж Кароль стає сту-
дентом підпільної духовної се-
мінарії, де розпочинає таємне 
приготування до священства. 
Його праця у «Сольвеї» та бо-
гословські студії тривали до 
нещасного випадку на початку 

1944 року, коли він, збитий ма-
шиною, місяць пробув у лікарні. 
Під час 3-го року навчання 

на богословському факультеті 
він приймає постриг і вступає 
до школи канторів, стає віце-
прем’єром «Братньої допомо-
ги» (цю посаду обіймав до квіт-
ня 1946 року). 13 жовтня 1946 
року кардинал Сапєга рукопо-
ложив К.Войтилу в сан підди-
якона, а через тиждень – ди-
якона. У листопаді той же іє-
рарх висвятив його на свяще-
ника Римо-Католицької Церкви. 

1946 року, майже відразу 
після рукоположення, молодий 
священик покидає Польщу, аби 
вдосконалювати свої знання на 
філософському факультеті До-
мініканського Папського міжна-
родного коледжу «Анджелікум» 
у Римі. У 1947 році здобуває лі-
ценціат з богослов’я, а далі про-
довжує студії в університетах 
Фрібургу (Швейцарія) та Люве-
на (Бельґія). У 1948 році завер-
шує працю над докторатом і по-
вертається до Польщі, де вико-
нує функції вікарія парохії села 

Неговіце, а потім – в одній із 
міських парохій Кракова. 
У 1949 році Кароль Войтила 

починає працювати з універ-
ситетською молоддю та меди-
ками у парохії святого Флоріа-
на у Кракові, а у 1950-му готує 
свої перші публікації. 1951 року 
він бере дворічну відпустку, аби 
підготуватися до університет-
ських викладів. 
У 1953 році о. Войтила отри-

мує ступінь доктора морально-
го богослов’я на теологічному 
факультеті Яґеллонського уні-
верситету, після чого стає в уні-
верситеті викладачем суспіль-
ної етики. Та незабаром кому-
ністична влада закриває бого-
словський факультет, і навчан-
ня доводиться перенести до 
Краківської семінарії. Тоді ж о. 
Войтилі пропонують виклади 
в Люблінському католицькому 
університеті, де наприкінці 1956 
року він очолив кафедру етики. 
У липні 1958 року призначе-

ний Папою Пієм XII вікарним 
єпископом Кракова, а з верес-
ня – єпископом-ординарієм. 
У жовтні 1962 року він бере 
участь у роботі 1-ї сесії Другого 
Ватиканського Собору як один 

із його наймолодших учасни-
ків. У січні 1964 року, під час за-
криття 2-ї сесії, його іменують 
архиєпископом-митрополитом 
Краківським.
Після завершення 3-ї сесії 

Собору та впродовж приготу-
вання до 4-ї (завершальної) 
сесії новий архиєпископ пра-
цює над документом «Schema 
XIII, Gaudium et Spes» («Про 
Церкву в сучасному світі»). Під 
час роботи сесії польські єпис-
копи опублікували свій лист до 
німецьких єпископів про прими-
рення зі словами: «Пробачаємо 
і просимо пробачення». 
Одним із перших кроків архи-

єпископа Войтили було рішен-
ня перенести ікону Божої Мате-
рі з Ченстохови до своєї єпар-
хії, де протягом року вона ви-
ставлялася для поклоніння у 
120 парафіях за незмінної при-
сутності архиєпископа, якого 26 
червня 1967 року піднесено до 
гідності кардинала. 
Поза тим, кардинал Войти-

ла активно подорожує: відвід-
ує польські спільноти у різних 
країнах, зібрання, євхаристій-
ні конґреси, помісні синоди; 
читає лекції, виголошує промо-
ви на наукових зібраннях; бере 
участь у роботі постійних сино-
дів, які відтепер відбуваються у 
Римі щоп’ять років з метою роз-
витку і впровадження декретів 
Другого Ватиканського Собо-
ру. Небагато кардиналів набу-
ли стільки міжнародного досві-
ду за такий короткий проміж-
ок часу. 

16 жовтня 1978 року (після 
смерті Папи Павла VI і корот-
кого понтифікату Папи Івана 
Павла І) кардинала Кароля 
Юзефа Войтилу обрано 264-им 
Папою Римським, який прийняв 
ім’я Івана Павла ІІ. Таким чином 
вперше від 1523 року (понти-
фікат Адріана VI) на Апостоль-
ський престол піднявся не іта-
лієць, а іноземець. Особливого 
значення обранню Войтили на-
давав той факт, що новий пон-
тифік походив зі соціалістич-
ної країни.

58-літній Папа, який перебу-
вав у той час у прекрасній фі-
зичній формі, одразу ж зареко-
мендував себе як глава Церкви, 
сповнений свіжих ідей і нових 
задумів. Незабаром стало оче-
видним, що він поєднує тради-
ційний реліґійний консерватизм 
з безпрецедентними рішеннями 
та вчинками. 
Коли Кароля Войтилу обра-

ли Папою, Церква перебувала 
у дуже важкому стані. У XX сто-
літті відбулися величезні зміни 
на суспільному, політичному, 

Блаженний Іван Павло ІІ (Кароль Юзеф Войтила)
(Лат. – Ioannes Paulus PP. II, поль. – Jan Paweł II, італ. – Giovanni Paolo II; мирське ім’я – Кароль Юзеф Войтила, поль. – Karol Józef Wojtyła) 

– (*18 травня 1920 року, Вадовіце, Польща – †2 квітня 2005 року, Ватикан) – 264-й Папа Римський, перший в історії понтифік-слов’янин.

Маленький Кароль з мамою 
Емілією Качоровською, українкою 
за походженням.

Кароль Войтила під час Вели-
кодніх Свят.

Кароль Войтила у шкільно-
му віці.

Каменоломня. Кароль з прия-
телями.

Під час військових зборів напе-
редодні ІІ Світової війни.

Кароль Войтила актор теа-
тру і поет.

Молодий священик
Кароль Войтила

Папа Павло VI і кардинал Кароль Войтила 
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економічному і технологічно-
му рівнях. Усі вони зачепили і 
Церкву. Папа Іван XXIII, скли-
каючи II Ватиканський Собор, 
сподівався «осучаснити» Церк-
ву, але цей процес виявився 
дуже складним і повільним. На 
початку 1960-х років з’явилося 
багато нових тенденцій, що роз-
винулися впродовж 1970-х: ви-
користання та зловживання за-
собами масової інформації, ма-
теріалізм і споживацтво, сексу-
альна революція та рухи проти 
приросту населення, проник-
нення комунізму в політичні і 
суспільні структури та утвер-
дження секуляризму як панів-
ної ідеології розвиненого світу. 
Іван Павло II, ще будучи архи-

єпископом Кракова, переконав-
ся на власному досвіді у склад-
ності втілення в життя постанов 
II Ватиканського Собору. Тому 
його понтифікат був позначе-
ний двома визначальними ри-
сами: велика кількість опублі-
кованих праць та постійні по-
дорожі, протягом яких Святі-
ший Отець відвідав із пастир-
ським візитом майже усі краї-
ни, де є католики. 
Іван Павло II та його курія 

написали стільки праць, які 
за кількістю та якістю дорів-
нюють працям таких великих 
богословів, як св. Тома Ак-
вінський. Самих лише енци-
клік Іван Павло II видав 14. До 

найвідоміших із них належать: 
«Redemptor hominis» (1979), 
«Dives in misericordia» (1980), 
«Laborem exercens» (1981), 
«Slavorum apostoli» (1985), 
«Dominum et v iv i f icantem» 
(1986), «Sollicitudo rei socialis» 
(1987). 
Активна  діяльність  Івана 

Павла II не всім була до впо-
доби. 13 травня 1981 року на 
площі Святого Петра член ту-
рецького ультранаціоналістич-
ного угруповання Мехмет Алі 
Аґджа здійснив на нього замах, 
важко поранивши Папу. Проте 
куля, на щастя, пройшла в кіль-
кох міліметрах від життєво важ-
ливих органів. Існує багато свід-
чень того, що за Аґджею стояли 
болгарські та радянські спец-
служби. 
Обрання Папою людини з ко-

муністичної держави сприяло 
прискоренню процесів розпаду 
Радянської імперії, визволен-
ня країн Східної та Централь-
ної Європи і повернення релі-
ґійної свободи на всій постра-
дянській території. 
Уже після трьох місяців об-

рання Іван Павло II приймав 

у себе з візитом міністра за-
кордонних справ Радянського 
Союзу А.Громика. Ця зустріч 
започаткувала низку контактів, 
які врешті допровадили до зу-
стрічі з Генеральним секрета-
рем ЦК КПРС Михаїлом Ґорба-
човим, що відбулася у Ватика-
ні 1 грудня 1989 року. Це була 
перша в історії зустріч глави Ва-
тикану з найвищим комуністич-
ним достойником. 
Папа зі Сходу був особливо 

добре підготований до діалогу 
з ієрархами інших Церков. Ди-
пломатичні контакти, постійні 
звертання в посланнях, Апос-
тольські листи і дружні жести 
сприяли новій довірі та тісним 
контактам, яких не знали вже 
століттями. Так, у грудні 1987 
року Рим відвідав Константино-
польський патріарх Димитрій, 
а 1988 року делегація Ватика-
ну відвідала Москву, де взяла 
участь у святкуванні 1000-ліття 
Хрищення Київської Русі. 
У травні 1995 року опубліко-

вано Апостольський лист про 
Східні Церкви «Світло Сходу», 
і того ж місяця з’явилася енци-
кліка «Щоб усі були одно». А 
вже у червні Рим відвідав на-
ступник Димитрія – Констан-
тинопольський патріарх Вар-
фоломій I. Тоді ж було підпи-
сано і спільну заяву. Через 
півтора року також для під-
писання  спільної  заяви  до 
Риму прибув Католікос Вірме-
нії Ґареґін І. Після цих зустрі-
чей з’ясувалося, що не існує 
доктрини, яка б розділяла Схід 
і Захід. 
Іван Павло II доклав чима-

ло зусиль, аби покращити від-
носини із протестантськими 
церквами. Вже невдовзі в Римі 
побували делегації лютеран, 
у 1981 році Папу відвідав ан-
гліканський архиєпископ Кен-
тербері Роберт Рунсі, а в 1989 
році підписано спільну заяву. 
Його наступник Джордж Кері 
обрав той же шлях, завдяки 
чому було підписано наступну 
спільну заяву. 
У квітні 1986 року було на-

лагоджено зв’язки з нехристи-
янськими реліґіями. Відвіда-
вши єврейську громаду в Римі, 

Іван Павло II став першим но-
вочасним Папою, який молив-
ся в синагозі. 

26-річний понтифікат Івана 
Павла II став третім за три-
валістю в історії Католиць-
кої Церкви після правління св. 

Петра і блаженного Пія IX. За 
цей час понтифік відбув 250 
пастирських поїздок, у тому 
числі 104 закордонні подорожі, 
подолавши шлях, який більш 
ніж утричі перевищує відстань 
від Землі до Місяця. 
Під час цих вояжів він відві-

дав 1022 міста на всіх конти-
нентах і провів за межами Вати-
кану в цілому понад 822 доби. 
Ці цифри треба розглядати в 
контексті того, що перша закор-
донна подорож Папи в історії 
Церкви взагалі відбулася тільки 
в середині XX століття, і зробив 
її Павло VI. У червні 2001 року 
Іван Павло II відвідав з офіцій-
ним візитом Україну та відпра-
вив меси у Києві та Львові. Не-
здійсненою мрією Івана Павла 
II залишилася лише поїздка до 
Росії. 
Ще один рекорд, встановле-

ний Папою, пов’язаний із кіль-
кістю віруючих та паломни-
ків, до яких він безпосередньо 
звернувся за роки свого понти-
фикату. Лише під час загаль-
них аудієнцій у нього побува-
ло близько 17 мільйонів людей. 
Понтифік незмінно привер-

тав пильну увагу ЗМІ. В серед-
ньому на рік у світі виходило 
близько двох сотень книг, при-

свячених його персоні. Особли-
вий інтерес був прикований до 
постаті Івана Павла II в перші 
роки його понтифікату, коли він 
піддавав різкій публічній крити-
ці всі види тоталітаризму, а осо-
бливо часто – комунізм. 
Іван Павло II є автором понад 

120 філософських та богослов-
ських робіт, п’яти книг, остання 
з яких – «Пам’ять та ідентич-
ність» – вийшла у світ напере-
додні його останньої госпіталі-
зації 23 лютого 2005 року. Але 
головним папським «бестселе-
ром» стала книга «Переступи-
ти поріг надії» (1995), видана 
майже в 20 мільйонах примір-
ників. Крім того, Іван Павло II 
є автором п’єс «Золотих справ 
майстри», «Брат нашого Бога», 
«Фатальна звістка», поем і ві-
ршів. 
Папа Іван Павло II добре во-

лодів шістьма мовами, хоча 
свої звернення до вірних про-
голошував і багатьма іншими. 

