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Чи завжди чудо
є правдивим чудом?

Клуб знайомств. Щоб
серця єдналися в любові

Владика Ігор освятив іконо-
стас у каплиці Різдва
Пресвятої Богородиці

Владика Венедикт зустрів-
ся з працівниками Курії

Золотий ювілей створення
апостольського
екзархату УГКЦ

Католицький єпископ відмо-
вив у церковному похороні

губернатору-масону

Колишній голова компар-
тії, хоче, щоб Китай став

християнським

У сучасній Італії проживає
понад 200 відлюдників

Владика Венедикт
(Алексійчук).

Актуальне інтерв’ю

«Чи моляться за Мазепу
в церкві?»

Гетьман Іван Мазепа
очима сучасних українців

Порнографія руйнує
кохання

Львівська Богоматір

Еміґрація – больова точка Церкви

Основноютемою останнього Синоду нашої Церкви було питання міґрації. Для того, щоб проаналізувати стан
цього феномену та накреслити стратегію душпастирської діяльності УГКЦ у цій сфері, єпископи заслухали до-
повідь Преосвященного Владики Йосифа (Міляна), єпископа-помічника Київської архиєпархії, голови Пасторально-
місійного відділу УГКЦ, та співдоповіді світських і церковних експертів щодо цього питання, як також живі свід-
чення самих міґрантів.
Увага синодальних отців до цієї проблеми була пов’язана з тим, що за роки незалежності України у пошуках

«кращого життя» за межі країни виїхало юлизько 5 мільйонів українців. Інші дослідження у своїх показниках сяга-
ють аж 7 мільйонів. Понад 60% цієї кількості є вихідцями із західних областей України. Якщо взяти до уваги те,
що греко-католики у західних областях України (особливо Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській) ста-
новлять більшість, а всіх українських греко-католиків у світі є понад 5 мільйонів, то можемо припускати, що
третина вірних УГКЦ знаходиться поза межами України.
Члени Синоду відзначили, що сьогодні Христовий заклик звернений до Церкви, щоб вона, будучи збудованою на

апостолах, шукала способів відповісти на сучасні виклики, особливо у сфері міґраційних процесів, аби у них не
забракло місця для Бога. З одного боку, Церква повинна допомогти своєму народові боротися з усіма проявами
соціальної несправедливості, які зумовили масовий виїзд людей, а з іншого – нагадати тим, хто змушений із різ-
них причин покинути рідну землю, Христовий заклик: «Шукайте перше Царство Боже та його справедливість,
а все те вам докладеться» (Мт. 6, 33). 
Стурбованість Синоду викликала проблема швидкого темпу асиміляції міґрантів, яка становить небезпеку

для нашого народу і нашої Церкви. Нині простежуємо два види асиміляції: національно-культурну та церковно-
духовну. Тому основна мета, якою керуються єпископи під час формування стратегії УГКЦ в цьому питанні, є
забезпечення пасторально-духовної опіки, а також, по змозі, надання соціального захисту всім категоріям сучас-
них українських міґрантів. В країнах, у яких вже діють структури УГКЦ, відбувається процес переосмислення їх-
ньої діяльності щодо душпастирського служіння еміґрантам, а там, де ще немає відповідних церковних струк-
тур, робляться кроки для їх створення.
Синод прийняв низку рішень, спрямованих на створення відповідних механізмів для забезпечення душпастир-

ської опіки українським еміґрантам, організування відповідних центрів підготовки духовенства до цього виду
пастирського служіння, забезпечення обміну досвідом тих священиків, які вже здійснюють цей вид служіння.

«...не пущать, и запрещать!»
То що ж діється в Одесі?
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Архиєрей освятив іконостас у каплиці
Різдва Пресвятої Богородиці

Сторінку підготовлено за сприяння
о. Павла Дроздяка,

прес-секретаря
Львівської Архиєпархії

Комісія у справах душпастирства
охорони здоров’я Львівської архи-
єпархії УГКЦ за сприяння асоціації
“Giobbe”, запрошує душпастирів, ме-
дичних і соціальних працівників, а
також волонтерів взяти участь у се-
мінарі «Надання допомоги хворим на
ВІЛ/СНІД»
Семінар триватиме з 15 по 17 

жовтня 2010 року у Реколекційно-

відпочинковому центрі Львівської ар-
хиєпархії УГКЦ (вул. Широка, 4 Львів-
Брюховичі)
Доповідачами на семінарі будуть:о.

Марко Брунетті - доцент Міжнародно-
го інституту душпастирства охорони
здоров’я Каміліанум, директор Цен-
тру душпастирства охорони здоров’я
Туринської архиєпархії (Італія); д-н
Серджіо ді Лулло - капелан лікарні св.

Івана Хрестителя в м. Торіно (Італія),
член ради Асоціації Йова (“Giobbe”) 
та інш.
Реєстрація учасників проводиться

до 10 жовтня 2010 р. за телефоном  
097 842 37 23

ОФІЦІЙНО

19 вересня Високопреосвященні-
ший владика Ігор (Возьняк), Архи-
єпископ Львівський, освятив іконо-
стас у каплиці Різдва Пресвятої Бо-
городиці, що у с. Піски на Пустоми-
тівщині. Після чину освячення іконо-
стасу архиєрей відслужив Божествен-
ну Літурґію. Разом з ним спільно мо-
лилися адміністратор каплиці о. Бог-
данПіддубний, протопресвітер Пусто-
митівського протопресвітерату о. Бог-
дан Когут, а також о. Іван Курилець та
о. Зіновій Завидівський, який є вихід-
цем із с. Піски.
На завершення архиєрейських від-

відин владика Ігор побажав усім і на-
далі черпати сили у Господі, моли-
тися і бути певним, що Він вислухає
наші молитви. «До нашої молитви по-
трібна сильна віра, щоб ми отриму-
вали те, чого потребуємо, а насампе-
ред – освячення і спасіння нашої душі.

– сказав владика. – Хай Господь бла-
гословить нас у тому, щобми усі стали
учасниками вічної радості у небі».
Варто зауважити, що, незважаючи

на малочисельну громаду села, воно
може пишатися двома реалізовани-
ми священичими покликаннями. Пер-
ший, як уже згадувалось, це о. Зіно-
вій, який сьогодні виконує служіння у
селах Виннички та Підгірне, а також
працює нотарем у Трибуналі Львів-
ської Архиєпархії. Другий – це о. Ан-
дрій Максимович, який є секретарем
Апостольської Нунціатури в Респу-
бліці Бенін та Республіці Того, що в
південно-західній частині Африки.
Отець Андрій є першим священнослу-
жителем зі Львівщини, який закінчив
студії у Папській дипломатичній ака-
демії, а першою почесною диплома-
тичною місією стала зовсім чужа мен-
тально країна – Африка.

27 вересня, на свято Воздвиження
Чесного Хреста, Високопреосвящен-
ніший владика Ігор (Возьняк), Архи-
єпископ Львівський, відслужив Бо-

жественну Літурґію у храмі Успення
Пресвятої Богородиці, що у м. Глиня-
ни під Львовом. Саме у цьому храмі
виставлено для молитовного почи-
тання чудотворний образ Розп’яття
Ісуса Христа.
Історія розповідає, що на Святий

Вечір 1936 року в церкві надприрод-
ним способом самовідновився запре-
стольний образ «Розп’яття Ісуса Хрис-
та». Самовідновлення образу засвід-
чили дві духовні комісії, які прибули у
Глиняни після звернення настоятеля
храму о. Володимира Левицького. Ві-
домості про цю незвичайну подію були
передані до Риму. Невдовзі Святіший
Отець Пій XI коронував образ у Гли-
нянах і надав церкві право проведен-
ня відпустів у свята Вознесіння Хрис-
тового, Пресвятої Євхаристії, Різдва
Івана Христителя, Успення Пресвя-
тої Богородиці і Воздвиження Чес-
ного Хреста. Згодом митрополит Ан-
дрей Шептицький надав церкві право
проведення протягом року дванадця-
ти відпустів.

«Чимало прочан з різними моли-
товними проханнями та з різних ку-

точків світу прибувають сюди, щоб
отримати духовний і тілесний лік від
чудотворного образу», – розповідає
адміністратор храму о. Дмитро Май-
кут. За словами духовного провідни-
ка, є маса свідчень про те, що молит-
ва перед Розп’яттям Христовим при-
несла людям оздоровлення чи вирі-
шення певних проблем.
Звертаючись до парохіян, владика

Ігор намагався допомогти людям вник-
нути у містерію розп’ятого Христа, зро-
зуміти вчинок, який в очах невіруючих
є ганебним; для нас же, християн, це
маніфест безмежної любові Бога до
людини. «Любімо святий хрест, бо на
ньому помер Христос, наша Любов,
– сказав, зокрема, владика. – Він роз-
простер на ньому дуже широко руки,
щоб показати, якщиро бажає нас при-
горнути до себе, схилив на ньому го-
лову, щоб поцілувати та зцілити нас,
зранених гріхом».
На завершення відвідин архиєрей

освятив копію чудотворного образу
Розп’яття Ісуса Христа та уділив усім
присутнім своє архиєрейське благо-
словення.

22 вересня владика Венедикт (Алексійчук), єпископ-
помічник Львівський, зустрівся із працівниками курії Львів-
ської Архиєпархії. Метою зустрічі було познайомитися із
особами, відповідальними за архиєпархіальні комісії, цер-
ковний трибунал, канцелярію, економат та інші церковні
структури.
На початку зустрічі керівник персоналу о. Зіновій Хор-

кавий представив владиці загальний стан справ, розповів
про схемуфункціонування курії, її структуру та працівників.
Владика Венедикт, зокрема, зауважив, що потрібно не-

мало часу, аби зрозуміти й увійти в життя архиєпархії, але
одне, у чому владика впевнений, є те, що «усюди є один
Бог і усі ми – люди».

«Звичайно забирає часу, щоб увійти в ті справи, але на-
діюся на співпрацю, – сказав владика. – Хочу, щоб ви від-
чували себе щасливими, виконуючи свою роботу, адже
у нас існує така вада, що ми постійно хочемо бути десь
там, але не тут, де ми є зараз. Хочу, щоб ви відчували ра-
дість від тих обов’язків, які на вас поклала Церква. Живу-
чи тут, на землі, маємо шукати співпорозуміння, підтрим-
ку, прощення, примирення, бо усі ми є люди. Я не той, хто

прийшов, щоб усі ваші справи розв’язати, але я прийшов,
щоб ми спільно шукали розв’язки», – підкреслив влади-
ка Венедикт.
На завершення зустрічі архиєрей побажав усім мирної і

щасливої праці, а також висловив бажання відвідати кож-
ного працівника на його робочомумісці, особисто поспілку-
ватися,щоб допомогти у вирішенні тих чи інших труднощів.

Відпуст у Глинянах

Владика Венедикт зустрівся із працівниками курії

Семінар «Надання допомоги хворим на ВІЛ/СНІД»

У ПАРАФІЇ УГКЦ МАДРИДА ПЕРЕБУВАЛА
ЧАСТОЧКА ЖИВОТВОРЯЩОГО ХРЕСТА

Упродовж цілого тижня, починаючи від празника
Воздвиження Чесного Хреста, вірні Української Греко-
Католицької капеланії Благовіщення,що в іспанській сто-
лиці,мали нагоду зносити свої молитви в присутності час-
тички Хреста, на якому був розіп’ятий Ісус Христос. Про
це поклопотався завідатель капеланії отець Іван Липка,
який знав, що така реліквія знаходиться в пароха храму
«Nuestra Señora del Buen Suсeso» (Матері Божої Доброї
Звістки) отця Міґеля Хімено Гомеса.
Незважаючи, на те,щосвятоВоздвиження припадало на

понеділок, на Святу Літурґію прийшло чимало парафіян.

ПОЧАТОК ЗАНЯТЬУШКОЛІШЛЯХЕТНИХУКРАЇНОК
30 вересня розпочалинавчання уШколішляхетних укра-

їнок. З цієюшколою співпрацюватиме і провадитиме про-
граму «Тіло – храм Святого Духа» Києво-Галицька Кате-
хитична комісія УГКЦ. Викладачі і засновники ставлять
собі за мету виховати українську дівчину, як високоду-
ховну особистість, свідому громадянку, лідера, яка буде
здатна плекати християнські цінності у родині і разом із
тим – в Україні.
У школі заплановано провести низку круглих столів,

дискусій та презентацій, зокрема, на теми «Скарби душі
моєї», «Фольклорна спадщинаУкраїни», «Традиційні свя-
та українців», «Сучасна жінка – яка вона?», «Молодіжні
субкультури», «Естетичне та антиестетичне: де межа між
ними?», «Життєва перспектива молоді в Україні: міф та
реальність».
Плануються групи з 20-25 учениць з різнихшкіл на базі

10 класу. Навчання – 1 рік (експеремент). Заняття – один
раз на тиждень по 4 години.