2 квітня 2005 року Іван Павло 
II помер від септичного шоку 
та серцево-судинного колапсу. 
Про це говориться у свідоцтві 
про смерть, підписаній главою 
Дирекції охорони здоров’я та гі-
гієни Держави Ватикан докто-
ром Ренато Буццонетті. 
Папа Римський Іван Павло ІІ 

пішов у засвіти за 7 хвилин до 
початку вечірньої молитви, яка 
за ватиканським порядком ден-
ним припадає на 22.45. Пере-
буваючи у свідомості, він, як 
стверджують люди з його най-
ближчого оточення, здійснив 
спробу зробити прощальний 
жест у бік площі Святого Петра, 
де чували десятки тисяч вірних. 
Прощання з Папою Войтилою 

і його похорон стали наймасові-

шою церемоніальною подією в 
історії людства. 300 тисяч осіб 
були присутні на траурній Лі-
турґії, 4 млн. паломників про-
водили намісника св. Петра з 
життя земного в життя вічне (з 
них понад мільйон склали по-
ляки); понад мільярд віруючих, 
що належать до різних христи-
янських конфесій і які сповіду-
ють різні реліґії, молилися за 
упокій його душі; 2 млрд. гля-
дачів стежили за церемонією у 
прямому ефірі. 
На похорон понтифіка з’їхали-

ся понад 100 глав держав та 
урядів – 11 монархів, 70 пре-
зидентів і прем’єр-міністрів, 
кілька керівників міжнарод-
них організацій, у тому числі 
– Генеральний секретар ООН
Кофі Аннан. І ще близько двох 
тисяч членів різних делега-
цій – всього із 176 країн. Укра-
їну представляв президент Ві-
ктор Ющенко. 
Церемонія похорону Папи 

Івана Павла II, що відбулася 8 
квітня 2005 у ватиканському со-
борі св. Петра, була заснована 
на літурґійних текстах і поло-
женнях Апостольської консти-
туції, затвердженої Іваном Пав-
лом II у 1996 році. 
У ніч на 8 квітня доступ ві-

руючих до собору св. Петра 
було припинено, і тіло Івана 
Павла II помістили в кипари-
сову труну (за переказами, з 
цього дерева був виготовле-
ний хрест, на якому розп’яли 
Ісуса Христа) – першу з трьох 
належних понтифіку при похо-
ванні трун (дві інші – цинкова 
й соснова). Перед закриттям 
віка труни тіло покійного було 
накрито спеціальним шматком 
білого шовку. За традицією, в 
труну поклали шкіряний міше-
чок з монетами, випущеними за 
роки його понтифікату, і мета-
левий пенал із сувоєм, що міс-
тить життєпис Івана Павла II. 
Після молитви труну перене-

сли на площу перед фасадом 
собору св. Петра, де о 10-й го-
дині ранку кардинали відслу-
жили заупокійну месу. Траур-
ну службу вів Йозеф Ратцін-
ґер – декан Колеґії кардиналів, 
префект Конґреґації доктрини 
віри. Літурґія відбувалася на 
латині, однак окремі місця чита-
лися іспанською, англійською, 
французькою, а також на суа-
хілі, польською, німецькою та 
португальською мовами. Схід-
ні патріархи відспівували Папу 
по-грецьки. Серед них також 
був присутній і патріарх Україн-
ської Греко-Католицької Церкви 
кардинал Любомир Гузар. 
По закінченні церемонії про-

щання тіло Івана Павла II було 
перенесено до ґроту базиліки 
(собору) св. Петра. Іван Павло 
II похований поруч із моща-
ми святого апостола Петра, 
у польській капелі (каплиці) 
Матері Божої Ченстоховської 
– святої покровительки Поль-
щі, неподалік каплиці творців 
слов’янського алфавіту свя-
тих Кирила і Методія, у першій 
могилі Папи Івана XXIII, прах 
якого у зв’язку з його каноніза-
цією в 2000 році був перенесе-
ний із крипти собору св. Петра 
до самого собору. Капела Мате-
рі Божої Ченстоховської в 1982 
році за наполяганням Івана 
Павла II була відреставрова-
на, прикрашена іконою Пресвя-
тої Діви Марії та зображеннями 
польських святих. 

olegda.pp.net.ua

Папа Іван Павло ІІ на протязі 
життя черпав енергію і сили від 
постійних занять спортом.

Папа Іван Павло ІІ під час апостольської подорожі в Україну. Львів, 
червень 2001 року.

Львів, Сихів, церква Різдва Пресвятої Богородиці. Папа Іван Павло ІІ 
залишає свій автограф у пам’ятній книзі парафії.

Папа Іван Павло ІІ під час зустрічі з молоддю. 
Львів, Сихів, 27 червня 2001 року.
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Кожного дня тисячі 
людей проходять біля 
гробу Івана Павла ІІ. 
Деякі з них – туристи, де-
кому просто цікаво, але 
переважна більшість із 
них – люди з великою 
відданістю і любов’ю до 
Папи. Багато з них мо-
ляться біля гробу, а в де-
яких випадках – залиша-
ють записки. Журналіст-
ка Елізабетта Льо Яконо 
зібрала та прочитала 
понад 2 000 цих записок 
і опублікувала у книж-

ці «Caro Signor Papa» 
(«Дорогий Пане Папа»).
Журналістка розпові-

дає: «Я отримала дозвіл 
прочитати ці записки. Зі 
своєї сторони, я стави-
лась до них дуже делі-
катно, оскільки вони є 
інтимними і приватними 
історіями. Очевидно, що 
я не могла оприлюдню-
вати справжніх імен чи 
інформацію, походжен-
ня якої можна було б ви-
явити».
Ті, хто пише ці запис-

ки, часто просять про 
зцілення від хвороби, 
допомогу у складній си-
туації, а в багатьох ви-
падках – просто хочуть 
поради. Але Елізабет-
та Льо Яконо каже, що 
в цих записках до Івана 
Павла ІІ є й дещо осо-
бливе. «Серед всіх цих 
записок деякі прохання 
і спогади є дуже милі. 
Одна жінка просила про 
дар мати дітей, і через 
кілька місяців прине-
сла до могили ультраз-
вуковий знімок дити-
ни», – розповідає вона.
Пані Елізабетта також 

розповідає, що ці запис-
ки є чимось більшим, 
ніж просто діалогом між 
людьми та Іваном Пав-
лом ІІ: «Це – діалог з 
товаришем, з кимось із 

родичів, і це є очевид-
ним у тих записках, бо 
вони написані повсяк-
денною мовою. Особли-
во це помітно в моло-
дих людей, які викорис-
товують акроніми, мову 
текстових повідомлень, 
е-майлів. Це свідчить, 
що Іван Павло ІІ є для 
них близьким, як добрий 
товариш».
У багатьох листах, де 

люди просять про допо-
могу, вони залишають 
свою контактну інфор-
мацію, неначе чекають 
на відповідь від Папи. 
«Це – прямі стосунки з 
Іваном Павлом ІІ, наче 
він ще живий. Можна по-
бачити, що люди не про-
сто підписуються своїм 
іменем – вони часто 
залишають домашню 

адресу і телефон, ніби 
очікуючи, що коли лист 
дійде до адресата, то 
Папа Войтила відпише 
їм чи передзвонить» – 
зазначає журналістка.
Найчастіше в цих лис-

тах матері просять Івана 
Павла ІІ не лише допо-
могти їхнім дітям зна-
йти роботу, але й витяг-
нути їх з поганої компа-
нії. Також часто дівчата 
просять допомоги у по-
шуках «мужчини їхньої 
мрії».
До книжки також вхо-

дять різноманітні звер-
нення, історії та подя-
ки від людей з усього 
світу до свого товари-
ша – Івана Павла ІІ. 

За матеріалами 
Romereports.com

«Ти навчив нас не боятися» – такими словами звер-
тається один італійський хлопець у листі до Папи Івана 
Павла ІІ – одному з дуже багатьох, які напередодні 
його беатифікації з’являються в газетах, журналах та 
інтернет-виданнях. Ці спогади свідчать про те, що мо-
лодь ніколи не забуває тих, хто обдаровує її увагою, 
приділяє свій час та дарує свою любов. Іван Павло ІІ 
для молоді був саме такою людиною.
Продовжуємо читати лист до Папи італійського юнака 

Франческо: «Ти навчив нас не боятися звертатися до 
Небесної Матері, коли над нашим човном здіймаються 
невідомі вітри і, здається, що ми потопаємо, та просити 
у Неї допомоги в буревіях і землетрусах, щоб ми своїм 
життям уміли свідчити Святе Писання і Добру Новину. 
Ти навчив нас паломничати по світу, щоби звіщати Єван-
геліє між народами, щоби спілкуватися з молоддю, яка 
є нашою надією і майбутнім, оберігати сім’ю, як ядро 
суспільства, і щодня відкривати любов… Ти навчив нас 
відкривати Бога – Правдиву Любов, що спасає світ. Ти 
навчив нас будувати свій дім на скелі, щоб йому не за-
грожувала жодна буря; навчив брати свій хрест та йти 
за нашим Господом. І коли того дня, 2 квітня, ти повер-
нувся до Отця, вітер прочитав твою книгу життя, щоб, 
сторінка за сторінкою, передати повчання наступним по-
колінням. Свого часу ти був підтримкою нашої церков-
ної спільноти, зараз – блаженна зоря, що веде до Бога».
А ось спогади молодого батька Антоніо Пайєлли: «Мій 

найкращий спогад – це Всесвітній день молоді в Римі, 
який я по-особливому пережив з моєю ще тоді нарече-
ною, яка невдовзі стала моєю дружиною. Мені аж захо-
плює дух, коли я тільки думаю про зустріч з Папою Вой-
тилою: він був настільки безпосереднім із нами, моло-
дими, і настільки пророчими були його слова. Він від-
крив нам очі на наше щоденне життя». 
Антоніо Пайєлла ділиться також іще одним дуже важ-

ливим фактом зі свого життя, який стосується періоду 
після смерті Папи Івана Павла ІІ. Ось його історія: «Ми 
з дружиною хотіли мати дітей, але за вісім років подруж-
нього життя у нас так і не було дітей. Ми зробили різні 
медичні аналізи, які встановили, що я був майже без-

плідним і що у нас був дуже малий шанс мати дітей. Ми 
розпочали лікування під наглядом одного доброго ліка-
ря, який не обіцяв нам гарантованого успіху. В день по-
хорону Івана Павла ІІ ми поїхали до Риму і простояли 
в черзі багато годин, щоб віддати йому останню шану. 
Ми з дружиною багато молилися до нього про заступ-
ництво у нашій проблемі. І в той момент, коли наші спо-
дівання на народження дитинки майже зникли і ми вже 
почали думати про усиновлення, моя дружина зава-
гітніла і в нас народився син, якого ми назвали Фран-
ческо Кароль. Божа велич зійшла на нас за заступни-
цтвом Слуги Божого Івана Павла ІІ. І найкращим є те, 
що через навіть не цілих два роки після цього у нас на-
родився другий син Емануель. Сьогодні ми дивимося 
на своїх дітей як на Божі дари, які ми отримали завдя-
ки заступництву Івана Павла ІІ». 

«Ви не змиритеся зі світом, у якому інші люди вмира-
ють з голоду, в якому є багато безробітних і неписем-
них. Ви захищатимете життя кожної миті, ви вкладати-
мете всі ваші сили, щоб зробити цей світ привітливішим 
для всіх. Дорога молоде нового століття! Відповідаючи 
Христові «так!», ви кажете «так!» кожному з ваших най-
благородніших ідеалів», – закликав юнаків і дівчат Папа 
Іван Павло ІІ під час святкування Ювілею 2000-го року.

Підготувала Світлана ДУХОВИЧ

Біографія Папи, написана Ан-
дреа Ріккарді, є «енциклопедією 
Івана Павла II», яка сприяє «ре-
альній зустрічі з правдивим об-
разом дорогого Папи» – так оці-
нив книжку кардинал Леонардо 
Сандрі.
Презентація книжки «Giovanni 

Paolo II. La biografia» (вид. San 
Paolo, 2011, С. 350) відбулася у 
посольстві Італії при Апостоль-
ській Столиці в Римі. Виступ пре-
фекта Конґреґації Східних Цер-
ков кардинала Сандрі опубліку-
вала «L’Osservatore Romano».
Кардинал Сандрі визнав працю 

одного із засновників «Спільноти 
св. Еґідія» «вичерпною, деталь-
ною і документальною». Він вка-
зав на «креативну дипломатич-
ність, що виходить за межі тра-
диційних форм» і є притаманною 
Іванові Павлові II. Зазначив, що 
Папа завжди міг розраховувати 
на «підтримку папської дипло-
матії, що складалася з доско-
налих мужів Божих і Церкви, що 
є цінним доповненням його уні-
версальності: кардинала Каза-
ролі насамперед (хоча він і мав 
інший погляд щодо стійкості ко-

мунізму), кардинала Содано та 
інших вірних і відданих співпра-
цівників».
За словами кардинала Сандрі, 

«через «польсько-європейські» 
подорожі Папа став універсаль-
ною рушійною силою оновленої 
і діючої народної набожності, що 
ніколи не піддається ранам, за-
вданим Церкві та народам, що 
зустрічаються».

«Особливим Киринейчиком» 
був для Івана Павла II кардинал 
Йозеф Ратцінґер – наш улюбле-
ний Папа Венедикт XVI», – гово-
рить кардинал Сандрі. Він зазна-
чив, що їхня «дружба, повага та 
співробітництво» стали «прови-
дінням для Церкви». «Префект 
Конґреґації Науки Віри був на 
стороні Папи у плідному симбі-
озі особистості, як вірний та ак-
тивний інтерпретатор всіх док-
тринальних викликів епохаль-
ного значення», що видали такі 
важливі документи, як інструкція 
«Dominus Jesus», а також бага-
то «пам’ятних енциклік».
Насамкінець префект Конґре-

ґації Східних Церков ствердив, 
що  Іван  Павло  I I  «страждан-

ням коронував усе своє життя 
людини і пастиря: приниження 
і безпорадність – навіть у мові 
– стали колючками хвалебної
слави, з якою він допровадив 
Церкву до Голгофи, що є прелю-
дією Воскресіння».

За матеріалами ekai.pl

Ëèñòè íà ìîãèë³ ²âàíà Ïàâëà ²²

«ТИ НАВЧИВ НАС НЕ БОЯТИСЯ»Спогади молоді про Івана Павла ІІ

ÅÍÖÈÊËÎÏÅÄ²ß ²ÂÀÍÀ ÏÀÂËÀ II

ЗГАДУЮЧИ ЗЕМНЕ ЖИТТЯ БЛАЖЕННОГО 
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Заповіт Папи Римського Івана 
Павла II – документ, написаний 
Папою Римським Іваном Павлом ІІ 
і опечатаний папською печаткою, 
у якому він висловив свою остан-
ню волю. Цей заповіт базувався на 
подібному заповіті Папи Павла VI.
Перший запис у заповіті дато-

ваний 6 березня 1979 року, остан-
ній – 18 березня 2000 року. Доку-
мент написаний польською мовою 
і містить, зокрема, розпоряджен-
ня щодо поховання понтифіка та 
його приватних записок. Виконав-
цем останньої волі Папи мав бути 
його довголітній особистий секре-
тар Станіслав Дзівіш (нині – ар-
хиєпископ Краківський і кардинал).
Після смерті Папи заповіт зачи-

тали Колеґії кардиналів камерлінґ 
Едуард Мартінес Сомало та Йо-
зеф Рацінґер (якого пізніше обрано 
Папою). Опублікований польською 
та італійською мовами 7 квітня 
2005 року.
Зміст заповіту – за повідомлен-

ням Радіо Ватикан, запис «Gazety 
Wyborczej», 07.04.05; неофіційний 
переклад (переклад латинських 
фрагментів виділений у тексті 
курсивом).

Заповіт від дня 6.III.1979
Во ім’я Трійці Пресвятої. Амінь.
«Тож пильнуйте, бо не знаєте, 

котрого дня прийде Господь ваш» 
(див. Мт. 24.42) – ці слова нагаду-
ють мені останній наказ, який здій-
сниться тоді, коли Господь зво-
лить. Прагну за ним прямувати і 
прагну, аби все, з чого складаєть-
ся моє земне життя, приготувало 
мене до цієї миті. Не знаю, коли 
вона настане, проте, як і все, так 
само і цю мить віддаю до рук Ма-
тері мого Майстра: Totus Tuus (ціл-
ковито Твій). У тих же ж матери-
них руках зоставляю усе і усіх, із 
ким пов’язало мене моє життя і 
моє покликання. В цих руках зо-
ставляю насамперед Церкву, а 
також мою Націю і ціле людство. 
Дякую усім. В усіх прошу про про-
бачення. Прошу також про молит-
ву, аби Милосердя Боже виявило-
ся більшим від моєї слабкості та 
недостойності.
Під час реколекцій я знову пе-

речитав заповіт Святішого Отця 
Павла VI. Перечитане спонукало 
мене написати оцей заповіт.
Я не залишаю після себе влас-

ності, якою треба було б розпо-
рядитися. Речі щоденного ужит-
ку, якими я користувався, прошу 
роздати на власний розсуд. Осо-
бисті нотатки спалити. Прошу, аби 

цими справами опікувався о. Ста-
ніслав, котрому я дякую за бага-
толітню чуйну співпрацю та допо-
могу. Усі ж інші подяки я зостав-
ляю в серці перед самим Богом, 
бо важко їх тут висловити.
Щодо похорону, то повторюю ті 

ж розпорядження, які видав Свя-
тіший Отець Павло VI (додаток 
– на полях: могила – у землі, без
саркофагу, 13.III.1992). Про місце 
нехай вирішать Колеґія кардина-
лів і Співвітчизники.

Apud Dominum Misericordia et 
copiosa apud Eum redemptio («У 
Господа милосердя і багате в 
Нього ізбавління»).

Іван Павло II
Рим, 6.III.1979

Пізніші додатки
5.III.1990

Після смерті прошу про Службу 
Божу і молитви.

5.III.1990

(без дати)
Висловлюю найглибшу віру, що, 

при усій моїй слабкості, Господь 
уділить мені усякої милості, по-
трібної, аби сповнити усі завдан-
ня, випробування і страждання, 
які з Його Волі випадуть Його слузі 
упродовж життя. Вірю також, що 
Він не допустить, аби я коли б то 
не було через якісь свої учинки – 
слова, справи чи недогляд – міг 
відступитися від моїх обов’язків у 
цій святій Петровій Столиці.

24.II. – 1.III.1980
Так само під час цих реколекцій 

я міркував про істину, про Христо-
ве пастирство в перспективі того 
переходу, яким для кожного з нас 
є мить нашої смерті. Розставан-
ня із цим світом – аби народити-
ся для іншого, для світу прийдеш-
нього, вирішальним, найпромо-
вистішим знаком якого є для нас 
Воскресіння Христа.
Отож, я перечитав минулоріч-

ний запис мого заповіту, зробле-
ний так само під час реколек-
цій – я порівняв його із запові-
том мого великого Попередника і 
Батька Павла VI, із цим чудовим 
свідченням смерті християнина і 
Папи – і відновив у собі усвідом-
лення справ, яких стосується зро-
блений мною (у спосіб радше тим-
часовий) отой запис… Сьогодні я 
прагну до нього додати тільки те, 
що з можливою смертю кожен за-
вжди мусить рахуватися. І завше 
він мусить бути готовим до того, 
що постане перед Господом і Суд-
дею – а водночас Спасителем і 

Отцем. Тож і я зважаю на це неу-
пинно, поручаючи цю вирішальну 
мить Матері Христа і Церкви – Ма-
тері моєї надії.
Часи, в які ми живемо, неви-

мовно важкі та неспокійні. Важ-
кою також і набряклою притаман-
ним для цих часів випробуван-
ням стала дорога Церкви – як Ві-
рних, так і Пастирів. У деяких кра-
їнах (як, скажімо, у тій, про яку я 
читав під час реколекцій) Церква 
перебуває у добі такого переслі-
дування, яке нічим не поступаєть-
ся першим століттям, та навіть пе-
ревищує їх мірою безогляднос-
ті й ненависті. Sanguis Martyrum 
– semen Christianorum (Кров Му-
чеників – насіння християн). А 
поза тим – стільки людей гине без-
невинно, бодай і в тій країні, в якій 
ми живемо…
Прагну ще раз цілковито по-

кластися на Волю Господню. Він 
Сам вирішить, коли і як маю за-
вершити моє земне життя і пас-
тирство. В житті і смерті – Totus 
Tuus (цілковито Твій) під покро-
вом Непорочної. Приймаючи уже 
зараз цю смерть, вірю, що Хрис-
тос дасть мені ласку отого остан-
нього Переходу або ж Пасхи. Вірю 
також, що зробить він її корисною 
для тієї найбільшої справи, якій я 
намагаюся служити: для спасіння 
людей, для врятування людської 
родини, а в ній – усіх націй і наро-
дів (з-поміж них серце особливим 
чином звертається до моєї земної 
Вітчизни), для осіб, яких мені дові-
рено, зокрема – для справи Церк-
ви, для слави Бога Самого.
Нічого більше не прагну допи-

сати до того, що я написав мину-
лого року, – лише висловити оту 
готовність і віру водночас, на які 
цьогорічні реколекції знову мене 
налаштували.

Іван Павло II
5.III.1982

Упродовж цьогорічних реко-
лекцій я перечитав (кілька разів) 
текст заповіту від 6.III.1979. Хоча 
й надалі я вважаю його тимчасо-
вим (не остаточним), я залишаю 
його у тій формі, в якій він існує. 
Нічого (поки що) не міняю, але 
й нічого не додаю, коли йдеться 
про розпорядження, які в ньому 
містяться.
Замах на моє життя 13.V.1981 

певним чином підтвердив слуш-
ність слів, записаних під час ре-
колекцій 1980 року. (24.II – 1.III).
Тим глибше я відчуваю, що пе-

ребуваю цілковито у Божих Руках 
– і залишаюся надалі у волі Госпо-
да мого, віддаючись під Його по-
кров у постаті Його Непорочної 
Матері (Totus Tuus).

Іван Павло II
P.S. У зв’язку з останнім ре-

ченням заповіту від 6.III.1979 – 
«нехай вирішать Колеґія Кардина-
лів і Співвітчизники» – пояснюю, 
що маю на думці Митрополи-
та Краківського чи Голов ну Раду 
Польського Єпископату. Нато-
мість Колеґію Кардиналів прошу, 
аби можливі прохання вони вдо-
вольнили.
1.III.1985 (під час реколекцій)
Іще – щодо звороту «Колеґія 

Кардиналів і Співвітчизники»: «Ко-
леґія Кардиналів» не має жодно-
го обов’язку питати про цю справу 
у «Співвітчизників»; може проте 
це вчинити, коли з якоїсь причини 
вважатиме це за належне.

JPII (Іван Павло II)
Реколекції

ювілейного 2000 року
(12.-18.III.)

(до заповіту)
1. Коли у день 16 жовтня 1978-го

Конклав кардиналів обрав Івана 
Павла II, Примас Польщі кард. 

Стефан Вишиньскі сказав мені: 
«Завданням нового Папи буде 
увести Церкву в Третє Тисячо-
ліття». Не знаю, чи повторюю я 
цю фразу дослівно, але таким 
із певністю був сенс того, що я 
тоді почув. Але сказала це Люди-
на, яка увійшла в історію як При-
мас Тисячоліття. Великий При-
мас. Я був свідком Його послан-
ництва, Його героїчного триван-
ня у вірі, Його змагань і Його пе-
ремоги. «Перемога, яка настане, 
буде перемогою, здобутою за-
вдяки Марії», – зазвичай повто-
рював Примас Тисячоліття слова 
свого попередника кард. Авґуста 
Гльонда.
Таким чином я до певної міри 

був підготовлений до завдання, 
яке постало переді мною в день 
16 жовтня 1978 р. В ту мить, коли 
пишу ці слова, ювілейний 2000 
рік став уже дійсністю, яка три-
ває. У ніч проти 24 грудня 1999 р. 
була відкрита символічна Брама 
Великого Ювілею у Базиліці св. 
Петра, відтак – у св. Івана на Ла-
терані, у Матері Божої Більшої (S. 
Maria Maggiore) – на Новий рік, а 
в день 19 січня – Брама базиліки 
св. Павла «За мурами». Ця остан-
ня подія, з огляду на свій екуме-
нічний характер, запала мені у 
пам’ять особливо.