ВІДБУВСЯЧЕРГОВИЙВИШКІЛПРИХИЛЬНИКІВ
«РУХУЗАЖИТТЯ»

1-3 жовтня в Марійському духовному центрі «Зарвани-
ця» відбувся черговий вишкіл прихильників «Руху зажит-
тя», на якому були присутні представники з різних куточ-
ків України – Львова, Києва, Тернополя, Чорткова, Коло-
миї, Рівного, Луцька і є вірними Греко-Католицької, Пра-
вославних та Римо-Католицької Церков.Після висвітлен-
ня ситуації в Україні, учасники обговорювали можливос-
ті захисту життя зачатих дітей в сучасній Україні ї забез-
печення громадян України правдивою інформацією про
жахливі наслідки абортів та ранньоабортивних засобів.
Серед іншого, учасники обговорювали тематику і пер-

спективи симпозіуму «Морально-етичні аспектиштучно-
го переривання вагітності»,що відбувся у Києві 22 верес-
ня 2010 року, провели робочу зустріч зі спільного прове-
дення свята «Покров Богородиці над ненародженими» і
випрацювали звернення до єпископів українських Цер-
ков стосовно захисту ненароджених дітей.

ЗОЛОТИЙЮВІЛЕЙСТВОРЕННЯАПОСТОЛЬСЬКОГО
ЕКЗАРХАТУУГКЦ

2-3 жовтня в Парижі тривали урочисті відзначення
50-річного ювілею створення Апостольського екзархату
для українців-католиків Франції.
Урочисті святкуванняЗолотогоювілеюрозпочалисямис-

тецькою виставкою української народної християнської
культури, яка відкрилася у неділю, 29 вересня, в україн-
ському соборі св. Володимира Великого в Парижі.
Духовною підготовкою стала ювілейна місія, що три-

вала від 28 вересня до 1 жовтня під проводом владики
Гліба (Лончини), Апостольського адміністратора греко-
католицького екзархату у Великобританії та Апостоль-
ського адміністратора для українців греко-католиків в Ір-
ландії. Готували серця вірних до належного святкуван-
ня ювілею Боже Слово, Свята Літурґія та Святі Таїнства.
Пополудні 2 жовтня в залі Міської ради Парижа від-

бувся святковий вечір та духовний концерт катедрально-
го хору собору св. Володимира Великого, а кульмінацій-
ним моментом стала подячна Архиєрейська Божествен-
на Літурґія.

МІҐРАНТІВ З УКРАЇНИВ ІТАЛІЇ ВІДВІДАВ
КОЛОМИЙСЬКО-ЧЕРНІВЕЦЬКИЙЄПАРХ

Протягом 24-27 вересня владика Миколай (Сімкайло), 
єпарх Коломийсько-Чернівецький, перебував з душпас-
тирським візитом в Італії, де ознайомився зі справами та
труднощами українських міґрантів.Урамках візиту єпис-
коп відвідав містоНавара, де мав зустріч з місцевим єпис-
копом Римо-Католицької Церкви Ренато Корті. Владика
Миколай подякував єпархові Наварському за прийняття
на служіння до своєї єпархії священиків від Української
Греко-Католицької Церкви для душпастирської опіки над
міґрантами з нашої держави.
Одним із таких священиків, котрі опікуються міґран-

тами в Італії, є о. Юрій Іванюта, священик Коломийсько-
Чернівецької єпархії УГКЦ, який координує наших людей
та забезпечує духовним проводом, а також надає консуль-
тації уюридичних питаннях.ЄпископМиколай разом із о.
Юрієм та о.АндріємШиделком відслужили Божественну
Літурґію для українців у церкві св. Гауденціо, яка віддана
нашій громаді у постійне користування.
Разом із духовенством Наварської єпархії владика Ми-

колай здійснив освяченняжитлового приміщення для свя-
щеників УГКЦо.Юрія та о.Андрія.АуВенеції відбулася
зустріч єпарха з о. д-рем Андрієм Танасійчуком – ще од-
ним священикомКоломийсько-Чернівецької єпархії, який
є професором у двох католицьких університетах Італії.

КОРОТКО
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КОРОТКОКОРОТКО ПРО ІНШІ ЄПАРХІІ УГКЦ

25-26 вересня Комісія у справах монашества організу-
вала прощу монашества Української Греко-Католицької
Церкви до чудотворної ікони Кохавинської Богородиці,
що в монастирі св. Ґерарда Чину Найсвятішого Ізбави-
теля (смт. Гніздичів Жидачівського р-ну Львівської обл.).
Намірення прощі – молитва за покликання до богопосвя-
ченого стану.
Початком заходу став похід від парафіяльної церкви смт.

Гніздичева до церкви Покрову Пресвятої Богородиці, що
знаходиться у монастирі св. Ґерарда. Учасниками походу
були представники Згромадження отців-редемптористів,
Чину св. Василія Великого, Згромадження Воплоченого
Слова, сестер-редемптористок, сестер-василіянок, Згро-
мадження Пресвятої Родини та ін.
Увечері владика Венедикт (Алексійчук) відслужив Ве-

лику Вечірню, після якої звернувся до зібраних представ-
ників монашества з братнім словом, піднявши тему роз-

сіяння на молитві.
Згодом о.Йосафат Бойко зі Згромадження Воплоченого

Слова, синкел у справах монашества Івано-Франківської
єпархії, виступив з доповіддю «Особисте свідчення». Го-
ворячи про важливість свідчення власним прикладом, о.
Йосафат зазначив, що люди, які вибрали найрадикальні-
шийшлях наслідування Христа, не мають підстав сумува-
ти, а тому повинні випромінювати радість, яка є свідчен-
ням особистої дружби з Богом.
Потім усі учасники прощі розійшлися по групах, в яких

поділилися з іншими прикладом власного покликання та
розважали над способами праці над покликаннями до бо-
гопосвяченого стану. Завершив перший день прощі Хрес-
ний хід до каплиці на місці об’явлення чудотворної ікони
Кохавинської Богородиці, де ігумен монастиря св. Ґерар-
да о. Петро Лоза, ЧНІ відслужив молебень до Пресвятої
Богородиці та освятив воду.
Опівночі всі знову зібралися в монастирській церкві на

Полунощну. Після богослужіння з доповіддю «Молитва – 
спосіб життя» виступила головна настоятелька Згрома-
дження сестер Пресвятої Родини с. Наталія Мельник. Го-
ловною метою її виступу, як зазначила сестра, було не пе-
реконування в необхідності молитви, щосамо собою зрозу-
міле, а роздумування над її глибиною. Справжня молитва
не відчуває часу, бо переносить нас у Божий вимір вічнос-
ті, в якому часу немає.Далі спільноти по черзі провели мо-
литву псалмами та виступили з християнськими піснями.
Вранці о. Михайло Іваняк, ЧНІ відслужив молебний чин

на оздоровлення, а брати-студенти провели півгодин-
не розважання над текстом Святого Письма за методом
св. Альфонса. Завершила молитовні чування та монашу
прощу до Кохавини Архиєрейська св. Літурґія, яку відслу-
жив владика Венедикт.

Повідомив бр. Чарнєль ЗМІЦЄР, ЧНІ

Відбулася прощамонашества до Кохавини

Молебнем до Богородиці за Боже благословення на
новий Церковний рік розпочалася 15 вересня зустріч голів
Комісій УГКЦ у приміщенні каплиці Митрополичих палат
при соборі святогоЮра у Львові.Молебень відслужив Ви-
сокопреосвященний владика Ігор (Возьняк), Архиєпископ
Львівський, єпископ-опікун для комісій УГКЦ.
У своєму пастирському слові владика Ігор наголосив,

що, за прикладом Пресвятої Богородиці, яка радо від-
реаґувала на запрошення архангела Гавриїла і сповни-
ла Божу волю, як це читаємо у Євангелії від Луки, всі ми
покликані служити Богові і Церкві. Часто наша діяльність
може бути не зауваженою і тихою, але потрібно пам’ятати
євангельську пораду, що «ми, слуги непотрібні, виконали
все, що повинні були зробити». Владика заохотив до ви-
тривалості у щирому та відданому служінні, щоб духовно
збагачувати наших вірних через різноманітну діяльність
та присутність Церкви у різних вимірах не тільки церков-
ного, але й суспільного життя.
На закінчення архиєпископ Львівський подякував ке-

рівникові Відділу комісій УГКЦ о. Петру Раку за ініціативу

спільної молитви, а також усім присутнім, побажавши бла-
гословенної і плідної праці на славу Божу у цьому Церков-
ному році, який з Божої волі починаємо.

Для Департаменту інформації повідомила
с. Боніфатія ДЯКІВ

Голови комісій УГКЦ розпочали новийЦерковний рік

7 вересня, у день, коли Церк-
ва відзначає 26-і роковини від дня
смерті Ісповідника віри Патріарха
Йосифа (Сліпого), учасникам Сино-
ду Єпископів УГКЦ був презентова-
ний прем’єрний показ нового доку-
ментального проекту «Йосиф  Слі-
пий. Молитва за Україну». У філь-
мі розповідається про непростий
життєвий шлях видатного очільни-
ка Церкви, який, вимушено став-
ши еміґрантом, зробив усе мож-
ливе, аби донести світові правду
про злочини радянського режиму
в Україні. Завдяки йому Українська

Греко-Католицька Церква розпоча-
ла нову сторінку в історії, зазнача-
ється в анотації до фільму.
Як розповів продюсер проекту

Тарас Пастернак, у фільмі записа-
но десятки живих свідчень свяще-
ників, владик, які були близькими
друзями Патріарха Йосифа, пра-
цювали поруч з ним у Римі, а також
віднайдено та відреставровано уні-
кальні документальні відеоматері-
али 60-80-х років, що переносять
глядача у часи життя Патріарха Йо-
сифа. «Фільм розкриває прагнен-
ня та наміри Кир Йосифа, напрям-
ки, в яких він здійснює свою працю,
і результат тих зусиль», – підкрес-
лив він.
У документальній стрічці згаду-

ється, зокрема, і про події Другої
сесії ІІ Ватиканського собору, де Іс-
повідник віри виступив з промовою
та запропонував піднести Києво-
Галицьку митрополію УГКЦ до гід-
ності патріархату. «Це вперше в іс-
торії Української Церкви ідея Патрі-
архату була поставлена прилюдно
та чітко на такому всесвітньому фо-
румі, де зібралось католицьке ду-
ховенство з цілого світу», – наго-
лошують автори фільму.

Також фільм розповідає про ве-
лику п’ятирічну мандрівку, яку здій-
снив невтомний очільник Церк-
ви, аби об’єднати розпорошених у
світі українців. Подорожі Канадою,
США, Колумбією, Венесуелою, Ар-
ґентиною, Австралією, Новою Зе-
ландією та країнами Європи ви-
кликали хвилю піднесення серед
української діаспори та приверну-
ли увагу світової преси. Патріарха
зустрічали перші особи світу, зо-
крема, Генрі Форд у США та Жорж
Помпіду у Франції.
Резюмуючи віхи діяльності Патрі-

арха Йосифа, творці нової стріч-
ки наголошують: «У 1980-му році
Синод УГКЦ ухвалив Декларацію
про неканонічність і недійсність рі-
шення Львівського псевдособору
1946 року про ліквідацію УГКЦ. То
була справа честі для Патріарха».
Документальний фільм «Йосиф

Сліпий. Молитва за Україну» – це
ще один спосіб вшанування видат-
ної постаті в історії нашої Церкви та
народу. Цей твір став продовжен-
ням циклу документальних робіт,
присвячених 20-ій річниці легалі-
зації УГКЦ.