2. У міру того, як Ювілейний
2000-й рік триває далі, день за 
днем, місяць за місяцем, за нами 
замикається двадцяте століт-
тя, а відчиняється століття двад-
цять перше. З волі Провидіння 
дано мені було жити у це важке 
століття, яке відходить у минуле, 
а в році, в якому вік мого життя 
сягне вісімдесяти літ (octogesima 
adveniens), варто було б запита-
ти себе, чи не час повторити за бі-
блійним Симеоном: «Nunc dimitti» 
(«Нині відпускаєш»)?
У день 13 травня 1981 року – у 

день замаху на Папу під час ав-
дієнції на площі св. Петра – Про-
видіння Боже у чудовий спосіб 
врятувало мене від смерті. Той, 
хто один лиш є Господом життя 
і смерті, сам мені те життя про-
довжив, неначе подарував знову. 
Відтоді воно ще більшою мірою 
належить Йому. Вірю, що Він Сам 
дозволить мені розпізнати, доки я 
маю служити цю службу, до якої 
Він мене покликав у день 16 жов-
тня 1978 року. Прошу Його, аби 
зволив мене покликати тоді, коли 
Сам забажає. «Бо коли живемо – 
для Господа живемо, і коли вми-
раємо – для Господа вмираємо… 
Ми – Господні» (див. Рм. 14, 8). Вірю 
також, що доки дано мені буде 
сповнювати Петрове служіння в 
Церкві, Милосердя Боже ласка-
во уділятиме мені сил для цього 
служіння невідмовного.

3. Як і щороку, під час реколек-
цій я перечитав мій заповіт від дня 
6.III.1979. Розпорядження, які він 
містить, я й надалі підтримую. Те, 
що тоді, а також під час наступних 
реколекцій було дописано, є від-
дзеркаленням важкої та напруже-
ної загальної ситуації, якими від-
значалися вісімдесяті роки. Від 
осені 1989 року ситуація ця зміни-
лася. Останнє десятиліття мину-
лого століття було вільне від ми-
нулих напружень, що не означає, 
наче воно не принесло із собою 
нових проблем і труднощів. Хвала 
Божому Провидінню особливо за 
те, що період так званої «холод-
ної війни» завершився без зброй-
ного ядерного конфлікту, небез-
пека якого в минулому нависала 
над світом.

4. Стоячи на порозі третього ти-
сячоліття in medio Ecclesiae («все-
редині Церкви»), прагну ще раз 

подякувати Духові Святому за ве-
ликий дар Другого Ватиканського 
Собору, боржником якого разом 
із усією Церквою, зокрема, разом 
із усім Єпископатом, я себе відчу-
ваю. Я переконаний, що довго ще 
судилося новим поколінням чер-
пати із тих багатств, якими цей 
Собор ХХ століття нас обдарував. 
Як єпископ, який брав участь у по-
діях Собору від першого до остан-
нього дня, я прагну довірити цю 
велику спадщину усім, хто є і бу-
дуть в майбутньому покликані для 
її втілення. А сам я дякую Вічному 
Пастиреві за те, що дозволив мені 
цій великій справі служити упро-
довж усіх років мого понтифікату.

In medio Ecclesiae (всередині 
Церкви) … від наймолодших років 
єпископського покликання – влас-
не завдяки Соборові – дано мені 
було спізнати братерську спільно-
ту Єпископату. Як пастир Краків-
ської Архидієцезії я спізнав, чим 
є братерська спільнота пресві-
терію – Собор натомість відкрив 
мені новий вимір цього досвіду.

5. Скільки ж осіб я мав би тут
згадати? Мабуть, уже більшість 
із них Господь Бог покликав до 
Себе – тих, хто ще перебуває по 
той бік, нехай слова цього запо-
віту згадають, усіх і усюди, де б 
вони не перебували.
Упродовж більш ніж двадцяти 

років сповнення Петрової служ-
би in medio Ecclesiae («усереди-
ні Церкви») я спізнав зичливої та 
плідної співпраці із багатьма Кня-
зями Церкви, Архиєпископами і 
Єпископами, багатьма священи-
ками, багатьма особами черне-
чого стану – Братами і Сестрами, 
– врешті з дуже багатьма світськи-
ми особами, із куріальним серед-
овищем, із вікаріатом Римської Ді-
єцезії та з-поза цих середовищ.
Як же не огорнути вдячною 

пам’яттю усіх на світі Єпископа-
тів, з якими я зустрічався у ритмі 
відвідин ad limina Apostolorum 
(«до порогів апостольських»)? 
Як же не згадати стількох Братів-
християн – не католиків? А раби-
на Рима? І стількох інших пред-
ставників позахристиянських релі-
ґій? А скількох представників світу 
культури, науки, політики, засобів 
масової інформації?

6. У міру наближення межі
мого земного життя я повертаю-
ся пам’яттю до його початку, до 
моїх Батьків, Брата і Сестри (ко-
трої я не знав, бо вона померла 
до мого народження), до вадо-
вицької парафії, де мене охрис-
тили, до цього міста моєї юності, 
до ровесників, приятельок і при-
ятелів із середньої школи, ґімна-
зії, університету, до часів окупа-
ції, коли я працював робітником, 
а потім – до парафії в Нєґовіцах, 
і краківської св. Флоріана, до сту-
дентського душпастирства, до се-
редовища… до багатьох середо-
вищ… у Кракові, в Римі… до осіб, 
яких Господь мені особливо дові-
рив – усім я прагну сказати одне: 
«Бог Вам віддячить!»

«In manus Tuas, Domine, 
commendo spiritum meum» («У 
руки Твої, Господи, віддаю дух 
мій»).

A.D. (Року Господнього) 
17.III.2000.

 Іван Павло II

Зміст заповіту – за повідомлен-
ням Радіо Ватикан, запис «Gazety 
Wyborczej», 07.04.05; неофіцій-
ний переклад Андрія Павлишина 
за участі Петра Гусака (переклад 
латинських фрагментів виділений 
у тексті курсивом).

Çàïîâ³ò Ïàïè Ðèìñüêîãî ²âàíà Ïàâëà II
Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії.
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У Кодексі Канонічного Права 
знаходимо один канон, що гово-
рить про канонізацію – 1403. Він 
містить наступні положення:

§ 1. Справи канонізації Слуг 
Божих унормовуються спеціальним 
папським законом.

§ 2. Крім цього, у цих справах 
мають бути застосовані положення 
цього Кодексу кожного разу, коли в 
тому законі посилається на загаль-
не право або йдеться про норми, 
які з самої природи речі стосують-
ся також цих справ.

КАНОНІЗАЦІЙНЕ ПРАВО ВИРІЗ-
НЯЄ ДВІ ІНСТИТУЦІЇ:

1. Процеси, які завершуються бе-
атифікацією.

2. Процеси, які завершуються ка-
нонізацією. 
Теоретично допускається і проце-

дура визнання культу, а, отже, під-
твердження фактичного стану.

ЯКА РІЗНИЦЯ МІЖ КАНОНІЗАЦІЄЮ
ТА БЕАТИФІКАЦІЄЮ?

Канонізація є остаточним актом. Це такий папський акт, 
в якому втілюється в життя папська непомильність (при 
беатифікації про це не говориться, хоч канонізація і беа-
тифікація стосується підтвердження того самого – святос-
ті особи). Церква постановляє, що хтось є святим, але ні-
коли не відміняє цього. Навіть якщо хтось є позбавлений 
поховання, то від Божественної Літурґії в намірі особи ні-
коли не дозволено відмовлятись. Церква захищає тільки 
публічний порядок і Церква не постановляє про засуджен-
ня. Беатифікація не є в принципі урочистим актом і є лише 
дозволом на публічний локальний культ, але не є дозво-
лом на культ загальний. Канонізація ж є включенням до 
загального культу Церкви, себто є не тільки допущенням, 
але включенням, немовби наказом.

Перед початком беатифікації чи канонізації належить 
відповісти на два запитання:

1. Чи вдасться довести святість?
2. Чи буде це корисним для Церкви?

Беатифікація і канонізація може стосуватись окремих 
осіб або груп осіб. В основному існують два титули при 
оголошенні святих:

1. Мученик
2. Ісповідник.

МУЧЕНИК – Є ТИТУЛОМ ЗА ПОНЕСЕННЯ
СМЕРТІ З ОГЛЯДУ НА ВІРУ

Умовами визнання мучеником є :
а) підтвердження смерті мученика;
б) доведення, що смерть йому завдано через непохит-

ність його у вірі.
Якщо йдеться про беатифікацію мученика, то чуда не 

вимагається: достатньо довести лише факт мучеництва і 
те, що мучеництво здійснене з презирства до віри. Святий 
Максиміліан Марія Кольбе зазнав направду мученицької 
смерті, завданої проте не з презирства до віри, але через 
його любов до ближнього. Він міг стати визнаним ісповід-
ником, який практикував любов до ближнього в героїчно-
му ступені.

ІСПОВІДНИК – ПІДСТАВОЮ Є ПІДТВЕРДЖЕННЯ
ГЕРОЇЧНОСТІ ЧЕСНОТ В ДОСКОНАЛОМУ СТУПЕНІ.
Проте довести героїчність чеснот є значно важче. В разі 

беатифікації ісповідника вимагається принаймні хоч одне 
чудо (хоч ця умова може бути диспензована), а от при ка-
нонізації чуда вимагається завжди, в тому числі й стосов-
но мучеників. Найчастіше це – чудесні зцілення.
Первинною формою Церкви була канонізація, а не бе-

атифікація. Якщо ж ідеться про канонізаційне право, то 
в принципі Кодекс Канонічного Права відсилає до спеці-
альних норм, але каже також зберігати положення Кодек-
су (kan. 1403). Нині зобов’язуючою є Апостольська кон-
ституція Івана Pawla II «Divinus Perfectionis Magister» від 
25 січня 1983 року, що стосується нового законодавства 
у процедурі канонізаційних справ. Вона дала початок но-
вому юридичному регулюванню ведення беатифікаційних 
та канонізаційних процесів.
У перших роках християнства вирішальну роль відігра-

вав «vox populi Dei», тобто акламація народу. Однак ка-
нонізація не відбувалась без участі єпископів (тоді ще не 

було пресвітерів, а лише єпископи, які стояли на чолі хрис-
тиянських спільнот). Єпископ був завжди присутній при 
канонізації мученика, брав участь у Літурґії на його гробі 
і після цього вписував його до каталогу спільноти й пору-
чав опрацювання його життєпису, який надсилали до су-
сідніх Церков – таким чином розповсюджувався культ. По-
ставали також Acta martyrum для читання вірним і поши-
рення культу мучеників.
Після того, як перестали переслідувати християн, на-

ступив період ісповідників. Тоді ситуація ускладнила-
ся ще більше, бо не було відомо, хто має канонізувати і 
яким чином має проходити канонізація. У випадках муче-
ників було просто: їхні тіла переносили в місце похован-
ня, вірні збирались при їхніх гробах, відправляли Літурґію 
на їх честь і постановляли щороку відзначати день їхньо-
го народження для неба (dies natalis).
В часи проголошення перших ісповідників ще не було 

процесів, але вже почали формуватися перші процеду-
ри розглядів, які провадили до переконання, чи справді 
певна особа є гідною для проголошення святою. Перши-
ми ісповідниками стали насамперед аскети, єпископи та 
анахорети, різного роду пустельники, навколо яких вже 
за життя громадився люд, просячи про пораду, заступни-
цтво, молитву чи навіть просто пильнуючи, аби їхні тіла 
не були викрадені безпосередньо по смерті.
Відразу виникло бажання мати і почитати мощі. Тут ав-

торитет єпископа був задіяний менше, але він був завжди 
присутній і авторизовував цей публічний культ. Пізніше, з 
плином часу, цих культів святих ставало щоразу більше 
і оголошували щоразу нових святих. Тому з часом єпис-
копи, а потім і Папи почали вимагати певних процедур 
перед тим, як винести когось на вівтар чи до оголошен-
ня когось канонізованим. Зокрема, треба було написати 
життєпис, – звідси і постали «vitae», «historiae», «raccoltae 
miraculorum» (житія, історії, збірники чудес).
Врешті в процеси канонізації почали втручатися Папи, 

запевняючи від 1182 року право канонізації за Апостоль-
ською Столицею. Цей припис вступив в дію після оголо-
шення декретів Папи Григорія IX (1234 рік). Беатифікація 
ж була передана Апостольській Столиці вже у 1515 році. 
У 1634 році Папа Урбан VIII скодифікував процес беатифі-
кації і канонізації, який перейшов велику еволюцію, доки 
дійшов до Кодексу Канонічного Права 1917 року. Наново 
ж ця справа була урегульована Апостольською конститу-
цією «Divinus perfectionis Magister» Івана Павла ІІ від 25 
січня 1983 року.