Прем’єрафільму: «ЙосифСліпий.МолитвазаУкраїну»

СОБОРИ МИРЯН В ХЕРСОНІ ТА ЛУЦЬКУ
Греко-католики з Одеської, Миколаївської, Херсон-

ської, Кіровоградської областей та АР Крим зібралися
25 вересня у монастирі святого Володимира Великого в
Херсоні, аби обговорити роль мирян у розвитку Церкви
на території південної України. Першу частину Собору
підсумував владика Василь (Івасюк), екзарх Одесько-
Кримський. Він наголосив на важливості подальших
роздумів над тим, як мирянам допомагати Церкві, брати
участь в її розвитку, як використовувати свої таланти на
благо Церкви та українського народу в цілому.
У другій частині Собору були заслухані свідчення ми-

рян з різних міст адміністративної території Одесько-
Кримського екзархату про життя, проблеми і досягнен-
ня громад та парафій. Зокрема, виступили миряни з Се-
вастополя, Одеси, Євпаторії, Ялти, Алушти, Кіровогра-
да, Чорнобаївки.
За підсумками Собору було прийнято рішення деле-

гувати представників Одесько-Кримського екзархату на
Конґрес мирянУГКЦ, який відбудеться в листопаді 2010 
року в Києві з тим, щоб донести напрацювання херсон-
ського собору до відома патріарха і всього церковного
співтовариства.
На завершення Одесько-Кримський екзарх благосло-

вив усіх присутніх на подальшу роботу на благо Церк-
ви і народу.

***
26 вересня Собор мирян відбувся в Луцькому екзарха-

ті. Розпочався він Божественною Літурґією, яку відслу-
жив владика Йосафат (Говера), екзарх Луцький. З архи-
єреєм спільно молилося не тільки духовенство Волині
та Рівненщини, а й представники всіх діючих парафій.
Засідання Собору розпочав молитвою і вступним сло-

вом владика Йосафат, привітавши насамперед всіх при-
сутніх та наголосивши на особистому вкладі кожного у
розвиток Церкви. Далі учасники Собору заслухали до-
повіді представників робочих секцій.
На закінчення владика подякував за підготовку та

участь у Соборі, а також нагадав, що в листопаді відбу-
деться Конґрес мирян в Києві, на який з Луцького екзар-
хату запрошені 25 осіб для представлення пропозицій і
напрацювань місцевого Собору.

ВЛАДИКА ТАРАС (СЕНЬКІВ) ВІДВІДАВ УЧНІВ
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

ДнямиПреосвященний владика Тарас (Сеньків), Апос-
тольський адміністратор Стрийської єпархії УГКЦ, заві-
тав до загальноосвітньої спеціалізованоїшколи-інтернату
для дітей із вадами розумового розвитку, що в с. Вели-
кий Любінь на Львівщині. Тут владика відслужив Ар-
хиєрейську святу Літурґію, після освятив фігуру Божої
Матері, встановлену на шкільному подвір’ї. У своєму
зверненні до дітей з нагоди цієї події архиєрей закли-
кав: «Сьогодні, коли ми освячуємо фігуруМатері Божої,
впишіть собі у своїх серцях одну велику правду – Марія
є Матір’ю всіх і кожного з нас. А коли вашого сердень-
ка доторкнеться біль і смуток, прийдіть до Неї і скажіть
їй просто: «Мамо!» Будьте певні – Вона вас почує і за-
вжди допоможе».
Відтак Владика Тарас відвідав виставу, яку з нагоди

цієї події підготували учні школи-інтернату.

РОЗПОЧАТО НОВІ БЕАТИФІКАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
Минулого року Місія «Постуляційний центр беатифі-

кації й канонізації святих УГКЦ» розпочала два нових
процеси – о.Єремії Ломницького та о.Кирила Селецько-
го.Окрім цього,Місія займається процесом 45 новомуче-
ників, які постраждали за часів комуністичних переслі-
дувань Української Греко-Католицької Церкви. Про це в
інтерв’ю Релігійно-інформаційній службі України пові-
домив постулятор Місії о. Роман Тереховський.

ВІДБУЛИСЯ ПЕРШІ ДИЯКОНСЬКІ СВЯЧЕННЯ
УГКЦ В ІСПАНІЇ

24 вересня в Барселоні відбулися перші на території Іс-
панії дияконські свячення семінариста УГКЦ, який слу-
житиме для українських імміґрантів у цій країні. Дия-
конський сан прийняв з рук владикиДіонісія (Ляховича), 
місцевогоАпостольського візитатора, семінарист Терно-
пільської вищої духовної семінарії іменіПатріархаЙоси-
фа (Сліпого) РоманШимон, приналежний до Тернопіль-
ської єпархії УГКЦ, який протягом останніх двох років
завершував навчання уБарселонськійСоборній cемінарії.

ОСВЯЧЕНО ВІДНОВЛЕНИЙ ПАМ’ЯТНИЙ ХРЕСТ
27 вересня з нагоди празника Воздвиження Чесного

і Животворящого Хреста Господнього на Лисій горі у
Львові, поруч із Високим Замком, священнослужителя-
ми УПЦ та УГКЦ було освячено відновлений 5-метро-
вий хрест, який був встановлений свого часу у пам’ять
загиблих воїнів-афганців. Місяць тому над цим хрестом
невідомими було вчинено акт вандалізму – його спиля-
ли. Проте воїни-афганці спромоглися, щоби спільними
зусиллями відновити це хресне знамено.
В обряді освячення взяли участь чимало військовиків,

учасників бойових дій вАфганістані (1979-1989 рр.), а та-
кож представники Львівської обласної організації Укра-
їнської спілки ветеранів Афганістану, які були ініціато-
рами згаданого заходу.
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Святіший Отець Бенедикт XVI привітав українських па-
ломників, а також висловив співчуття постраждалим від
повеней в Ніґерії. Під час загальної аудієнції у середу, 29 
вересня 2010 р. З уст Папи знову лунало привітання укра-
їнською мовою. Вітаючи наприкінці зустрічі паломників з
різних кінців світу, звертаючись до прибулих з України, Бе-
недикт XVI сказав: «Щиро вітаю українських прочан. До-
рогі друзі, бажаю, щоб кожний із вас відчув живу присут-
ність Бога у своїй Церкві.Відщирого серця вас благослов-
ляю. Слава Ісусу Христу!».
Промовляючи по-англійськи, Папа висловив співчут-

тя постраждалим від повені в північній Ніґерії. «Думками
повертаюся до великої гуманітарної кризи, яка нещодав-
но уразила Північну Нігерію, – сказав Венедикт XVI, – де
приблизно два мільйони людей були змушені залишити
свої домівки через велику повінь. Всім постраждалим ви-
словлюю свою духовну близькість та запевняю їх ___в
своїх молитвах».

Відомий італійський економіст Ет-
торе Ґотті Тедескі, призначений не-
щодавно на пост президента Інститу-
ту реліґійних справ, на сторінках що-
денної газети «Оссерваторе Романо»
проводить незвичний зв’язок між свя-
щенством та економікою, розважаючи
над роллю, яку може зіграти духовен-
ство в подоланні економічної кризи.
Повчання в істині, – пише Ґотті Те-

дескі, – є невід’ємною частиною по-

кликання священика і синонімом інте-
лектуального милосердя.Роз’яснення
сенсу життя і людських вчинків у світ-
лі Євангелії сприяє порядності в еко-
номіці, а євангелізація веде до зміни
мислення і перегляду економічних
вчинків таким чином, що вони стають
двигуном цілісного розвитку.
Як пояснює Венедикт XVI в енци-

кліці «Милосердя в істині», повчання
має базуватися на істині і мати кон-
кретний прояв у милосерді. Без істи-
ни будь-яке повчання перетворюєть-
ся на порожній інтелектуалізм, а без
милосердя – на марну трату часу та
енергії. Багато хто намагається вчити,
але мало хто знає, а ті, хто знає, часто
говорять про інше, забуваючи про ін-
телектуальне милосердя, забуваючи
про те, що католицтво зосереджене
на зустрічі з Христом, а Церква – це
Мати і Наставниця, відповідальна за
етичний стан суспільства.
Якщо розуміння цього стане одним

із плодів Священичого року, то й еко-
номіка прийде до оздоровлення. Не-
правда, що вихід із кризи полягає
лише в перегляді економічних інстру-
ментів, тобто капіталізму і вільного
ринку. Не самі вони, а їх неправильне
використання викликало негативні на-
слідки. І таке помилкове використан-
ня народжується від нездатності лю-
дини наділяти їх сенсом. Пануючий
нігілізм позбавляє життя сенсу, тому

позбавляються сенсу і знаряддя, які
самі по собі є нейтральними. Завдан-
ня виховання полягає в поверненні
сенсу всьому створеному, повернен-
ні сенсу, яким люди повинні наділяти
свої вчинки. І саме це – місія свяще-
ника. Для вирішення маси проблем,
у тому числі й економічних, необхідні
не стільки талановиті економісти і по-
літики з новими ідеями, скільки хоро-
ші священики, які роз’яснюють людині
сенс життя і вчать прагнути до святос-
ті в будь-якій світській справі.
Згадана енцикліка Венедикта XVI 

має всі необхідні вказівки для того,
аби прийти до економічних ціннос-
тей, що відповідають гідності люди-
ни. «Милосердя в істині» різко контр-
астує з пануючим нігілізмом. Читаю-
чи її, ми розуміємо, що сенс життя і
сенс власних вчинків, у тому числі і
в галузі фінансів, може бути знайде-
ний лише за умови, коли віддається
пріоритет істині в порівнянні зі свобо-
дою. Інакше економічні інструменти
набувають остаточної моральної не-
залежності, яка може спровокувати
крах економіки, якщо не крах самої
людини. І саме на священиків покла-
дена місія наставляти в цій істині, ви-
ховувати в людях особисту відпові-
дальність. Арський пастир, – пише на
закінчення своєї статті відомий еконо-
міст, – чудово зумів би перемогти еко-
номічну кризу.
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Італійські фізики дійшли
висновку, що так звані Кум-
ранські сувої були виготов-
лені там же, де їх знайшли
в 1947 році, – на узбережжі
Мертвого моря. Учені вико-
ристали оригінальну мето-
дику фізико-хімічного ана-
лізу, розроблену Джузеп-
пе Папалардо з італійсько-
го Національного інституту
ядерної фізики, який і керу-
вав дослідженням. Робота
групи Папалардо над Суво-
ями Мертвого моря (поши-
рена назва Кумранських ру-

кописів) триває, і висновки
вчених досі не опубліковані
в жодному рецензованому
науковому виданні.
Отож, група Папалардо

вирішила з’ясувати, де був
виготовлений пергамент
сувою Храмового, що міс-
тить вказівки Бога щодо бу-
дівництва Єрусалимського
храму та реліґійних обрядів,
які в ньому слід проводити.
Оскільки процес виготов-
лення пергаменту (а виго-
товляється він зі шкіри тва-
рин) вимагає великої кіль-
кості води, вони вирішили
з’ясувати, якою водою ко-
ристувався виробник.
Учені вивчили сім неве-

ликих фрагментів сувою
Храмового. Шматочки пер-
гаменту досліджували
за допомогою рентґенів-
ського випромінювання, а
потім бомбардували пуч-
ками протонів за допомо-
гою прискорювача елемен-
тарних часток. В результа-
ті з’ясувалося, що хімічний
склад води, яку використо-
вував виробник пергамен-
ту сувою Храмового, харак-

терний для надзвичайно со-
лоного Мертвого моря. Тим
самим теорія про те, що
сувої були виготовлені саме
в Кумрані, а не привезені з
іншого місця, отримала до-
даткове підтвердження.
За останні роки дослі-

джень Сувоїв Мертвого
моря вчені поділилися: одні
вважають, що сувої були ви-
готовлені в Єрусалимі; інші
ж наполягають на традицій-
ній версії, згідно з якою, їх
виготовили ессени – юдеї-
сектанти,що жили в Кумра-
ні, на березі Мертвого моря,
в період з III століття до Р.Х.

по I століття по Р.Х. Прибіч-
ники першої версії вважа-
ють, що сувої були виготов-
лені в Єрусалимі, а в пече-
рах біля Кумрана їх просто
заховали біженці, що ряту-
валися в I столітті по Р.Х. від
римського карального похо-
ду. Що ж стосується самого
Кумрана, то він, за цією те-
орією, був не «монастирем»
ессенів, а звичайним посе-
ленням ремісників-гончарів.
Самі СувоїМертвого моря

містять біблійні тексти єв-
рейською та арамійською
мовами, а також деякі апо-
крифічні твори.