 ЧИМ Є БЕАТИФІКАЦІЯ І КАНОНІЗАЦІЯ?
Дуже часто людьми виявляється нерозуміння того, що 

таке є беатифікація та канонізація і чим вони відрізняють-
ся. Суттєвим елементом, який різнить беатифікацію від ка-
нонізації, є факт, що беатифікація є дозволом на публічний 
культ, – у той час як канонізація є рекомендацією і оста-
точним рішенням. Теологія навіть пов’язує акт каноніза-
ції з папською непомильністю. Канонізація обов’язковим 
чином пов’язана з навчанням Церкви; просто святі так впи-
сані в історію Церкви, що її належить пов’язувати як до-
гматичний факт з папською непомильністю.
Треба розуміти, якою є також конструкція канонізації. Це 

не вирок – хоча він і пропонується після проведеного про-
цесу і не передбачає відкликання. Це рішення, яке має пра-
вовий і легіслаційний характер (оскільки рекомендує вша-
новувати даного святого у цілій Вселенській Церкві, а тому 
впроваджує в життя Церкви новий публічний культ). Але 
зауважмо, що Папа, канонізуючи когось, вирішує тут, на 

У Кодексі Канонічного Права

Ùî òàêå áåàòèô³êàö³ÿ ³ êàíîí³çàö³ÿ?
ßêà ì³æ íèìè ð³çíèöÿ?

ПАПА-СЛОВ’ЯНИН МАВ ПЕВНЕ ЗНАЧЕННЯ
В БОЖИХ ПЛАНАХ

Своїми спогадами про Івана Павла ІІ поділився і кар-
динал Камілло Руіні – емеритований папський віка-
рій для Римської Єпархії. Він назвав Папу «найбіль-
ше любленою особою на світі», але зазначив, що так 
було не завжди.

«Спочатку був брак розуміння і недовіра, зокрема, 
від керівних кіл, і не тільки у світі, але й у Церкві, – в 
той час як люди спонтанно виявляли свою симпатію 
до Папи», – пригадав кардинал. Це пояснюється фак-
том, що «ніколи не дано зрозуміти людину до глибини 
душі, особливо коли йдеться про святого».
Щодо святості Івана Павла ІІ, то в кардинала Руіні не-

має жодного сумніву. Він нагадує, що «святість визна-
ється Церквою лише після смерті, але якщо вона прав-
дива, то мусить виступати ще за життя. Власне такий 
сенс беатифікації, яка наближається».
На переконання кардинала, до історії ввійде цілий 

понтифікат Івана Павла ІІ, всі його аспекти – «падіння 
комунізму і відновлена єдність Європи, яка була його 
результатом, а також велике оживлення Церкви і хрис-
тиянства».
Кардинал не погоджується з думкою, що вибір Папи-

поляка був зумовлений подіями в історії Польщі, тоб-
то комунізмом та нацизмом, і завжди вважав, що вибір 
Папи-слов’янина має певне окреслене значення в Бо-
жих планах.

«Папа був відкритим на пізнання нових і відмінних 
ситуацій. Він ніколи не керувався накладеними зверху 
схемами, волів зануритись в різноманітні реалії з вели-
кою любов’ю і повагою, щоби їх зрозуміти і скерувати 
до Христа», – вважає кардинал Руіні.

За матеріалами ЕКАІ

НАПАД НА ЦЕРКВУ В ІСПАНІЇ
Кілька зловмисників ввірвалися до католицько-

го храму в Іспанії і вчинили там бешкет. Напад став-
ся в парафії Св. Марії Магдалини в іспанському місті 
С’ємпосуелос вранці 13 квітня. Парох храму розповів, 
що нападники вкрали 26 доларів зі скарбниці для по-
жертв, а також зруйнували корону на голові статуї св. 
Марії Магдалини. Окрім того, зловмисники розбили 
дверцята від кивоту, розграбували ризницю, розкидав-
ши літурґійний одяг та посуд на підлозі.
Поліція оглянула весь храм у пошуках доказів. При-

їхали до парафії в С’ємпосуелос, храм якої є історич-
ною пам’яткою, навіть кілька представників реґіональ-
ного уряду. В поліції зазначили, що ті ж грабіжники піз-
ніше намагалися пограбувати три бари і м’ясний мага-
зин, завдавши власникам шкоди і вкравши 427 доларів.
За матеріалами CNA

ВЛАДА ФРАНЦІЇ ОБГОВОРЮЄ МОЖЛИВІСТЬ
ЗАБОРОНИ МУСУЛЬМАНСЬКОЇ МОЛИТВИ

НА ВУЛИЦЯХ
Уряд Франції продовжує обговорювати можливість 

обмеження проявів ісламу в житті суспільства. За по-
відомленнями, партія президента Саркозі в рамках 
останньої дискусії про світський характер держави вне-
сла низку пропозицій, серед яких – заборона мусуль-
манської молитви на вулицях, відмова від спеціальних 
меню в їдальнях коледжів для студентів-мусульман, не-
можливість вибору лікаря за реліґійними переконання-
ми в медичних установах та інші. Крім того, буде від-
регульовано фінансування реліґійних центрів.
Дискусія про світський характер держави була ор-

ганізована генеральним секретарем правлячої партії 
«Союз за народний рух» (UMP) Жаном Франсуа Копе, 
який запропонував раніше закон проти носіння бурки 
в громадських місцях.

ГРЕЦЬКИЙ СУД ЗАСУДИВ ЧЕНЦІВ
АФОНСЬКОГО МОНАСТИРЯ

6 квітня суд у Салоніках засудив 14 ченців афонсько-
го монастиря Есфігмен до шести місяців тюремного 
ув’язнення «за незаконну окупацію будівель монасти-
ря». Такий досить суворий вирок викликано непокорою 
братії попередньому судовому рішенню про необхід-
ність звільнення монастирського комплексу.
Засуджені, у тому числі й ігумен «зилотів» Методій 

(Папаламбракопуло), відмовилися виконувати вирішен-
ня суду і цього разу, хоча воно є остаточним і оскар-
женню не підлягає, повідомляє сайт «Ромфея». У теж 
час Святий Кінот – головний орган управління на Афо-
ні – підтвердив раніше прийняте рішення про видворен-
ня з Афону «непоминаючих» ченців монастиря Есфіг-
мен, а представники властей Греції зобов’язалися не-
гайно приступити до виконання цього рішення.
Ченці Есфігмена відмовляються підкорятися Патрі-

архові Константинопольському Варфоломею і помина-
ти його на богослужіннях, звинувативши його в «єре-
сі екуменізму».

ДЕ-ЩО З КАНОНІЧНОГО ПРАВА ЦЕРКВИМандруючи інтернетом
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землі, про те, що є на небі, уро-
чисто оголошує, що той хтось є 
спасенний, святий і що до нього 
можна молитись, він може за-
ступатись перед Богом. Тому це 
факт є догматичним. У зв’язку з 
цим канонізація має, крім прав-
ного, також і догматичний вимір. 

ЧОМУ БЕАТИФІКАЦІЯ
 І КАНОНІЗАЦІЯ?

Часто серед людей виникає 
питання про значення беатифі-
кації і канонізації для Церкви та 
світу, про сенс винесення до ві-
втаря слави чергових блажен-
них і святих, про різницю між бе-
атифікацією і канонізацією. Не 
зважаючи на такі упередження, 
Церква не лише відновлює, по-
кращує і здійснює процедури, 
які провадять до беатифікації і 
канонізації, але також заохочує 
локальні спільноти уберегти від 
забуття і до вказування спільноті 
та світові на вірних, які за життя 
відзначалися героїчністю чеснот чи понесли добровільне 
мучеництво за віру. Святіший Отець Іван Павло ІІ писав 
щодо цієї справи 1994 року так: «У кінці другого тисячоліт-
тя Церква знову стала Церквою мучеників. Переслідуван-
ня віруючих людей – священиків, монахів і мирян – дали 
плід великим посівом мучеників в різних частинах світу. 
Це свідчення не може бути забутим. Треба, щоб локальні 
Церкви, збираючи потрібну документацію, зробили все для 
збереження пам’яті тих, які понесли мучеництво. Завдан-
ням Апостольської Столиці буде доповнення мартироло-
гів Вселенської Церкви з особливим включенням святос-
ті тих, які жили Христовою правдою також в наших часах. 
Належить підтримувати визнання героїчності чеснот осо-
бливо святих вірних мирян, які реалізували своє христи-
янське покликання в подружжі».
Сім років після того цей же Папа писав: «Дякую Богові 

за те, що він дозволив мені беатифікувати і канонізувати 
в минулі роки багатьох християн, а серед них – численних 
мирян, які освятились в найзвичніших обставинах життя».
Особи, які за життя осягнули високий ступінь приязні, 

спільності, поєднання з Богом і відійшли до вічності, не 
потребують беатифікації і канонізації: вони вже вповні вті-
шаються спогляданням Бога лицем у лице, і винесення 
їх у Церкві до вівтаря слави не помножить їхнього щастя. 
Тому їх можлива беатифікація чи канонізація служить не 
їм, але спільноті вірних і світові, який ще є прочанином на 
дорогах дочасного життя. Тому ці обидві чинності сповня-
ють лише суспільну функцію, еклезіяльну, і тому при ви-
борі кандидатів до вівтаря слави не можна забувати про 
цю їх основну ціль.
З одного боку, беатифікація і канонізація завжди закла-

дають високий ступінь святості, але, з другого боку, ані му-
чеництво, ані героїчність чеснот не домагаються і не за-
кладають беатифікацію чи канонізацію. Тому варто звер-
нути увагу, що, окрім слави святості життя чи слави муче-
ництва, умовою початку беатифікаційного процесу є ак-
туальність справи, тобто духовна користь, яку винесен-
ня до вівтаря слави принесе в еклезіяльній спільноті. Бо 
йдеться тут про апостольський ефект беатифікації і ка-
нонізації, а також про вплив прикладу життя Слуги Божо-
го на життя вірних.
Через беатифікацію і канонізацію Церква і надалі пропо-

нує вірним нові взірці святості, які допомагають інтерпрету-
вати послання Євангелії Ісуса Христа в різноманітних об-
ставинах життя. Блаженні і святі своїм новим стилем хрис-
тиянського життя показують, що окреслена форма життя і 
діяльності дає можливість прямувати до високої міри зви-
чайного християнського життя. Тому також чим більше по-
слання Слуги Божого впливає на сучасний світ, чим біль-
ше він побуджує вірних до наслідування свого прикладу, 
тим більшою є слава його святості, тим більше він є кан-
дидатом до беатифікації і канонізації.
Блаженні і святі не лише побуджують вірних до інтен-

сивного християнського життя, але також спричиняються 
до посилення і зросту спільності між Церквою тріумфую-
чою і Церквою-паломницею. Вони є конкретним виявом 
живості місцевих Церков, вказують на могутню присут-
ність Ісуса Христа в плодах віри, надії і любові, складе-
них людьми багатьох рас і стількох мов, які пішли за Ним 
різними дорогами християнського покликання, є знаком 
освячуючої дії Святого Духа, мають велику силу заступ-
ництва, про що свідчать ласки і чуда, отримані вірними за 
їх посередництвом.
Святіший Отець Іван Павло ІІ підкреслював також еку-

менічну роль святих мучеників, оскільки «communio 
sanctorum промовляє голосніше, ніж поділи».

 РІЗНИЦЯ МІЖ БЕАТИФІКАЦІЄЮ І КАНОНІЗАЦІЄЮ
Щодо різниці між беатифікацією і канонізацією, то варто 

зауважити, що наявне законодавство нічого не говорить 
про беатифікацію. Кодекс Канонічного Права в каноні 1403 
§ 1 згадує лише про канонізаційні справи, а спеціальні при-
писи, видані в цей період Іваном Павлом ІІ та Конґреґаці-
єю в справах канонізації святих, також стосуються лише 
тієї термінології. Вважається, що одним із мотивів оминан-
ня в актуальних прописах правових понять беатифікації 
є те, що вона є лише одним з етапів канонізаційного про-
цесу, в яких маємо справу не з двома різними справами, 
а швидше з двома фазами тієї самої справи. Тому й кон-
кретні справи від початку називаються «канонізаційними 
справами», оскільки беатифікація стремить до канонізації.
Канонізація є найстаршою формою офіційного визнання 

найвищою владою Церкви святості Слуги Божого. В світлі 
актуальної практики це означає остаточне рішення Папи , 
яким Слуга Божий, попередньо зарахований до грона бла-
женних, стає записаним до каталогу святих і якому Єпис-
коп Риму рекомендує віддавати публічний культ у цілій 
Церкві, належний святим особам. До канонізації вимага-
ється бодай одного чуда, отриманого за посередництвом 
блаженного після його беатифікації, і яке затверджене згід-
но з приписами права.
Беатифікація ж – інституція, пізніша від канонізації, і по-

стала з метою розв’язання пасторальних потреб місцевих 
Церков в сфері культу святих. Вона означає рішення Папи 
про дозвіл на публічний культ Слуги Божого, обмежений 
якоюсь країною, містом, реґіоном, єпархією, інститутом 
богопосвяченого життя чи певних літурґічних діянь (на-
приклад, відправляння Літурґії або читання Літурґії годин 
про блаженного). 
Існують Cлуги Божі, публічний культ яких не повинен на-

кладатись на цілу Церкву, якщо їх слава і святість не має 
вселенського характеру, але вони можуть бути з корис-
тю приведені як зразки життя і приклади чеснот для пев-
них еклезіальних спільнот чи певних груп вірних. Власне, 
таку ціль і має беатифікація. Ця інституція відрізняється 
від канонізації тим, що не наказує, а лише дозволяє пу-
блічний локальний культ і не є папським дефінітивним 
актом, оскільки є лише відкритою на можливу канонізацію 
і є одночасно обов’язковим етапом на дорозі до каноніза-
ції. Формальними до беатифікації є ствердження героїч-
ності чеснот або мучеництва за віру і одного доконаного 
чуда за заступництвом Слуги Божого після його смерті. У 
випадку мучеництва можна допустити диспенсу від чуда, 
яке вимагається для беатифікації.
Інституції беатифікації та канонізації виконують у Церк-

ві дуже важливу пасторальну роль, оскільки вказують ві-
рним і світові плоди ласки таїнства Хрищення, розвинутої 
дією Святого Духа в конкретних особах і окреслених умо-
вах життя, свідчать про живучість локальних Церков, вка-
зують на взірці християнського життя. Святі і блаженні до-
помагають інтерпретувати Євангеліє Ісуса Христа в різно-
манітних обставинах життя, а також заступаються перед 
Богом за Церкву-паломницю. Канонізація реалізує це за-
вдання щодо Вселенської Церкви, а беатифікація – лише 
щодо локальних Церков та інших еклезіальних спільнот.
Проголошуючи і вшановуючи святість вірних, винесе-

них до вівтаря слави, Церква віддає найвищу честь Бого-
ві. Беатифікаційний процес може розпочатися принаймні 
через 5 років після смерті кандидата. За рішенням Папи, 
цей термін може бути скорочений – як це було у випад-
ку Матері Терези з Калькутти та Івана Павла ІІ. Докумен-
тацію збирають на локальному рівні в єпархії, до якої на-
лежав кандидат. Далі рішення про беатифікацію переда-
ють Апостольській Столиці, де його розглядає спеціаль-
на комісія. Необхідним є чудо. Акт беатифікації остаточ-
но підписує Папа.

За матеріалами: karol-wojtyla.org

ВАТИКАН ОХОРОНЯЮТЬ.
ІТАЛІЙЦІ БОЯТЬСЯ ВІДПЛАТИ

Після вбивства Осами бен Ладена італійці бояться 
відплати. У місцях здійснення релігійних обрядів іта-
лійське Міністерство внутрішніх справ запровадило 
стан надзвичайно високої пильності. У Ватикані вже 
запровадили підвищену безпеку.
Департамент внутрішніх справ у Римі вирішив за-

провадити посилений захист, особливо в місцях від-
правлення культу.
Також наказано посилити охорону вищих представ-

ників італійської влади, а також місця перебування 
президента, прем’єр-міністра, парламенту, міністерств 
оборони, закордонних справ і внутрішніх справ.
Італія є однією з країн, що беруть участь в операції 

в Лівії. Це є ще однією антитерористичною тривогою 
для італійського уряду. Попередня була спричинена 
побоюваннями щодо акцій підтримки режиму Муам-
мара Каддафі.

 Аль-Каїда мала заховати в Європі атомну бомбу, яка 
повинна була вибухнути і розплутати „ядерне пекло” 
у випадку, коли б Осаму бен Ладена зловили чи вби-
ли. Таку інформацію подав портал WikiLeaks кілька 
днів тому, на основі секретних актів з допитів в’язнів 
в Гуантанамо.

 З документів випливає, що Халід Шейх Мохаммед, 
найстарший за віком член Аль-Kаїди, котрий зараз 
перебуває на базі Військово-морського Флоту Сполу-
чених Штатів в затоці Гуантанамо на території Куби, 
під час допиту розповів, що терористична група зата-
їла атомну бомбу в Європі і підірве її, якщо Осаму бен 
Ладена зловлять або вб’ють.

 З документів WikiLeaks випливає також, що чима-
ла група в’язнів, котрих допитують в Гуантанамо, зна-
ли про оборонні системи західних держав проти ядер-
ної атаки.

 Тим часом пакистанські таліби вже погрозили ата-
ками на пакистанських керівників, військо, а також на 
США, якщо підтвердяться відомості про вбивство аме-
риканськими силами Осами бен Ладена. Таліби погро-
жують, що першою їх ціллю буде президент Асіф Алі 
Зардарі і пакистанська армія. «Другою нашою ціллю 
буде Америка» - оголосили вони.

За матеріалами fronda.pl

ЯДЕРНА ПОМСТА БЕН ЛАДЕНА

ЗНІМИ ХРЕСТ, БО ВТРАТИШ РОБОТУ
За розміщення хреста на панелі приладів своєї ван-

тажівки жителеві північно-англійського міста Вейк-
філд загрожує дисциплінарне покарання.

 64-річний Колін Еткінсон працює на фірму WDH 
уже 15 років.  Уперше йому порадили прибрати хрест 
рік тому.  Цю вимогу повторювали декілька разів, по-
яснюючи, що хрест на вантажівці фірми може справи-
ти враження, що  WDH є християнською організаці-
єю. Крім цього, на думку начальства, 20-сантиметро-
вий великодній хрестик із переплетених пальмових 
листків може ображати почуття інших, хоч одночасно 
керівництво стверджує, що не забороняє носіння ре-
ліґійних символів на роботі.
Еткінсон, який належить до протестантської грома-

ди, стверджує, що хоч йому доводилось працювати у 
вугільних копальнях і служити в армії Північної Ір-
ландії, але ще ніколи не доводилось переживати тако-
го стресу, як тепер. «Трактування християн у цій краї-
ні стає диявольським.  Ця «політкоректність» вже під-
несена до межі можливого», – каже власник вантажів-
ки і обіцяє, що боротиметься за свої права і віру, навіть 
якби це мало коштувати йому втрати праці.

За матеріалами: wiara.pl

1,3 СТАТТІ В СЕКУНДУ
Відповідно до досліджень ЗМІ, за минулі вихідні на 

тему беатифікації папи Івана Павла ІІ було опубліко-
вано 1,3 статті в секунду.
Як подає Ватиканське Радіо, ця тенденція пішла на 

спад після появи інформації про смерть Осами бен 
Ладена.
За інформацією, яку подає римська влада, на беати-

фікаційній урочистості в Римі було 1,5 млн. паломни-
ків. Крім того, оцінюється, що завдяки трансляції цю 
подію могли переглянути близько 2-ох мільярдів гля-
дачів у всьому світі.
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ЧОЛОВІКИ:
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) – створення 
сім’ї; професія: – кухар, будівельник; (15) – матер. та 
житлово незалежний; (16) – народився: – с. Підгайчики; 
проживаю: – м. Львів; контакт. тел.: +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) – отри-
мав церковне уневажнення подружжя; (15) – сину 16 
років; професія: – інженер; (17) – матер. та житлово 
незалежний; (18) – Львівська обл.; контакт. тел.: +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; захоплен-
ня, інтереси: – різноманітні, в т.ч. історія, переклад, 
комп’ютер, музика, авто; (11) – львів’янка до 55-и ро-
ків, добра, господиня; (12) – так; (13) – створення сім’ї; 
професія: – інженер; (15) – матер. та житлово незалеж-
ний; (16) – м. Львів; контакт. тел.: +3-(067)-416-92-34. 

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

34) група «Б»: МИРОН. Українець, греко-католик,
25.12.1965 р.н.; ріст – 174 см.;. вага – 78 кг.; очі – го-
лубі; волосся – темне з сивиною; (7) – добрий; (8) – не 
маю; захоплення, інтереси: – різноманітні; (11) – хо-
роша дівчина до 35-и років; (12) – так; (13) – 2,5 роки; 
(14) – отримав церковне уневажнення подружжя; мета 
знайомства: – дружні стосунки, створення сім’ї; про-
фесія: – інженер-будівельник; (17) – матер. та житло-
во незалежний; (18) – Львівська обл.; контакт. тел.: 
+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; 
контакт. тел.: +3-(068)-502-95-09 (телефонувати 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; 
волосся – темне; (7) – добрий; (8) – не маю; (10) – до-
брий, щирий, працьовитий; захоплення, інтереси: – по-
дорожі, музика, психологія; (11) – добра, чесна, без 
ш/з, не схильна до повноти; (12) – так; (13) – створення 
сім’ї; професія: – робота в будівельній галузі; (15) – ма-
тер. незалежний, житлово – частково; (16) – народив-
ся: – м. Львів; проживаю: – м. Дубляни; контакт. тел.: 
+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 (церк. уневаж. подр.), 
із здоров. дитиною; (12) – так; (13) – створення сім’ї; 
професія: – лікар; (15) – матер. та житлово незалеж-
ний; (16) – м. Львів; контакт. тел.: +3-(067)-906-76-55. 

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

40) група «Б»: ФРАНИК. Українець, християнин,
04.02.1941 р.н.; ріст – 171 см.;. вага – 67 кг.; очі – (-); 
волосся – (-); (7) – середній; (8) – знайдіть; (10) – пра-
цьовитий, рухливий, люблю спорт; захоплення, ін-
тереси: – збудував хату, займаюсь репетиторством по 
математиці і фізиці; (11) – вік 61-66 р., вага < 80 кг., 
ріст < 170 см.; (12) – (-); (13) – 14 місяців; (14) – вді-
вець; мета знайомства: – створення сім’ї; (15) – 2 не-
залежні доньки, 4 внуки, всі живуть окремо; профе-
сія: – інженер-радист, пенсіонер; (17) – матер. та жит-
лово незалежний, проживаю сам; (18) – Львівська обл., 
Винники; контакт. тел.: +3-(067)-852-80-58.

ЖІНКИ:

56) група «Н»: ЛЮБА. Українка, греко-
католичка, 12.08.1971 р.н.; ріст – 168 см.; 
вага – 80 кг.; очі – карі; волосся – русяве; 
(7) – здорова, з незначним порушенням в 
ході; (8) – не маю; (10) – спокійна, вико-
навча, відповідальна; захоплення, інтер-
еси: – вишивання; (11) – бажання мати 
сім’ю та власних дітей; (12) – так; (13) 
– створення сім’ї; професія: – медичний
працівник; (15) – матер. забезпечена, про-
живаю з батьками; (16) – м. Львів; кон-
такт. тел.: +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; захоплен-
ня, інтереси: – подорожі, театр, релігій-
на література; (11) – чесний християнин, 
добрий, надійний; (12) – так; (13) – ство-
рення сім’ї; професія: – бібліотекар; (15) 
– матер. і житлово незалежна; (16) – м.
Львів; контакт. тел.: +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; волосся – 
світло-русяве; (7) – добрий; (8) – не маю; 
(10) – відповідальна, акуратна, добра, ві-
рна; захоплення, інтереси: – різноманітні, 
особливо – музика, театр; (11) – надійний, 
порядний, інтелігентний; (12) – так; (13) 
– 7 років; (14) – вдова; (15) – два сини:
33 і 42 роки. Здорові, музика, матер. не-
залежні; професія: – музикант, викладач 
ВУЗу; (17) – матер. незалежна; мета зна-
йомства: – товариське спілкування, ство-
рення сім’ї; (18) – м. Львів; контакт. тел.: 
+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; контакт. тел.: 
+3-(097)-212-82-80.

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

62) група «Н»: ЯРОСЛАВА. Україн-
ка, християнка, 20.09.1960 р.н.; ріст – 167 
см.; вага – 67 кг.; очі – карі; волосся – чор-
не; (7) – добрий; (8) – не маю; (10) – до-

бра, доброзичлива; захоплення, інтер-
еси: – люблю куховарити, подорожу-
вати, читати; (11) – добрий, забезпече-
ний житлом та матеріально, львів’янин; 
(12) – так; (13) – створення сім’ї; про-
фесія: – працюю; (15) – матеріально за-
безпечена; (16) – м. Львів; контакт. тел.: 
+3-(098)-395-58-48.

63) група «Н»: ОКСАНА. Українка,
греко-католичка, 05.03.1967 р.н.; ріст – 
176 см.; вага – 65 кг.; очі – зелені; волосся 
– темно-русяве; (7) – добрий; (8) – не маю;
(10) – врівноважена, романтична, відпо-
відальна; захоплення, інтереси: – подо-
рожі, активний відпочинок, рукоділля; 
(11) – інтелігентний, рішучий, товарись-
кий, відповідальний; (12) – так; (13) – то-
вариські стосунки, створення сім’ї; про-
фесія: – службовець; (15) – проживаю з 
батьком, матеріально незалежна; (16) – м. 
Львів; контакт. тел.: +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; волосся – ша-
тенка; (7) – задовільний; (8) – не маю; (10) 
– спокійна; захоплення, інтереси: – різно-
манітні; (11) – серйозний, працьовитий, 
не обтяжений проблемами; (12) – так; (13) 
– створення сім’ї; професія: – повар; (15) 
– матер. і житлово незалежна; (16) – м.
Львів; контакт. тел.: +3-(098)-570-56-22.