Íîâå ùîäî Êóìðàíñüêèõ ñóâî¿â

ПАПІ ПОДАРУВАЛИ ДВАМОТОЦИКЛИ
DUCATI MULTISTRADA 1200

Папі Венедикту XVI подарували два позашляхові мо-
тоцикли «Ducati Multistrada 1200», розмальовані в кольо-
ри ватиканського прапора.Покищо їх використовувати-
муть жандарми з почесного ескорту.
Мотоцикли очікували Папу на вертолітному майдан-

чику, куди понтифік прибув із Кастель-Гандольфо.Вони
супроводжували його через сади до залуПавла VI на ге-
неральну аудієнцію.

У СУЧАСНІЙ ІТАЛІЇ НАРАХУВАЛИ
БЛИЗЬКО 200 ВІДЛЮДНИКІВ

На сьогодні в Італії проживає близько двохсот христи-
янських відлюдників, і більшість серед них – жінки, по-
відомляє із посиланням на італійське щоденне видання
«Avvenire» аґентство KIPA. Дослідження на тему «Нові
відлюдники» проведено соціологом Ісакко Туріна з уні-
верситету Болоньї.
Серед відлюдників зустрічаються священики, місіо-

нери і монахи у віці 30-50 років, які, оселившись у пус-
туючих будівлях та древніх монастирських скитах, ви-
рішили покинути світ і жити усамітнено.Найбільше та-
ких відлюдників зареєстровано в північно-італійських
католицьких єпархіях Падуї та Брешії, а також в дієце-
зії Ф’єзоле (Тоскана).

НА ФІЛІППІНАХ КАТОЛИЦЬКИЙ ЄПИСКОП
ВІДМОВИВ В ЦЕРКОВНОМУ ПОХОВАННІ

ГУБЕРНАТОРОВІ-МАСОНУ
Філіппінський католицький єпископ відмовив у цер-

ковному похованні губернатора провінції Квезон Рафае-
ляНантеса, який загинув у результаті катастрофи верто-
льота. Губернатор був масоном, хоча народився в хрис-
тиянській сім’ї, передає «СatholiСculture.org».

«Жодної політики у рішенні Церкви немає. Ялише за-
стосував на практиці церковний закон», – пояснив єпис-
копЕміліоМаркес, глава єпархії Люсени,центр якої зна-
ходиться в столиці провінції Квезон. Владика зазначив,
що заупокійну месу за загиблим губернатором відслу-
жити неможливо, оскільки жодних ознак покаяння пе-
ред смертю він не виявив.

«Місцева католицька єпархія Люсени сумує разом зі
всіма мешканцями Квезону, – додав прелат. – Ми наді-
слали наші співчуття сім’ї губернатора Нантеса відразу
після того, як отримали сумну звістку про його трагічну
загибель. І ми ажніякне забороняємомолитися за вічний
упокій його душі», – уточнив єпископ свою позицію..

УДАНІЇ ЗНАЙШЛИПАЛАЦКОРОЛЯ-ХРЕСТИТЕЛЯ
Група данських археологів з Університету Орхуса ви-

явила залишки резиденції короляХаральдаСинезубого,
який запровадив вДанії християнство в 965 році.Про це
повідомляє газета The Copenhagen Post.
Знахідка була зроблена недалеко від знаменитого по-

хоронного комплексу вЕллінге, де похований батькоХа-
ральда Синезубого Горм Старий - перший відомий ко-
роль Данії. На місці резиденції Харальда вже розкопані
залишки чотирьох дерев’яних будівель - так званих «до-
вгих домів» і споруди, яка, за одними припущеннями, є
церквою, а за іншими - власне королівським будинком..

НАУКОВЦІ ПІДТВЕРДИЛИ: МОЩІ
У ВОДНЯНІ НЕ БАЛЬЗАМОВАНІ

У хорватському містечку Воднян на істрійському пів-
острові зберігаються мощі святихНіколозе Бурсе та Іва-
на Оліні. Мощі часто також називали муміями з Водня-
ну. Нові дослідження науковців відкинули твердження,
що мощі святих начебто пройшли процес муміфікації.
Інститут патології зі Спліту (Хорватія) провів, з дозво-

лу Церкви, повне дослідження мощей святих. На своє
превелике здивування науковці не знайшли ніяких ознак
муміфікуючих чи бальзамуючих речовин, а також ствер-
дили, що у тілах святих присутні усі внутрішні органи.
Керівник дослідної групи докторШимун Анджеліно-

вічь підписав висновок, що група науковців не може з
наукової точки зору пояснити нетлінність тіл цих двох
святих.

У ЗАКАРПАТТІ ВИЯВИЛИ ДРЕВНІЙ МОНАСТИР
Печерний монастир ХІ століття починають розкопу-

вати в Мукачеві. За переказом, обитель була заснована
двома ченцями, які прибули сюди з благословення пре-
подобного Антонія Печерського.
Під час розкопок фахівці розчистять вхід, дослідять

печери і лабіринт. Можливо, що всередині знаходяться
поховання ченців. З часом тут планують відкрити скит.
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У 2002 році тодішній ко-

респондентжурналу «Time» 
Девід Айкман запитав в
інтерв’ю тодішнього главу
комуністичного КитаюЦзян
Цземіня,що би той хотів по-
бажати на майбутнє своїй
країні. Його відповідь шо-
кувала Айкмана – як, втім,
і увесь світ: «Я хочу, щоб
моя країна стала христи-
янською».
Коли його запитали чому,

його відповідь була дивним
одкровенням. Як пояснив
китайський керманич, екс-
пертна група китайських
вчених протягом двадця-
ти років вивчала пробле-
му постійного відставання
Китаю від Заходу в питан-
нях науки, індустрії та куль-
тури. Після дослідження
всіх можливих причин вчені
дійшли висновку, що саме

реліґійна спадщина Захо-
ду дозволила досягти таких
висот. Ось їхня заява:

«Наспопросилиз’ясувати,
що є причиною успіху, по
суті, навіть переваги Заходу
у всьому світі. Ми вивчили
всі можливі аспекти з різних
точок зору – історичної, по-
літичної, економічної і куль-
турної. Спочатку ми дума-
ли, що вся справа – в по-
тужних військових силах.
Потім ми вирішили, що у
вас – краща політична сис-
тема; потім ми зосередили
свою увагу на ваших еко-
номічних системах. Проте
за минулі двадцять років
ми виявили, що центром
вашої культури є ваша ре-
ліґія – християнство. Тому
Захід такий могутній. Мо-
ральний фундамент хрис-
тиянства в соціальній і куль-

турній сферах життя дозво-
лив з’явитися капіталізмо-
ві, який потім переріс у де-
мократію. І в цьому у нас
немає абсолютно жодних
сумнівів (цитата «Jesus in 
Beijing: How Christianity is 
Changing the Global Balance 
of Power», by David Aikman.)
Поширюючи все більшу

економічну свободу, сучас-

ний Китай почав дуже ши-
роко використовувати цю
потужну економічну силу,
якою є звичайна свобода.
І вже досяг значних успі-
хів. Проте, як вірно зрозу-
мів Цзян Цземінь, Америку
і Захід в цілому підняла на
такі висоти не просто еко-
номічна свобода, а біблій-
ний світогляд.

МОЛОДІ АМЕРИКАНЦІ ПОНАД УСЕ
ЦІНУЮТЬ СІМ’Ю

Соціологічне дослідження так званого «покоління
нового тисячоліття», тобто американців, які народили-
ся між 1980 і 1991 рр., виявило, що молоді американці
понад усе цінують сім’ю. Опитування проводилося се-
ред 1200 представників цього покоління – найчислен-
нішого за всю історію країни. На перше місце у списку
цінностей 61% опитаних поставив сім’ю, 25% – друзів,
17% – освіту, 16% – роботу або кар’єру, 13% – чолові-
ка або коханця (коханку), 13% – духовне життя або ре-
ліґію. Крім того, у списку названих цінностей фігуру-
вали гроші і щастя (по 12%), турбота про дітей (11%), 
здоров’я (10%), суспільна діяльність та особистий до-
бробут (по 9%), майбутнє, природа (по 5%), вільний час
(4%). Загальна сума перевищує 100%, оскільки можна
було вибирати по декілька цінностей.
Найчастіше сім’ю називали білошкірі, з вищою осві-

тою, одружені і такі, що дотримуються християнсько-
го життя.Друзів на перше місце частіше ставили ті, хто
народився ближче до 1990-го, з вищою та середньою
освітою, білошкірі та азіати, більш забезпечені та не-
одружені/незаміжні. Здоров’я найважливіше для наро-
джених на початку 1980-х, з середніми і високими дохо-
дами, переважно іновірців. Щастя на перше місце най-
частіше ставлять багатії,жителі західних штатів, які не
вважають себе християнами.Майбутнє найчастіше зга-
дують чорношкірі та неодружені/незаміжні.

Американські учені встановили,
що вже у віці від 6 місяців діти здат-
ні розрізнити добро і зло, пише «The 

Telegraph». До такого висновку дійшли
дослідники з «Infant Cognition Centre» 
приЄльському університеті, які попро-
сили дітей різного віку вибрати пер-
сонажі, які поводилися добре або по-
гано. Як наслідок – у більшості своїй
діти вибирали «добрих» персонажів.
Під час одного з експериментів діти

від 6 місяців до року дивилися муль-
тфільм, в якому червона кулька з
очима намагається піднятися на па-
горб. У цей час жовтий квадрат допо-
магає їй, підштовхуючи ззаду, а зеле-
ний трикутник навпаки – намагається
зіштовхнути кульку униз. Експеримен-
татори запитали, яка з геометричних
фігур сподобалася дітям найбільше,
і в 80 відсотках випадків діти вибрали
квадрат, який допомагав кульці підня-
тися на пагорб.
Під час іншого експерименту одно-

річні малята спостерігали, як лялька-
кролик намагається вихопити м’яча в
іграшкової кішки, а другий кролик на-
впаки – хоче їй його повернути. Ма-
ленькі глядачі вирішили покарати кро-
лика, який погано поводився, відібрав-
ши у нього цукерки, які йому дали ра-
ніше. Деякі малята навіть дали запо-
тиличника нечемному кроликові.
Дані проведених експериментів

спростовують гіпотезу таких психоло-
гів, як Зіґмунд Фрейд, що нібито діти
народжуються звичайними «амораль-
ними тваринами» і набувають відчут-
тя добра і зла в процесі вироблення
умовного рефлексу. Професор філо-
софії Пів Блум вважає, що в людині
закладені етичні відчуття вже від са-
мого початку життя. «Здається, якесь
відчуття добра і зла знаходиться у нас
у крові», – говорить він.

Âæå øåñòèì³ñÿ÷í³ ìàëÿòà çäàòí³ ðîçð ³çíèòè äîáðî ³ çëî

КИТАЙЦІ СТВЕРДЖУЮТЬ, ЩО ЗНАЙШЛИ
НОЇВ КОВЧЕГ

Китайські вчені стверджують, що нарешті знайшли
залишки Ноєвого ковчегу. Знаходяться вони на висоті
4000 м на горі Арарат у Туреччині. За даними вуглеце-
вого аналізу, цим залишкам – близько 4800 років.
У тому, що це залишки легендарного біблійного ко-

рабля, археологи впевнені на 99,9%, пише AFP. За сво-
єю структурою виявлений ковчег складається з декіль-
кох приміщень, в яких, як припускається, і були помі-
щені різні види тварин.
Місце,де виявлені уламки,незаселене, томувчені уне-

можливлюютьприпущення,що знахідкаможе виявити-
ся просто древнім зруйнованим житлом.

Її виявлено в музеї італійського міста Модена, повідо-
мляє «Reuters». Довший час вважалося, що ця картина
розміром 30 на 40 см була створена в XIX столітті на осно-
ві полотна «Пресвята Родина», також відомого як «Пер-
лина». Проте вчені за допомогою сучасних методів атри-

буції змогли встановити, що автором картини є Рафаель.
На полотні зображено лише жіночу голову. Очевидно,

ця робота була або одним з перших етюдів Рафаеля при
створенні «Пресвятої Родини», або частиною значнішого
за розмірами зображення – першого варіанту «Перлини».
Твір «Пресвята Родина» був задуманий і розпочатий

Рафаелем, проте смерть у 1520 році перешкодила ху-
дожникові довести справу до кінця. Картину завершив
один із найталановитіших його учнів Джуліо Романо. Ро-
боту придбав кардинал Іполіто д’Есте, однак невдовзі він
продав полотно (зараз воно зберігається в мадридському
музеї Прадо), залишивши у себе лишефрагмент, створе-
ний самим Рафаелем. У запасниках галереї д’Есте його
і віднайшли через більш ніж чотири століття.
Мистецтвознавець Маріо Скаліні розповів, що в ката-

лозі галереї постійно значилося зображення голови Ма-
донни; відомо було, що картину не продавали, проте зна-
йти її не могли. Та якось увагу Скаліні привернула не-
велика робота в розкішній різьбленій золотій рамі. Оче-
видно, що людина, яка так обрамувала картину, не вва-
жала її копією XIX століття і знала, хто її автор, відзна-
чив мистецтвознавець. За словами Скаліні, картину рес-
таврували в XVII і XIX століттях, і лише сучасні техно-
логії дозволили розгледіти під шаром робіт «партачів»
руку Рафаеля. Віднайдену картину оцінюють приблизно
в 30 мільйонів євро.

Çíàéäåíî íåâ³äîìó êàðòèíó Ðàôàåëÿ «Ïðåñâÿòà Ðîäèíà»

ЗЛОДІЙ У СУТАНІ
Поліція Риму заарештувала громадянина Венесуели,

який, видаючи себе за священика, намагався викрасти
цінні бібліотечні книги. 57-річний зловмисник у сутані
зайшовдобібліотекиВищого англійського коледжу – за-
снованої в XIV столітті семінарії для католиків з Англії
таУельсу, проникнувши в будівлюразом з групою семі-
наристів та професорів, і намагався винести сім старо-
винних фоліантів, вартість яких складає 25 тисяч євро,
повідомляє «Catholic World News».
Самозванець в сутані викликав підозріння в віце-

ректора коледжу, і той викликав поліцію. Поліціянти
зупинили злодія при виході з будівлі, однак злочинець
спробував втекти. Він настільки «ужився в роль», що
коли вартові порядку наздогнали його і затримали, він
«благословив» їх. Представник римської поліції пові-
домив також, що венесуелець і раніше намагався крас-
ти, видаючи себе за клирика, старовинні книги та тво-
ри мистецтва.

Католицька Церква в Арґентині
домагається загальнодержавного
референдуму у справі узаконен-
ня гомосексуальних «подруж». За-
конопроект, що легалізує зв’язки
осіб однієї статі, якраз зараз обго-
ворюється в місцевому парламен-
ті – конґресі. Проект надає одно-
статевій парі численні соціальні
пільги і не містить жодних поло-
жень, що стосуються усиновлен-

ня дітей.
Референдум є «розумним спосо-

бом», оскільки «багато парламен-
таріїв працюють під тиском» – за-
явив єпископ-помічник архиєпар-
хії La Plata біля Буенос-Айреса
Антоніо Маріно. Його висловлю-
вання цитує газета «La Nación». 
Згідно зі словами єпископа, чима-
ло сенаторів виступає проти зако-
ну, однак уряд чинить на них тиск,

щоб вони голосували за нього. А
прийняття такого закону призведе
до того, що Арґентина стане пер-
шою країною Латинської Амери-
ки, яка дозволить гомосексуаль-
ні «подружжя».
Від грудня минулого року п’ять

гомосексуальних пар вже відво-
ювали у суді право на укладен-
ня «шлюбу», однак декілька з них
згодом анулювали інші суди.

Öåðêâà âèìàãàº ðåôåðåíäóìó ó ñïðàâ³ ãîìîñåêñóàëüíîãî «ïîäðóææÿ»

ФРАНЦІЯ: ФІЛЬМ ПРО ВИКРАДЕНИХ І УБИТИХ
ІСЛАМІСТАМИ ЧЕНЦІВ ЗБИРАЄ ГЛЯДАЧІВ

Фільмфранцузького режисераКсавьє Бовуа «Про бо-
гів і людей» зібрав мільйон глядачів за два тижні.Фільм
заснованийнареальнихподіях і розповідає історіюсеми
алжирських монахів-трапістів, викрадених і вбитих іс-
ламістами в 1996 році.
Картина отримала головний приз на Канському фес-

тивалі і представлятиме Францію на премії «Оскар» (у
номінації «Кращий фільм на іноземній мові»). 
Генеральнийдиректоркінокомпанії «Mars Distribution» 

Стефані Селерьє зізналася агентству «Франс-прес»,що
сама не чекала настільки швидкого успіху картини.Се-
лерьє відзначила також, що, на її думку, «Про богів і
людей» - «глибокий фільм, фільм про смерть, про по-
кликання».

КАНАДСЬКИЙ СВЯЩЕНИК ЗАПИСАВ ДИСК
ДЛЯ ФОНДУ «ДОПОМОГА ЦЕРКВІ В ПОТРЕБІ»
Відомий квебекський католицький священик і співак

РоберЛебель записав новий диск для благодійногофон-
ду «Допомога Церкві в потребі». У альбом під назвою
«Втішайте народ мій!» увійшло дванадцять найвідомі-
ших пісень священика.

«Явирішивспівпрацювати зфондом «ДопомогаЦерк-
ві в потребі», тому що його служіння слабким і незахи-
щенимявважаюдужеважливим, - заявивЛебель. - Адже
і в Діях апостолів, і в посланнях Павла є заклик допо-
магати малозабезпеченим спільнотам». 
Робер Лебель народився в 1949 році. У 1976 році він

був рукоположений в священики, а в 1979-му - випус-
тив свій перший альбом. За тридцять років своєї твор-
чості Лебель продав близько 200 000 касет і дисків. За-
раз віншироко відомий у всійКанаді, йогомузикумож-
на почути в Квебеці практично на кожній месі. Лебель
також писав пісні для Всесвітнього дня молоді в То-
ронто (2002) і Міжнародного Євхаристійного конгре-
су в Квебеці (2008).
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–Владико,розкажіть,будьласка,
чи було рішення Синоду Єпископів
УГКЦ про обрання вас єпископом
несподіванкою і які почуття ви-
рували у вашому серці та ваших
думках?

– Якщо говорити, що це було
длямене великоюнесподіванкою,
то, звичайно, це не так, бо завжди
стараюсь у своємужитті приймати
все, що стається, як із рук Божих:
чи якщо йдеться про якісь, з люд-
ської точки зору, приємні нови-
ни, чи не зовсім приємні. Стосов-
но тої чи іншої події у нас завжди
з’являються якісь емоційні реакції,
і ми повинні знати й розуміти свої
почуття, навчатися у мирі прийма-
ти все,щоБогнампосилає.Почув-
шипроцерішенняСиноду,янама-
гався з вірою прийняти те,що Гос-
подь хоче бачити мене на цьому
місці в цей етап мого життя.
Пригадую, як я був настоятелем

невеличкого монастиря і не дуже
тоді цього бажав, бо, як відомо, з
цимпов’язано багато клопотів іщо
цепередбачаєвелику відповідаль-
ність.Ятоді казав своємудуховно-
му отцю, що хотів би бути звичай-
ним єромонахом, молитися і слу-
жити. А він мені на те: «Бог хоче
бачити тебе тепер настоятелем і
хоче тебе на цьому місці освячу-
вати і спасати». Я тоді подумав:
«Боже, якщо Ти хочеш спасати
мене на місці настоятеля – нехай
так буде!» Тому, коли я дізнався
про це проголошення, то хоча не
почувався і не почуваюся гідним
цього служіння (а хто міг би почу-
ватися гідним?!), однак прийняв
це рішенняЦеркви. ЯкщоБог хоче
спасати мене в такому сані і на та-
кому місці, то Він краще бачить,
що саме це місце є місцем мого
освячення і спасіння. Довіривши
все Господеві, в якого і «волосина
з голови не впаде», коли на це не
буде Його волі, я цю звістку ста-
рався сприйняти доволі спокійно.
Бож умонашестві є золоте прави-
ло: «У цьому житті не дуже чогось
прагни і не дуже від чогось тікай».

–Владико,якимбуло середовище
у якому ви виховувалися?

– Я родом із Рівненщини, де на-
родився, виріс, завершив навчан-
ня у школі та медичному училищі
і перебував до свої свідомих два-
дцяти років. Моя мама була вчи-
телькою, а батько працював буді-
вельником. Маю молодших брата
і сестру, які вже тепер одружені та
виховують дітей. Після служби у
війську я переїхав до Галичини,
де активніше включився в життя
Церкви і почав провадити глибше
духовне життя. Моя родина була
віруючою, тому основу для мого
християнського життя дала мені
саме вона. Від своїх батьків я діс-
тавправильнерозуміннязагально-
людських і християнських ціннос-
тей. Неможу також пригадати собі
навіть миті свого життя, коли я по-
чувавсябнелюбленимзбокубать-
ків. Тому маю надзвичайно глибо-
кі почуття вдячності до них, хоча
їх уже немає в живих: батько тра-
гічно загинув, а мати відійшла до
Господавнаслідок тяжкої хвороби.

–Чиставвамупригодіфахфель-
дшера, який ви здобули перед на-
вчанням у семінарії?

– Насамперед хотів би сказати,

що я любив свою роботу фель-
дшера. Спершу працював на
швидкій допомозі, їздив на викли-
ки. А вже будучи ігуменом, піклу-
вався про здоров’я братів, бо був
першим, до кого вони приходили
за порадою, і не один раз ставив
діагноз їм і лікував їх.Свої знання і
освіту використовувавяк знаряддя
для служіння братії. Мені дорога і
цікава будь-яка людина (приємно
матисправу зрізнимилюдьми): за-
вжди, як міг, я старався послужити
ближнім.Тому й вивчав свого часу
медицину, а пізніше відчув покли-
кання стати священиком. Бажан-
ня допомогти людині, турбуватися
про неї було в мене завжди, але в
різні періоди мого життя воно ви-
являлося по-різному.

– У який момент свого життя
ви відчули покликання до священ-
ства?

– Часто люди можуть поділити-
ся тим, що вплинуло на їхнє по-
кликання: якийсь священик, якась
проповідь, прочитана книжка чи
реколекції. В мене такого не було.
У моєму житті ніколи не було яки-
хось особливих знаків Божих, Гос-
подь не промовляв до мене в не-
звичайний спосіб. Я завжди ста-
рався побачити Бога, який діяв у
будь-яких обставинах мого життя.
Тому коли говорити про покликан-
ня, то воно в мене дозрівало по-
волі. Думаю, що мене привів до
священства, а опісля до мона-
шества пошук ідеалів. Я був іде-
алістом і дотепер ним є. Бажання
житижиттям ідеальним, християн-
ськоюмовою – досконалим, приве-
ло мене до монашества. А мона-
шество було і є для мене найкра-
щимспособомдляжиття уХристі.

–Чому саме ви обралимонастир
Студійського уставу?

– У світі кажуть, що коли дві
особи протилежної статі познайо-
милися і закохалися, то вони по-
чуваються на сьомому небі від
щастя. Думаю, що коли людина
відчує своє покликання, що Бог
її кличе, то має бути від щастя
на сімнадцятому небі. Так було
і зі мною. Я поступово відкрив
для себе, що Студійське мона-
шество – це те місце, де Господь
мене кличе, де я можу жити сво-
їми ідеалами, шукати, пізнавати
Бога, – місце, де я можу освячу-
ватися і спасатися. Що більше я
живу монашим життям, то більше
я закохуюся в нього.

–Розкажіть,будь ласка,про ваш
досвід душпастирювання натере-
нах Білорусії.

–Якось склалося так,що я біль-
шедушпастирювавпозаУкраїною,
ніж у ній самій: у Білорусі, в По-
лоцьку, де ми заснували свій мо-
настир і де я служив у парафії, а
також у  Вітебську, Гомелі та Брес-
ті, а також в Канаді.Поза життям у
монашій спільноті, якщо такможна
висловитися, я провадивмісіонер-
ську діяльність. Моє життя тоді
було багате на безпосередні кон-
такти з людьми, на починання і
розвиток нових парафій.
Із власного досвіду і внутрішньо-

го переконання можу сказати, що
кожна людинашукає Бога.Мимо-
жемо окреслити ту чи іншу особу
як віруючу чи невіруючу, але, як
каже Тертуліан, «кожна душа за

своєю природою є християнкою» і
тому прагне Христа.Я переконав-
ся у тому ще в Білорусі. Наше за-
вдання як Церкви, а мене як душ-
пастиря – допомогти кожній люди-
ні пізнати Бога, відкрити Його для
себе та зустрітися з Ним. З одно-
го боку,людськадушапрагнеБога,
шукає Його, а з іншого – я, як «фа-
хівець уБожій сфері», мавбиЙого
«дати».Тоді я побачив,щосвідомо
чинесвідомовсі людимають спра-
гу заБогом, і переконався,щоколи
допомогти людямЙого пізнати, то
вони Його приймають.