65) група «Н»: ГАЛИНА. Українка,
православна, 20.03.1973 р.н.; ріст – 160 
см.; вага – 50 кг.; очі – карі; волосся – ка-
штанове; (7) – добрий; (8) – не маю; (10) 
– чуйна, товариська, весела; захоплення,
інтереси: – духовне життя, природа, по-
дорожі; (11) – чесність, побожність, до-
брота; (12) – так; (13) – створення сім’ї; 
професія: – робота у сфері обслуговуван-
ня; (15) – матеріально незалежна, прожи-
ваю з батьками; (16) – Рівненська обл.; 
контакт. тел.: +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; волосся – темно-
русе; (7) – добрий; (8) – не маю; (10) – від-
повідальна, працелюбна, весела; захо-
плення, інтереси: – різносторонні; (11) 
– надійний, працьовитий, не обтяжений
проблемами; (12) – так; (13) – тов. стосун-
ки, створення сім’ї; професія: – бібліоте-
кар; (15) – проживаю з батьками; (16) – м. 
Львів; контакт. тел.: +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; волос-
ся – шатенка; (7) – добрий; (8) – інколи 
паління; (10) – енергійність, відповідаль-
ність, чесність, доброта; захоплення, ін-
тереси: – краєзнавство, подорожі, фото/
відеозйомка, рукоділля; (11) – добрий, 
порядний, чесний, самодостатній; (12) – 
так; (13) – 7 років; (14) – ЦУП (церк. уне-
важ. подр.); (15) – дітей не маю, але пла-
ную; професія: – лікар; (17) – матер. і жит-
лово незалежна; мета знайомства: – ство-
рення сім’ї; (18) – м. Львів; контакт. тел.: 
+3-(095)-603-21-04.

68) група «Н»: ОЛЬГА. Українка, греко-

католичка, 14.01.1958 р.н.; ріст – 175 см.; 
вага – 68 кг.; очі – карі; волосся – чорне; 
(7) – добрий; (8) – не маю; (10) – врівно-
важена, надійна, порядна; захоплення, 
інтереси: – вишивка, картини, театр, фі-
тотерапія, природа, квіти, замки; (11) – 
лікар, інтелігентний, господар, життєра-
дісний, розумний; (12) – так; (13) – ство-
рення сім’ї; професія: – провідний еко-
номіст; (15) – матер. і житлово незалеж-
на, маю власний будинок; (16) – народи-
лася: – Львівська обл.; проживаю: – м. 
Львів; контакт. тел.: +3-(067)-672-23-69.

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

70) група «Б»: СВІТЛАНА. Українка,
православного обряду, 06.09.1966 р.н.; 
ріст – 156 см.; вага – 50 кг.; очі – карі; 
волосся – русяве; (7) – задовільний; 
(8) – не маю; (10) – добра, романтич-
на, надійна, акуратна, працелюбна, чуй-
на; захоплення, інтереси: – музика, те-
атр, читання, подорожі; (11) – працьови-
тий, надійний, щоби не пив і не курив; 
(12) – так; (13) – 16 років; (14) – вдова; 
(15) – сину 21 рік, здоров’я задовільне, 
працює продавцем; професія: – вихова-
тель д/у, приватна діяльність; (17) – ма-
теріально незалежна, проживаю з сином 
і мамою; мета знайомства: – створення 
сім’ї; (18) – Буський р-н, м. Буськ; кон-
такт. тел.: +3-(097)-223-43-40.

71) група «Б»: ЛЮДМИЛА. Українка,
православна, 23.07.1973 р.н.; ріст – 164 
см.; вага – 66 кг.; очі – сірі; волосся – ру-
сяве; (7) – добрий; (8) – не маю; (10) – до-
бра, щира, чесна, побожна; захоплен-
ня, інтереси: – подорожі; (11) – добрий, 
чесний, надійний, серйозний; (12) – так; 
(13) – 10 років; (14) – отримала церков-
не уневажнення подружжя; мета зна-
йомства: – створення сім’ї; (15) – син 
14 років, здоровий; професія: – службо-
вець; (17) – проживаю разом з сином і 
батьками; (18) – м. Львів; контакт. тел.: 
+3-(095)-634-23-74. 

72) група «Н»: СОЛОМІЯ. Україн-
ка, греко-католичка, 01.12.1979 р.н.; 
ріст – 164 см.; вага – 60 кг.; очі – зеле-
ні; волосся – шатенка; (7) – задовільний; 
(8) – не маю; (10) – добра; захоплення, 
інтереси: – читання, вірші, історія, нау-
ка, релігія; (11) – спільні інтереси; (12) 
– так; (13) – товариські стосунки; профе-
сія: – молодша мед. сестра; (15) –живу з 
батьками; (16) – м. Львів; контакт. тел.: 
+3-(096)-563-43-08.

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: попо-
внення 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) Всім запрошеним на індивідуаль-

ну зустріч із координатором КЗНДР 
мати з собою: а) паспорт; б) відповід-
ний документ, який засвідчує причи-
ну самотності даної особи (для осіб 
розлучених з церковним уневажнен-
ням їх попереднього подружжя, вді-
вцям та вдовам);

2) 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;

3) 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 зустрі-
чі та розмові з координатором Клу-
бу та не отримали безпосередньої ін-
формації щодо правил членства в Клу-
бі та бланку клубної анкети відповід-
ної 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!

Ùàñòÿ ³ ëþáîâ ³ Âàì âñ ³ì !

І сказав Господь Бог: Не добре, щоб бути чоловіку самотнім. Створю йому поміч, подібну до нього”. (Буття 2-18)
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Папа Римський Іван Павло ІІ 1 травня проголошений 
блаженним. Увесь світ спостерігав за цією зворушли-
вою подією, що відбулась у Ватикані, зокрема, і Укра-
їна. У Львові на честь Папи відбулась прем’єра орато-
рії львівських митців Анни та Мирослава Волинських 
«Totus tuus» (Увесь твій). Ці слова з гімну-посвяти Пре-
святій Богородиці були написані на гербі Івана Павла ІІ.
Проголошення Святішого Отця блаженним нагада-

ло львів’янам незабутні зустрічі з Іваном Павлом ІІ у 
червні 2001 року. Саме слова, промовлені Папою Рим-
ським до українців майже 10 років тому, лягли в осно-
ву ораторії «Totus tuus», яка переплітається з літургіч-
ними текстами українських богослужінь.
Львівський композитор Мирослав Волинський пра-

цював над мистецьким твором майже рік, але робота 
давалась легко, бо надзвичайно великою і духовною 
для нього є постать Івана Павла ІІ. «Писалось так лег-
ко, ніби з неба лилося. Нам треба було показати роз-
виток Греко-католицької церкви від зародження і до 
сьогоднішніх днів, ставлення Івана Павла ІІ до Укра-
їни», – каже він.

«Постать надзвичайно велика і духовна і дана люд-
ству на віки. Іван Павло ІІ був багатогранний», – зау-
важила автор віршів ораторії Анна Волинська.
Прем’єра мистецького проекту за участю 170 осіб – 

хору, оркестру, читця – відбулась у церкві Преображен-
ня Господнього у Львові. Місце організаторами було 
обрано не випадково – саме цей храм першим відчи-
нив свої двері для вірних УГКЦ після сорока п’яти ро-
ків переслідувань.

«Церква збереглася як правдива Господня слугиня, 
– ці слова промовив у Львові Іван Павло ІІ. – Милос-
тивий Бог дозволив УГКЦ зберегти дві риси: вірність 
східній традиції християнства, а також повну єдність 
з апостольською столицею».
Ораторію мріють виконати у Ватикані. «Це було 

дуже зворушливо, що після стількох століть вперше 
нога Папи Римського ступила на українську землю, 
була надзвичайно зворушливою зустріч Івана Павла 
ІІ з українською молоддю, коли понтифік навіть за-
співав», – розповідає автор ідеї мистецького проекту 
«Totus tuus» Михайло Перун.

«Ідея створення ораторії у нас виникла два роки тому. 
Ми хотіли присвятити її 10-річчю приїзду Папи Рим-
ського в Україну, хотіли показати духовний зв’язок між 
Україною та Апостольським престолом і у цьому всьо-
му – роль Івана Павла ІІ. Історики кажуть: протягом іс-
торії ніхто краще і глибше за Івана Павла ІІ не говорив 
про Україну і не звертався до українців. Ми намагались 
показати слово Івана Павла ІІ і на основі цього буду-
вати ораторію і усю історію взаємин», – додав автор.
Митці та автори проекту хотіли б виконати ораторію, 

присвячену Святішому Отцю, в інших українських міс-
тах, а також у Ватикані.
Твір завершується посвятою Богородиці. Саме у руки 

Божої Матері віддавав усе блаженний Іван Павло ІІ.
Ораторія «Totus tuus» поповнить серію фонографіч-

них записів «Духовна музика України».

Василь ТЕРЕЩУК,
Радіо Свобода

ДОСТОЙНІ УЧАСНИКИ СВЯТА!

Вітаю усіх присутніх на цій Ораторії, яка присвячена 10-тій 
річниці візиту блаженного Івана Павла ІІ в Україну. Так ста-
лося, і трішки ми планували, щоб це дійство здійснилося в 
день проголошення цього Велетня Церкви блаженним, ко-
тре довершив теперішній Папа Венедикт ХVI. Минуло десять 
років, ніби небагато. Святіший Отець, який відвідав Украї-
ну, тепер у вічності однак за цей короткий час Церква про-
голосила Івана Павла ІІ блаженним. Це - дуже багато! Тому 
що у минулому не можна було за такий короткий час здій-
снювати подібних проголошень. З іншого боку - справедли-
во, тому що багато людей пам’ятають про цю чи іншу люди-
ну, її геройські чесноти, життя, чини і тоді легше це довер-
шити, як наприклад через 25 років й більше. Святої пам’яті 
блаженний Іван Павло ІІ багато добрих вчинків довершив 

також і для нашого народу. Спонукав, зі свого боку, зорга-
нізувати й підтримував святкування 1000 років хрищення 
Русі-України. Написав спеціальне звернення з тієї нагоди до 
українців. Праведний муж пригадував про роль нашої Церк-
ви разом з усіма іншими Східними Церквами, як про другі ле-
гені, якими дихає увесь католицький церковний світ. Прибут-
тя блаженного Папи в Україну, десять років тому, було пози-
тивною духовною зміною і, вважаю, утвердженням свободи 
в нашій країні. Воно надихнуло людей стояти твердо, захи-
щаючи свої людські вільні права. Коли наша Церква святку-
вала 400 років відновлення у Бересті єдності з Вселенською 
Церквою, блаженний Іван Павло ІІ написав про те, що ми 
не можемо забувати про наших мучеників, що стали свідка-
ми віри аж до пролиття крові (див. «Наближається день...» 
12.11.1995). Надзвичайно важливу річ здійснив світлої пам’яті 

блаженний Святіший Отець, проголошуючи у Львові 26 бла-
женних нашої Церкви, під час візиту в Україну. Він поцілу-
вав нашу землю так, як він це чинив під час відвідин інших 
країн, ставлячи наш край на рівні з іншими. Цей праведник 
закликав усіх дітей української землі, щоб з великодушністю 
дбали про загальне добро країни. Він стверджував, що ми 
знаходимося на добрій дорозі до патріярхату, яку потрібно 
відважно продовжувати. В часі свого візиту в Україну, бла-
женний Іван Павло ІІ говорив просто, але дуже доступно. Він 
уболівав за наш народ, бажав йому не тільки церковного та 
духовного розвитку, але вказував на потребу уряду, людей 
культури, економіки та інших впливово-відповідальних осіб, 
безкорисливо віддати здібності служінню Батьківщині, дбати 
за бідних, молодь, безробітних... Радіймо тим, що сьогодні, 
Святіший Отець Венедикт Х\/І проголосив свого попередни-
ка блаженним, а ми маємо унікальну можливість долучити-
ся до його вшанування в спосіб молитовної Ораторії. Зви-
чайно, що наша Церква разом із католиками латинського 
обряду планують різні заходи цього року присвячені в честь 
10-тої річниці відвідин блаженного Івана Павла ІІ  України.