– Що н а й б і л ь ш е в а м
запам’яталося з ігуменського слу-
жіння?

– У мене не було особливих мо-
ментів,бо кожнамитьмого ігумен-
ського життя була мені дорога і я
вбачав у ній нагоду для служіння.
Я завжди мав добрі і приємні сто-
сунки з братією, завжди почувався
затишно у своїй монашій спільноті
і дедалі більшецінував своємона-
шежиття, так бимовити,добирав-
ся на те «сімнадцяте небо».Після
закінчення свого ігуменського слу-
жіння хотів трохи пожити в монас-
тирі, не маючи якихсь особливих
обов’язків (бо ігумен має вирішу-
вати багато адміністративних та
інших відповідальних питань), за-
вжди хотів більше часу присвяти-
ти поглибленню свого духовного
життя і служіння братії та іншим
людям, як вже згадував на почат-
ку розмови. Але сталося інакше…

– Ви покидаєте монастир і роз-
починаєте нове подвижництво.
Чиєувашомусерціпевнийсмуток,
адже в одному з інтерв’ю ви гово-
рили про те,щомонах – цеМарія,
яка сидить біля стіпХриста і слу-
хає Його. Тепер, мабуть, вам дове-
деться бути схожим на Марту?

– Я, може, і покидаю монаші
стіни, але не покидаю монаше-
ства: будучи монахом, виконува-
тиму єпископське служіння. Коли
говорити про євангельськихМарту
і Марію, то переконаний, що пізні-
шеМаріямоглабігатий клопотати-
ся більше, ніжМарта, однак на по-
чатку вона сиділа біля ніг Христа,
щоб вслухатися,що саме Господь
від неї хотів. Так і тепер у моєму
єпископському служінні я мав би
ще більше сидіти біля ніг Хрис-
та,щоби вслухатися,що саме Бог
хоче від мене, як я маю діяти і чи-
нити. Все це ще більше спонукає
мене до налагодження тісніших
стосунків із Господом, до глибшо-
го життя уБозі,щоб уНьому пізна-
вати, як маю служити Йому, Церк-
ві та людям.

– Хто зі святих у вашому духо-
вному житті є взірцем для наслі-
дування?

– Крім мого покровителя, св.Бе-
недикта, який, закономірно, слу-
гує мені взірцем для наслідуван-
ня, дуже близькі моєму серцю є
наші українські святі страстотерп-
ці Борис і Гліб, котрі цілковито до-
вірялиБогові.Вони були впевнені,
що «жодна волосинка не впаде з
їхньої голови, якщо на те не буде
Божої волі». Тому вони для мене
є взірцем уповання і покладання
на Бога, взірцем свідомості того,
що нашу надію в цьому житті не
можна покладати ні на людей, ні
на знайомства, ні на структури, а

лише – на Христа.
–Згідно зрішеннямСино-

ду Єпископів УГКЦ та по-
твердженням Святішого
Отця, виобрані єпископом-
помічником Львівської ар-
хиєпархі ї . Якими бу -
дуть ваші перші кроки як
єпископа-помічника?

– У мене буде свій єпарх
–Високопреосвященніший
владика Ігор, і коли я ма-
тиму якісь ідеї чи пропози-
ції, чи вже їх маю, то все
це представлятиму йому.
Думаю, що «включуся» в
життя архиєпархії. Не вва-
жаю, що потрібно робити
якісь великі зміни, особли-
во зовнішні.Зовнішні зміни
багато недають,аось коли
людина внутрішньо пере-
мінюється!..Якщо говорити
про плани, то моїм бажан-
нямє праця з людьми: свя-
щениками тавірнимиархи-
єпархії. Тому великим прі-
оритетом свого служіння я
бачу людину, якамає стати
добрим і ревним свідком
Ісуса Христа.

– Відомо про вашу любов
до східної традиції. Як ви
плекатимете її у єпископ-
ському служінні?

– Для мене східна традиція є
важливою не тому, що зумовлює
певний спосіб відправляння бого-
служіння, а тому,щовона даємені
переживати досвід Бога. Традиція
мені дорога, бо є джерелом мого
духовного життя. Так як дорога
мені моя українська мова, бо дає
мені нагоду спілкуватися з близь-
кими мені людьми, так як потріб-
ний мені кисень, яким я дихаю,
так і східна традиція для мене є
важливою і необхідною, бо завдя-
ки їй можу жити духовно – це спо-
сіб моїх стосунків із Богом. І тому,
коли говорити про те, чи берегти-
му і відновлюватиму традицію, то,
звичайно, що так. Я буду оберіга-
ти і плекати те, що будує мої сто-
сунки з Богом.

–Наодній із конференційвимали
доповідь про зцілення від заподія-
них ран. Яку рану ви бачите в сус-
пільстві, що потребує зцілення?

–Найбільшою раною, на мій по-
гляд, є те, що люди не почуються
любленими Богом і не усвідомлю-
ють тієї величезної любові, яку до
них має Господь. Це відбуваєть-
ся з різних причин. Найбільш по-
ширеною є та, що часто в сучас-
ному світі батьки не обдаровують
своїх дітей любов’ю. Якщо люди-
на не пережила того, що її люби-
ли, то вона ніколи не стане здат-
ною любити інших. Погляньте на
сучасний світ: яке ставлення дітей
до батьків і навпаки, які стосунки
середполітиків, скількирозлучень!
Бачимо брак переживання досві-
ду Божої любові і, внаслідок того,
бракжиття нею. І хоч це прикро ка-
зати, але досить частоми, христи-
яни, не є виразними знаками при-
сутності тієї Божої любові. Саме
тому гаслом свого єпископського
служіння я взяв слова з Іваново-
го послання, які також є і в Боже-
ственній Літурґії перед Символом
віри: «Любі, любімо один одного,
бо любов – від Бога, і кожен, хто
любить, народився від Бога і знає
Бога» (І Ів. 4, 7). Яхотів би,щобми
дедалі більше пізнавали ту Божу
любов, з якої створена людина, – 
незбагненну любов Ісуса Христа,
який віддав життя не за нас, пра-
ведних, а за грішних. Погляньмо,
скільки у нас, християн, є неприяз-
ні до інших осіб, осудження, а то і
ворожнечі. Водночас погляньмо
на Христа: Він возлюбив нас ще
як грішників!Я думаю,що ця рана
є в усіх нас тільки тому, що ми не
свідомі Божої любові, а очікуємо
і шукаємо її деінде, шукаємо і не

знаходимо, бо ніхто, крім Бога, її
дати нам не спроможний. Думаю,
що Церква ще себе вповні не по-
казала як виразник Божественної
любові до всього людства і до кож-
ної людини зокрема.

– Що буде зображено на вашо-
му гербі?

– На гербі буде зображено три
мої батьківщини: перша – це моя
Батьківщина, Україна, її симво-
лом є Оранта з Софії Київської;
друга – моя мала батьківщина,
Рівненщина, в гербі якої є рівнора-
менний хрест; а третя – моя духо-
вна батьківщинаСвято-Успенська
Унівська лавра.

– Знаємо, що Унів став місцем
об’єднання людей різних конфесій.
Чи плануєте ви цей миротворчий
дух Унева реалізувати у Львівській
архиєпархії?

– У моєму житті Бог давав мені
можливість зустрічатися з різними
особами. Маю друзів і знайомих
серед вірних Греко-Католицької
Церкви в різних державах, пев-
ний досвід співпраці з Римо-
КатолицькоюЦерквою (свого часу
спілкувався як з ліберальними,
так і з консервативними її пред-
ставниками) і є багато приятелів
з різних монаших спільнот серед
римо-католиків. Також маю прия-
телів у різнихПравославнихЦерк-
вах і знайомих середпротестантів.
Мені було завжди важко зрозумі-
ти, чому люди з одного боку праг-
нуть Бога і бажають жити христи-
янським життям, читають те саме
Євангеліє, а з іншого – так нега-
тивно налаштовані одні до одних.
Однак тепер дедалі більше пере-
конуюся,щочастомиживемо сво-
їмистереотипамитаупередження-
ми.У певну мить свого життя я пе-
режив велику радість, що належу
до Української Греко-Католицької
Церкви, яка є реальним знаком і
символом єдності. Дивлячись на
нас, греко-католиків,можемопоба-
читивідкритість, стремління і спра-
гу за єдністю, яких немає ні в кого
іншого. Однак думаю, що ми, як
греко-католики, ще не вповні усві-
домилицюсвоюспецифічнумісію,
яку на нас поклав Господь, – свід-
чити про те,щоЦерква може і має
бути єдиною.

– Якою буде основна думка ва-
шогопершого звернення до людей?

– Возлюбімо один одного!!!

Розмовляв отець
Павло ДРОЗДЯК

знаходимо бо ніхто крім Бога її

Cтати добрим і ревним 
свідком Ісуса Христа

Єромонах Венедикт (у світі – Валерій Алексійчук) Студійського уставу, приналежний до Святоус-
пенської Унівської лаври, згідно з виборомСиноду Єпископів УГКЦ, призначений єпископом-помічником
Львівської архиєпархії. Цей вибір потвердив Святіший Отець Венедикт XVI, надаючи новому владиці
титулярний престол Джерманічана.
Інтерв’ю взято ще перед єпископською хіротонією, яка відбулася 5 вересня 2010 року в Архикате-

дральному соборі святого Юра.

Інтерв’ю з Владикою Венедиктом (Алексійчуком)
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Кілька тижнів напередодні
чергової річниці страшного те-
ракту у Всесвітньому торго-
вельному центрі в Нью-Йорку
невідомий досі проповідник із
американського штату Флорі-
да Террі Джонс тримав у на-
прузі практично весь світ: він
погрожував прилюдно спали-
ти примірники священної книги
мусульман – Коран, вважаючи,
що ця реліґія – від нечистого. А
коли в світі полегшено зітхну-
ли, що проповідник схаменув-
ся і своєї обіцянки, яка призве-
ла би до масових заворушень
серед мусульман світу, не вико-
нав, «Радіо Свобода» інформу-
вало про вимогу єпископа Укра-
їнської православної церкви
(МП) митрополита Одеського й
Ізмаїльського Агафангела (Сав-
віна), щоб нашкодити Україн-
ській Греко-Католицькій Церкві.
Піар Террі Джонса вдався:

хоча б на кілька тижнів, але він
став відомим на весь світ! За-
вдяки своїй ненависті до інако-
віруючих. Йому навіть начеб-
то пощастило довести правди-
вість (американської) приповід-
ки: «Неможливо стати банкру-
том, якщо торгуєш Богом».
Та повернімося на «грішну»

землю України. Митрополит
Агафангел прилюдно спалю-
вати «уніатські книги», напев-
но, не збирається, але греко-
католиків не терпить. Лише так
можна зрозуміти його звернен-
ня до міської влади Одеси з
проханням-вимогою заборони-
ти будівництво храму для вірую-
чих УГКЦ, яких у місті й околиці
проживає близько 10 тисяч. Це
– громадяни України, платники
податків, а, отже, рівні в правах
(і обов’язках) із співгромадяна-
ми інших конфесій.
В храмах греко-католиків не

п’ють, не сквернословлять, а
моляться Богу. Хіба ж це не при-
від піти їм назустріч? Виглядає,
однак, що в УПЦ (МП) ще діють
ієрархи з дивною наукою щодо
інших християнських конфесій:
«Не пущать и запрещать».
Поганий приклад недавнього

минулого
1989 року колишній Львівсько-

Тернопільський митрополит
РПЦ Никодим (Руснак) надіслав
до місцевих органів КДБ донос
на Українську Греко-Католицьку
Церкву, котра саме тоді почала
відроджуватися: мовляв, роз-
беріться і вжийте необхідних
заходів! Часи, однак, вже були
не брежнєвські, текст листа-

доносу передрукував журнал
«Огонёк», тож Никодима поспі-
хом перевели до Харкова.
Оговтавшися «в связи с пере-

ходом на другую работу» і на-
повнивши порохівницю новим
порохом, у червні 2001 року
цей митрополит звернувся з
листом до тодішнього керів-
ника Харківської області, нині
покійного Євгена Кушнарьова
з проханням не дозволити бу-
дівництва на території Харкова
греко-католицького храму. Ар-
ґументація наводилась типово
совєтська: зведення культової
споруди єдиної в місті парафії
Української Греко-Католицької
Церкви може призвести «до
розпалювання міжреліґійної во-
рожнечі, а також принизить і об-
разить православних» (УНІАН,
18.06. 2001).
Виникає запитання :  а що

зробив від себе митрополит
Харківсько-Богодухівської єпар-
хії УПЦ (МП) Никодим, аби ви-
плекати серед своїх вірників то-
лерантне ставлення до співгро-
мадян іншого віросповідання?
Арґумент, що, мовляв, зве-

дений для греко-католицьких
християн храм у Харкові «при-
низить» православних вірую-
чих, є або проявом фундамен-
талізму (екзальтованої зарозу-
мілості) владики, або наявніс-
тю мегакомплексу меншевар-
тості. Якщо кожна гілка хрис-
тиянської реліґії матиме у міс-
тах і селах України свій храм, то
невже це буде образою для пра-
вославних? Чому російські пра-
вославні храми у містах різних
країн Західної Європи не викли-
кають обурення тамтешніх като-
ликів чи протестантів?
Та навряд чи так і запи -

тання рел і ґ ійн і фанатики -
фундаменталісти здатні сприй-
мати на рівні здорового глузду.
А подібних прикладів реліґій-

ної нетерпимості на пострадян-
ський України 90-х років можна
було б навести чимало.
Реліґійна нетерпимість далі

димить
Вона проявилася, зокрема,

напередодні візиту до Украї-
ни Папи Івана Павла ІІ влітку
2001 року. Тоді дехто з вірую-
чих «канонічої Церкви» навіть
обзивав Понтифіка «антихрис-
том», «злодієм православних
душ», а один із ієрархів УПЦ
(МП) публічно, на телевізійну
камеру, висловив бажання, аби
Папі Римському не пощастило
приземлитися в Києві, аби йому
щось сталося ще поза межами
повітряного простору України.
Додав до цього свого шеляга і

митрополит Одеський й Ізмаїль-
ський Агафангел. Він звернув-
ся тоді до своїх овечок слова-
ми: «С тревогой ожидает право-
славная Одесчина приезд Рим-
ского понтифика» і закликав «во
всех храмах ежедневно совер-
шать акафистное пение Свя-
тителю Николаю, архиеписко-
пу Мир Ликийских, Чудотворцу,
об отражении нашествия лати-
нян...» («Независимая газета»
- Религия, 14.06.2001).
Такий «молитовний» заклик

Агафангела на порозі третьо-
го тисячоліття був справжнім

воланням із середньовіччя – 
часів міжреліґійних воєн з гас-
лом: кого володіння , того й
реліґія. Та ось Папа приїхав,
помолився разом з греко- і
римо-католиками України, – і
«нашествие латинян» скінчи-
лося якось без «крадіжки» пра-
вославних душ. До цього ніхто
навіть і не додумався!
Автор цих міркувань уже зга-

дував про постать одесько-
го владики з нагоди останньо-
го візиту до України патріар-
ха Московського Кирила, який
кілька днів гостював в Агафан-

гела в Одесі («Радіо Свобода», 
30.07.2010). Росіяни Гундяєв і
Саввін – однодумці; зокрема,
якщо мова – про реалізацію кон-
цепції «русский мир» в Україні.
У своїх публіцистичних стат-

тях народний депутат України
Ігор Гринів наводить спогад ко-
леги, народного депутата Ярос-
лава Кендзьора, який свого часу
зустрів нардепа і митрополита
Агафангела в одній особі в рес-
торані Верховної Ради України.
Був Страсний четвер. Владика
попивав коньяк і споживав ву-
дженину. На зауваження Кен-
дзьора про дотримання Велико-
го посту одеський святий отець
цинічно відповів: «Для прохвос-
та нету поста!» Дуже оригіналь-
на самохарактеристика...
УГКЦ – «ворог українського

народу»?
В листі до міської влади

Одеси владика Агафангел ар-
ґументував, що «немає жодної
необхідності» дозволяти греко-
католикам мати свій власний
храм, і повчає чиновників, що
«унія завжди була насильством
над сумлінням українського та
білоруського народів». Можли-
во, декого із чиновників духо-
вний отець і переконав, зокре-
ма, тих, які знання про історію

Церкви в Україні почерпнули ви-
ключно з совєтських публікацій.
Варто також нагадати, що ре-

акція керівництва РПЦ (МП) у
Києві на звернення митрополи-
та Агафангела була незвичною:
як керуючий єпархією, він, мов-
ляв, висловив свою особисту
думку і вона не відображає офі-
ційну позицію Церкви.
Цікаво, відколи це в керів-

ництві (Російської) УПЦ (МП)
панує такий лібералізм? Ма-
буть, лише тоді, коли її єпископи
з погордою, навіть із ненавистю,
висловлюються про інші конфе-

сії, і насамперед – про Україн-
ську Греко-Католицьку Церкву:
вона ж, як відомо, плекає серед
своїх вірних український патріо-
тизм, богослужіння відбувають-
ся українською мовою. Нато-
мість УПЦ (МП) і далі є, на жаль,
знаряддям русифікації України.
Що ж до активності митро-

полита Агафангела, то вона,
схоже ,  живиться минулим і
сучасним .  Це  – традиційне
московсько-російське недовір’я
до інших християнських кон-
фесій на постсовєтському про-
сторі, який Російська церква
вважає своєю «канонічною те-
риторією». Згадаймо: під час
окупації Галичини у 1914 році
брати-слов’яни з Півночі подба-
ли насамперед про обезголов-
лення Греко-Католицької Церк-
ви, запроторивши митрополита
Андрея Шептицького в тюрму
углиб Росії. Аналогічно посту-
пили органи НКВС у 1945-1946 
роках ,  заарештувавши всіх
єпископів УГКЦ. Російська пра-
вославна церква потирала руки
і, як могла, допомагала в цьому.
Сучасне джерело сміливос-

ті для таких, як одеський вла-
дика, виступати проти співгро-
мадян греко-католиків – пу-
блічні одкровення таких полі-
тиків, як міністр освіти й науки
України Дмитро Табачник. Він
теревенить (враження, що на-
віть цього бажає) про проти-
стояння в Україні між «римсько-
уніатсько -галіцийським» та
«російсько-православним» ет-
носами (і цивілізаціями). Але
в цих розумуваннях стільки
«правди» «також історика» Та-
бачника, як, скажімо, у спро-
бах протиставити «римсько-
баварсько-католицький» етнос
на півдні Німеччини «прусько-
протестантському» етносу на
півночі ФРН. Насправді це під-
ступна цілеспрямована ан-
тиукраїнська пропаганда, що
відгонить сучасним маніхей-
ством, замішаним на російських
неоімперсько-націоналістичних
дріжджах. Її мета – сприяти ре-
алізації концепції московсько-
го патріарха Кирила про «рус-
ский мир», складовою якого є,
крім росіян, також українці та
білоруси; навіть молдаван до
цього причепили, мовляв, «мы
– единый народ». Це спроба по-
вернути Україну в стан малоро-
сійства, звичайного придатка
Росії. В такому контексті спів-
громадяни греко-католицького
віросповідання в Україні є для
табачників та агафангелів во-
рогами малоросійства, тому їм
треба, принаймні, заборонити
мати свої храми, щоб молит-
вою на рідній мові не «принижу-
вали» російське православ’я. А
далі побачимо...
Так міркують деякі світила

УПЦ (МП), насамперед, митро-
полит Одеський й Ізмаїльський.
Врешті-решт, запитуєш себе:

чи є живим серед православ-
них владик Харкова, Одеси та
в інших містах України таке по-
няття, як милосердя – наріж-
ний камінь євангельського вчен-
ня, яке проповідував Ісус Хрис-
тос? Чи є взагалі вирозумлення
до потреб співгромадян – хрис-
тиян іншого віросповідання? Чи
далі панує наука: «не пущать и
запрещать»?
До речі, в Харкові храм для

в ірних Укра їнсько ї Греко -
Католицької Церкви, бодай з
труднощами, проте будують.
Міські чиновники збагнули, що
краще сприяти міжконфесійно-
му миру, ніж мати протистоян-
ня. Сподіваємося, що не забрак-
не здорового глузду й чиновни-
кам Одеси.

Іван ГВАТЬ

«Євангеліє»
про... «не пущать
и запрещать».

О ( С б
А ЩО НАСПРАВДІ ЗА «ГОЛУБОМ МИРУ»?

СекретарУПЦМПМиколайДанилевич, даючи інтерв’ю «РадіоСво-
бода», сказав: «МитрополитАгафангел висловив свою особисту думку,
як керуючий єпархією, і вона не відображає офіційну позицію церкви».
Не погоджується із цим релігієзнавець Віктор Єленський. Він вважає
заяву одеського митрополита незаконною: «Заява митрополита Ага-
фангела проти греко-католицького храму в Одесі є порушенням зако-
нодавства і спробою підірвати конфесійний мир в Україні. Аргумен-
ти його є негідними, бо скільки б не було в місті греко-католиків чи
представників іншої конфесії, вони мають право на вираження своїх
релігійних почуттів. За логікою Агафангела православних храмів ні-
коли б не було в Тегерані, Ріо-де-Жанейрота Антарктиді» (ФотоАн-
дрія БАШТОВОГО «Радіо Свобода»).



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

ЧОЛОВІКИ:
24) група «Н»: АНДРІЙ. Українець, греко-католик,

21.07.1967 р.н.; ріст – 170 см.; вага – 62 кг.; очі – сіро-
зелені; волосся – шатен; (7) – задовільний; (8) – не має;
(10) – мовчазний,нерішучий, чуйний, відвертий,практи-
куючий християнин; захоплення, інтереси: – духовна лі-
тература,музика,футбол, природа,мистецтво; (11) – по-
божна, любляча господиня; (12) – так; (13) – створення
сім’ї; професія: – художня різьба по дереву; (15) – про-
живаю з батьками; (16) – м.Львів; контактний телефон:
+3-(096)-816-30-35. 

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

26) група «Н»: ЮРІЙ. Українець, греко-католик,
06.05.1971 р.н.; ріст – 178 см.; вага – 74 кг.; очі – світло-
сині; волосся – темно-русий; (7) – добрий; (8) – не має;
(10) – керівник; захоплення, інтереси: – здоровий спо-
сібжиття, військові види спорту, правозахист, політична
діяльність; (11) – щастя, здоров’я; (12) – так; (13) – то-
вариські стосунки, створення сім’ї; професія: – дирек-
тор; (15) – матер. та житлово незалежний; (16) – наро-
дився: – м. Київ; проживаю: – м. Трускавець; контак-
тний телефон:   +3-(093)-594-48-99. 

27) група «Н»: ЄВГЕН. Українець, греко-католик,
28.05.1957 р.н.; ріст – 165 см.; вага – 60 кг.; очі – карі;
волосся – брюнет; (7) – задовільний; (8) – паління; (10) 
– відповідальність, серйозність, правдивість, життєра-
дісний; захоплення, інтереси: – релігійна література,
природа, готування; (11) – чесна, відповідальна госпо-
диня; (12) – так; (13) – створення сім’ї; професія: – прац.
пенсіонер, заочне навч. на катехитич. курсах; (15) – ма-
тер. – середньо, житлово незалежний; (16) – м. Львів;
контактний телефон:   221-08-82. 

28) група «Н»: АНДРІЙ. Українець, православного
обряду, 03.12.1968 р.н.; ріст – 174 см.; вага – 72 кг.; очі
– коричневі; волосся – чорне; (7) –добрий; (8) – не маю;
(10) –захоплення, інтереси: – англійська мова, спорт;
(11) – порядність, бажання створити сім’ю; (12) – так;
(13) – створення сім’ї; професія: – екскурсовод, ту-
ризм, працевлаштув. за кордоном; (15) – матер. та жит-
лово незалежний; (16) – м. Львів; контактний телефон:
:   +3-(096)-265-29-56. 

29) група «Н»: МИКОЛА. Українець, греко-католик,
18.05.1988 р.н.; ріст – 180 см.;. вага – 70 кг.; очі – зелені;
волосся – чорне; (7) – добрий; (8) – немаю; (10) – добрий,
спокійний,чуйний; захоплення, інтереси: – музика,філь-
ми, природа, подорожі; (11) – порядність, відвертість,
взаємодовіра; (12) – так; (13) – товариські стосунки,
створення сім’ї; професія: – слюсар-сантехнік, електро-
газозварник; (15) – матер. та житлово незалежний; (16) 
– м. Львів; контактний телефон:    +3-(096)-450-13-56.