  Ми піднялися великого труду - молитовної Ораторії, за 
що дуже завдячую композитору твору, п. Мирославу Волин-

ському та його дружині Анні за приготований текст. Дякую 
доктору п. Перуну Михайлу за втілення цієї ідеї, за його 
старання та покірну настирливість, що він проявляє у до-
брих речах. Скеровую подяку п. Миколі Кулику, заслужено-
му діячу мистецтв України, диригенту Заслуженої капели 
«Трембіта» та усім трембітянам-виконавцям, що чарують 
нас своїми солов’їними голосами разом із дитячим хором 
школи-інтернату їм. Соломії Крушельницькоі. Окремо ви-
словлюю вдячність п. полковнику Миколі Орачу, головно-
му диригенту Західного територіального Центру військово-
го музичного мистецтва, заслуженому діячу мистецтв Укра-
їни та начальнику центру капітану Богдану Картиняку. По-
дяку складаю Оксані Гобі, художньому керівнику; солістам: 
Олесі Бубелі, Людмилі Скорук, Володимиру Кудовбі, Ігорю 
Коцабі, Ігорю Міхневичу. Дякую Петру Зозуляку, заслужено-
му діячу мистецтв, читцеві тексту та концертмейстерові Адрі-

ану Боднару. Подяку складаю меценатам, зокрема кільком 
нашим єпископам, що склали певну пожертву для підтримки 
цього твору: митр. Сороці С, вл. Стасюку П., вл. Гринчиши-
ну М., вл. Лостену В, вл. Хомницькому П., вл. Хміляру С. По-
дяку керую нашій міській Раді за підтримку в рекламі та гро-
мадській організації «Мистецький фонд ім. Короля Данила», 
фундації «Андрей» та п. Михайлу Марку за географічне за-
безпечення. Усім кого згадав та усім, хто чим-небудь сприяв 
появі та виконанню цього одухотвореного твору - велика по-
дяка і хай Боже благословення огортає вас та ваші родини.

 Дякую отцеві мітрату Чухнію Ярославу та обслузі церкви 
Преображення ГНІХ за тепле й охоче сприяння, бо таких лю-
бить Господь. Теж, дуже дякую усім тим, хто сьогодні прибув 
сюди, щоб глибоко пережити цей чудовий захід! Кого через 
багато імен чи задля слабої людської пам’яті забув згадати, 
прошу прийняти мою любов до вас та поклін! Хай Господь 
благословить нам усім на добру молитовну участь у цій за-
попадливо очікуваній Ораторії!

+ Ігор
 Архиєпископ Львівський, УГКЦ 

Слово Архиєпископа Львівського
під час Ораторії «Totus tuus» –

присвяченої 10-тій річниці візиту світлої пам’яті
блаженного Івана Павла ІІ

«TOTUS TUUS» – У ЛЬВОВІ ЗВУЧАЛА
ОРАТОРІЯ НА ЧЕСТЬ

БЛАЖЕННОГО ІВАНА ПАВЛА ІІ

Підготував о. Павло ДРОЗДЯК,
Прес-секретар Львівської Архиєпархії
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У  травн і  святкують  ювіле ї :

30-річчя священства – о. Зіновій Павлиш (09.05)
30-річчя священства – о. Зіновій Роман (09.05)
20-річчя священства – о. Дмитро Черкас (16.05)
20-річчя священства – о. Орест Фредина (16.05)
15-річчя священства – о. Роман Галамай (23.05)
10-річчя священства – о. Андрій Нагірняк (06.05)
5-річчя священства – о. Олег Пігій (16.05)
5-річчя священства – о. Сергій Гречковський (28.05)

70-річчя уродин – о. Володимир Мазур (31.05)
65-річчя уродин – о. Михайло Ящишин (12.05)
50-річчя уродин – о. Іван Нижник (18.05)
45-річчя уродин – о. Орест Мельник (05.05)
45-річчя уродин – о. Ігор Хмурик (05.05)
40-річчя уродин – о. Сергій Стесенко (27.05)

ОСТАННЯ СТОРІНКА

Запрошує на свято Унівської Чудотворної ікони Матері Божої та 
XVIII молодіжну пішу прощу зі Львова до Унева

П’ятниця, 13 травня 2011 р. Б.
7:00 –Божественна Літургія (церква св. Арх. Михаїла, вул. Ви-

нниченка, 22)
Субота, 14 травня 2011 р. Б.
19:00 – Зустріч прочан в Уневі
21:30 – Вечірня з Литією. Обхід з іконою
Неділя, 15 травня 2011 р. Б.
0:00 – Воскресна Утреня
3:30 – Похід на Чернечу Гору. Панахида
4:30 – Акафіст до Пресвятої Богородиці
5:30 – Часи.
6:00 – Божественна Літургія. Водосвяття. Читання молитов 

над хворими
10:00 – Архиєрейська Божественна Літургія.
Організатори: Товариство українських студентів-католиків 

«ОБNОВА», Святоуспенська Унівська Лавра, Львівська міська гро-
мадська організація «Українська молодь – Христові»
Проща здійснюється за підтримки: Львівська міська рада
Вік учасників прощі – від 16 років
Тел. для реєстрації: +38098-785-03-14, +38097-186-60-84
При собі необхідно мати: вервицю, молитовник,  намет, дощо-

вик, керимат, тарілку, ложку, горнятко і пожертву у розмірі 20 
грн. + 20 грн. квиток на автобус.

23 квітня на 101-му році життя упокоївся в Бозі отець-доктор Дмитро 
Блажейовський. Історик, доктор богослов’я, автор низки наукових праць 
і численних публіцистичних статей із церковної історії та українських 
реліґійних вишивок. Рукою майстра вишито понад 350 ікон та хоругов.  
Парастас відбувся у Світлий вівторок, 26 квітня, в Архикатедральному 

соборі св. Юра, а в середу, 27 квітня, після Архиєрейської Божественної 
Літурґії відбувся чин погребення. Богослужіння очолив владика Вене-
дикт, Єпископ-помічник Львівської архиєпархії УГКЦ, з яким співслужило 
духовенство з різних куточків України, а також із-за кордону. Проповідь 
під час Літурґії виголосив митрофорний протоієрей Михайло Димид, на-
магаючися розставити акценти на основних віхах життя о. Дмитра, який 
був «ковалем власної долі». «Кілька небуденних фактів його столітньо-
го життя свідчать про молодість, що завжди тривала, і  про постійне во-
скресіння з мертвих, в якому він перебував», − зазначив о. Михайло.

Провести в останню дорогу знаного митця та історика прибули представники влади міста та 
області, рівно ж і ті, для яких отець Дмитро був духовним батьком і наставником у ділянці ство-
рення вишитих ікон. Поховали отця Дмитра Блажейовського на Янівському цвинтарі у Львові.

Прес-служба Львівської архиєпархії

Дякувати Богові, сучасне сус-
пільство чимраз більше звер-
тає свої погляди в наше мину-
ле, вчиться вшановувати видат-
них діячів і вагомі події та робити 
правильні висновки з минулого, 
щоб здобути достойне майбут-
нє. Та все ж наша пам’ять ще не 
достатня, не все ми пам’ятаємо, 
не все аналізуємо та шануємо…
Дуже якось непомітно мину-

ли річниці подій, про які варто 
було би знати, пам’ятати і сте-
регтися від чогось подібного. 
Так, у березні минула 65-та річ-
ниця з часу проведення Львів-
ського псевдособору, який зло-
чинно зліквідував Українську 
Греко-Католицьку Церкву, яка 
століттями була духовним і на-
ціональним оберегом українців 
на окупованих різними зайдами 
українських землях.
Тепер звучать уже радісні фан-

фари на честь першотравне-
них днів і Дня перемоги, але не 
згадується, що 11 квітня мину-
ла річниця брутального виаре-
штування верхівки Української 
Греко-Католицької Церкви. За-
думаний Сталіним у Москві ще 
1943 року і розроблений полков-
ником держбезпеки Г.Карповим 
план ліквідації УГКЦ почав здій-
снюватися…

11 квітня 1945 року було аре-
штовано греко-католицьких вла-
дик на чолі з Митрополитом Йо-
сифом Сліпим. Про це виконав-
ці з НКГБ зараз же повідомили в 
ЦК ВКП(б)У Зленкові: «По Льво-
ву і області було заарештовано 
33 чоловіки – з них 1 митропо-
лит, 2 єпископи, 20 священиків; 
оунівців, які мали тісний зв’язок 
з духовенством – 4 особи»  /Дер-
жавний архів Львівської області,  
ф.3,  оп.1, спр.212/. 
Таким чином, у весняні дні 

1945 року, коли в Європі закін-
чувалася Друга світова війна, в 
Галичині розпочалася жорстока 
війна проти Української Греко-
Католицької Церкви. Тисячі свя-
щеників і мирян в ході цієї війни 
були протиправно знищені, ре-
пресовані… По душах мирних 
людей товклися своїми чобітьми 
так звані «визволителі»… Тож чи 
можемо ми радіти дню закінчен-
ня Другої світової війни, коли в ті 
дні на наших землях лише поча-
лася нещадна війна проти Церк-
ви й віруючого люду? Не маємо 

права забувати про ці події, не 
можемо бездумно веселитися!
На щастя, багато людей не за-

бувають історії Української Церк-
ви та її видатних діячів. Так, у 
Львові у видавництві «Місіонер» 
з’явилась друком книга Лідії Куп-
чик «Життєносні стовпи Церк-
ви». У ній розповідається, ким 
і як було організоване нищен-
ня УГКЦ та подано життєписи 
21-го душпастиря, які вражають 
своєю силою духа, інтелектом 
та подвижництвом, нескореніс-
тю й самопожертвою. Ці поста-
ті – чудовий приклад для наслі-
дування не лише для сучасних 
душпастирів, а й усіх свідомих 
громадян Незалежної України. 
Про це переконливо говорило-
ся на презентації книги у Музеї 
історії релігії.
Тож звернімося до сторінок цієї 

благодатної книги, до джерел 
нашої духовності! Переймімо в 
попередників естафету гідного 
відстоювання своєї віри і своєї 
національної гідності!

Віра ГАЛИЦЬКА

Запрошує на свято Унівської Чудотвворорної ікониМатері Божої та

Упокоївся в Бозі отець-доктор Дмитро Блажейовський

 Якою, на вашу думку, 
була улюблена їжа Івана 
Павла II? Священик, 
який обідав зі Святішим 
Отцем на громадському 
банкеті, розповів таку іс-
торію. Наприкінці тра-
пези подали спеціаль-
но приготований торт за 
традиційним польським 
рецептом, який був улю-
бленим Святішого Отця. 
У цей час йому вже не-
обхідно було слідкува-
ти за своїм здоров’ям, і 
біля нього була присут-
ня одна з монахинь, аби 
стежити за дотриманням 
Папою дієти. Коли за-

пропонували торт, вона 
подивилася на особу, що 
його подавала, і, злег-
ка розставивши паль-
ці, вказала, якого розмі-
ру шматок торта можна 
подати Папі. Але коли 
Папа краєм ока побачив, 
що «сестра-дієтолог» 
відвернулася, він жес-
том показав офіціанту, 
поклавши свою руку на 
руку офіціанта, і з пус-
тотливою усмішкою пе-
ремістив ніж, щоб від-
різати набагато біль-
ший шматок. Зрозумі-
ло, що це був традицій-
ний польський кремо-

вий торт, відомий нині 
як «Kremówka papieska», 
себто «Папський кремо-
вий торт». 
Під час візиту до свого 

рідного міста Вадовіце у 
1999 році Папа згадав, 
як у дитинстві він з дру-
зями складав свої гроші 
разом, аби купити у міс-
цевого пекаря особли-
ві тістечка з кремом, і 
тепер будь-який відвід-
увач дому, в якому про-
йшло дитинство Івана 
Павла II, обов’язково по-
бачить перед ресторана-
ми і пекарнями рекламу 
цього десерту. Рецепт 

простий, але чудовий: 
корж із пісочного тіста 
внизу, на ньому – шар зо-
лотого заварного крему, 
вкритий листковим тіс-
том. Готовий торт наріза-
ють квадратиками і поси-
пають цукровою пудрою. 
Смачного!

catholic.org
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Сірим кольором позначені країни, яких не відвідував з апостольскими 
візитами блаженний Іван Павло ІІ. Темно-синій колір означає неоднора-
зові відвідування країни. 
Загальна картина подорожей Папи наступна:
• Кількість закордонних подорожей: 104
• Кількість подорожей Італією: 146
• Кількість відвіданих міст: 876
• Кількість державних візитів: 12
• Кількість виголошених промов під час подорожей: 3 288
• Час у дорозі: 822 дні.
• Процент понтифікату в дорозі: 18,65 %
• Довжина подорожей: 1 244 859,77 км (31,06 разів навколо Землі)
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