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

31) група «Б»:МИХАЙЛО.Українець, греко-католик,
19.04.1959 р.н.; ріст – 168 см.;. вага – 82 кг.; волосся – 
русе; (7) – задовільний; (8) – не маю; захоплення, інтер-
еси: – різноманітні; (11) – добра, ввічлива, спокійна; (12) 
– так; (13) – 15 років; (14) – отримав церковне уневаж-
нення подружжя; (15) – сину 16 років; професія: – інже-
нер; (17) – матер. та житлово незалежний; (18) – Львів-
ська обл.; контактний телефон:    +3-(097)-496-27-77. 

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

33) група «Н»: ОЛЕГ. Українець, греко-католик,
29.09.1973 р.н.; ріст – 171 см.;. вага – 68 кг.; очі – голу-
бі; волосся – русе; (7) – добрий; (8) – не маю; (10) – по-
рядність, чесність, акуратність, відповідальність; захо-
плення, інтереси: – здоровий спосібжиття, заняття спор-
том, читання; (11) – доброзичлива, чуйна, врівноваже-
на; (12) – так; (13) – створення сім’ї; професія: – това-
рознавець; (15) – матер. незалежний, проживаю з ма-
мою комфортно; (16) – м. Львів; контактний телефон:
+3-(067)-672-46-26. 

ЖІНКИ:

47) група «Н»: ІРИНА. Українка,
греко-католичка, 11.02.1970 р.н.; ріст – 
176 см.; вага – 74 кг.; очі – сіро-голубі;
волосся – русяве; (7) – добрий; (8) – не
маю; (10) – доброзичлива, врівноваже-
на, романтична, відповідальна; захоплен-
ня, інтереси: – подорожі, театр, книжки,
англ. мова; (11) – впевнений в собі, рішу-
чий, щирий; (12) – так; (13) – створення
сім’ї; професія: – біолог, працюю в ме-
дицині; (15) – матер. і житлово незалеж-
на; (16) – м. Львів; контактний телефон:
+38-(067)-834-89-16; 

48) група «Н»: ГАЛИНА. Українка,
греко-католичка, 19.04.1978 р.н.; ріст – 
170 см.; вага – 60 кг.; очі – карі; волос-
ся – каштанове; (7) – добрий; (8) – не
маю; (10) – відповідальна, з почуттям
гумору, доброзичлива, товариська; захо-
плення, інтереси: – вишивання, подоро-
жі в Карпати, читання; (11) – надійний,
рішучий; (12) – так; (13) – створення
сім’ї; професія: – синоптик у Львів. гід-
рометцентрі; (15) – частково; (16) – на-
родилася: – Жидачівський р-н; прожи-
ваю: – м. Львів; контактний телефон:
+38-(097)-342-79-47; 

50) група «Н»: МАР’ЯНА. Українка,
греко-католичка, 15.07.1988 р.н.; ріст – 
170 см.; вага – 52 кг.; очі – голубі; волос-
ся – русяве; (7) – добрий; (8) – не маю;
(10) – доброта, чесність, побожність; за-
хоплення, інтереси: – вишивання, духо-
вна література; (11) – порядний, високо-
духовний (семінарист); (12) – так; (13) 
– створення сім’ї; професія: – робота в
медичній галузі; (15) – проживаю з бать-
ками; (16) – Львівська обл.; контактний
телефон:    +38-(098)-415-52-93; 

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

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

53) група «Б»:ЛЮБА.Українка, греко-
католичка, 27.01.1947 р.н.; ріст – 155 см.;
вага – 56 кг.; очі – карі; волосся – кашта-
нове; (7) – добрий; (8) – не маю; (10) 
– щира, добра, працелюбна; захоплен-
ня, інтереси: – музика, подорожі, квіти,
життя; (11) – вік – 60р., добрий, чесний,

непитущий; (12) – так; (13) – 1,5 роки;
(14) – вдова; (15) – син 33 роки, здоро-
вий, незалежний; (16) – молодша мед. се-
стра; (17) – матер. і житлово незалежна;
(18) – народилася: – Буський р-н; про-
живаю: – м. Львів; контактний телефон:
+3-(096)-475-17-51.

54) група «Н»: РОКСОЛАНА. Укра-
їнка, греко-католичка, 31.07.1975 р.н.; 
ріст – 162 см.; вага – 63 кг.; очі – карі; во-
лосся – коричневе; (7) – добрий; (8) – не
маю; (10) – добра, чуйна; захоплення,
інтереси: – шиття, в’язання, подорожі;
(11) – добрий, надійний; (12) – так; (13) 
– створення сім’ї; професія: – бухгалтер,
вища освіта; (15) – матер. і житлово не-
залежна; (16) – м. Львів; контактний те-
лефон:    +3-(067)-803-86-03.

55) група «Б»: МАРІЯ. Українка,
греко-католичка, 07.04.1954 р.н.; ріст – 
160 см.; вага – 75 кг.; очі – голубі; волосся
– русяве; (7) – задовільний; (8) – не маю;
(10) – доброта, чесність, побожність; за-
хоплення, інтереси: – духовна література,
подорожі; (11) – чесний, добрий христи-
янин; (12) – так; (13) – 3 роки; (14) – вдо-
ва; (15) – дітей немає; професія: – медик,
працюю; (17) – матер. і житлово незалеж-
на; (18) – народилася: – Львівська обл.; 
проживаю: – м. Львів; контактний теле-
фон:    +3-(097)-254-36-48.

56) група «Н»: ЛЮБА. Українка,
греко-католичка, 12.08.1971 р.н.; ріст
– 168 см.; вага – 80 кг.; очі – карі; во-
лосся – русяве; (7) – здорова, з незна-
чним порушенням в ході; (8) – не маю;
(10) – спокійна, виконавча, відповідаль-
на; захоплення, інтереси: – вишивання;
(11) – бажання мати сім’ю та власних
дітей; (12) – так; (13) – створення сім’ї;
професія: – медичний працівник; (15) – 
матер. забезпечена, проживаю з батька-
ми; (16) – м. Львів; контактний телефон:
+3-(067)-680-65-05.

57) група «Б»: ДАНИЇЛА. Українка,
православна, 02.01.1951 р.н.; ріст – 170 
см.; вага – 74 кг.; очі – сіро-голубі; во-
лосся – русе; (7) – добрий; (8) – не маю;
(10) – правдива, товариська, з почуттям
гумору, працьовита; захоплення, інтер-
еси: – різносторонні; (11) – порядний,
інтелігентний, вирозумілий; (12) – так;
(13) – 12 років; (14) – отримала церковне
уневажнення подружжя; (15) – два сини:
28 і 29 років. Здорові, самодостатні; про-
фесія: – пенсіонерка, частково працюю;
(17) – матер. і житлово незалежна; мета
знайомства: – товариське спілкування;
(18) – народилася: – Львівська обл.; про-
живаю: – м. Львів; контактний телефон:
291-60-95;  +3-(096)-453-26-03.

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

на; (16) – м.Львів; контактний телефон:
+3-(096)-613-65-17.

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

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

61) група «Н»:ОЛЕКСАНДРА.Укра-
їнка, греко-католичка, 31.08.1970 р.н.; 
ріст – 165 см.; вага – 60 кг.; очі – зе-
лені; волосся – русяве; (7) – добрий;
(8) – не маю; (10) – врівноважена, до-
бра, з почуттям гумору; захоплення, ін-
тереси: – різносторонні; (11) – чесний,
добрий, надійний, без ш/з і судимос-
тей; (12) – так; (13) – створення сім’ї;
професія: – тимчасово безробітна; (15) 
– проживаю з батьком; (16) – Львівська
обл.; контактний телефон:    +3-(063)-
230-86-12.

62) група «Н»: ЯРОСЛАВА. Укра-
їнка, християнка, 20.09.1960 р.н.; ріст
– 167 см.; вага – 67 кг.; очі – карі; волос-
ся – чорне; (7) – добрий; (8) – не маю;
(10) – добра, доброзичлива; захоплен-
ня, інтереси: – люблю куховарити, по-
дорожувати, читати; (11) – добрий, за-
безпечений житлом та матеріально,
львів’янин; (12) – так; (13) – створення
сім’ї; професія: – працюю; (15) – матері-
ально забезпечена; (16) – м. Львів; кон-
тактний телефон:    +3-(098)-395-58-48.

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

Всім дописувачам, які бажають озна-
йомитися із концепцією діяльності хрис-
тиянського клубу знайомств КЗНДР при
газеті «Мета», з особливостями роботи
даного Клубу, побажаннями і рекомен-
даціями координатора КЗНДР по співп-
раці з дописувачами, висвітленими в роз-
ділі «Клуб знайомства» газети «Мета»
– звертатися до координатора христи-
янського клубу знайомств КЗНДР при
газеті «Мета» Олександра РОМАНЮ-
КА за тел.: 8-(032)-226-43-97 (пн., ср.,
пт. – з 15.00 до 19.00; або у: вт., чт. – з
11.00 до 15.00); 

З червня 2008 року публікація всіх ого-
лошень в рубрику «БАЖАЮТЬПОЗНА-
ЙОМИТИСЯ»платна.Вконверт на адре-
су 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; Галімурка І. П.; Сума
платежу: 15 гривень; Призначення пла-

тежу: поповнення рахунку.
При відсутності чеку про сплату ко-

штів анкети не будуть опубліковані.
Послуга по ознайомленнюз анкетними

даними всіх членів КЗНДР, які розміще-
ні в попередніх номерах газети «Мета»
в рубриці «БАЖАЮТЬ ПОЗНАЙОМИ-
ТИСЯ» – надається тільки для членів
КЗНДР!
Листи в християнський клуб знайомств

КЗНДРнадсилайте на адресу редакції га-
зети «Мета»:

Клуб знайомств, координатору,
редакція газети «Мета»,

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

Координатор КЗНДР
Олександр РОМАНЮК.

ДО УВАГИ ДОПИСУВАЧІВ!

1) Координатор КЗНДР не проводить
листування з дописувачами. Консульта-
ції по всім запитанням, які виникають у

дописувачів, координаторКЗНДРпрово-
дить виключно по телефону 8-(032)-226-
43-97 за вказаним вище графіком роботи;

2) До друку в газету не допускають-
ся оголошення від тих дописувачів, які
не виконують вимог концепції (статуту)
клубу, а саме:

- не відповідають на всі пункти «АН-
КЕТА…» – зокрема: сімейний стан, три-
валість самотнього життя – (для допису-
вачів групи «Б»);

-не вказують свій контактний телефон;
- не провели оплату коштів поштою

за публікацію оголошення або через не-
уважність надсилають кошти на інший
рахунок;

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

3) Для розміщення анкети в чергово-
му номері газети «МЕТА» прохання за-
повнені анкети разом із копією квитанції
про оплату коштів надсилати в редакцію
не пізніше, аніж до кінця кожногомісяця.

Ë þ á î â ³  Â à ì  â ñ ³ ì  ³  ù à ñ ò ÿ !
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Не раз отцю Теодору доводилося обстоювати інтере-
си українців та Української Церкви і в судах.Одну таку
судову справу, яка тягнулася роками, докладно описав у
своїй книзі «Заґа родуЦегельських та розповідь проКа-
мінку Струмилову» д-р.ЮрійЦегельський.Уцій спра-
ві о. Теодор в імені Греко-Католицької Церкви відстою-
вав маєтності Церкви в Струсові від намагань перебра-
ти їх поляками-римо-католиками і він виграв цю справу.
Постійна турбота не лише про духовність своїх пара-

фіян, а й про їхній матеріальний добробут була харак-
терноюрисоюотцяТеодора.Він першиму 1904 році за-
снувавуСтрусові ощадно-кредитовукооперативу «Влас-
наПоміч», а згодом в ціломуТернопільському повіті за-
клав 22 кооперативи.Струсівська ощадно-кредитова ко-
оператива обслуговувала навколишні громади, даючи
позики на закупівлю поля, господарського знаряддя, а
в час неврожаю позичала добірне зерно на посів. Коли
в 1922 році сарана знищила посіви, о. Теодор закупив
насіння кукурудзи, щоб засіяти знищені ділянки і щоб
люди могли пережити весну.
До результатів його суспільно-громадської діяльності

також можна віднести збудований у Струсові «Народ-
нийДім», засновануКасу Задаткову, яка згодом прийня-
ла назву «Україн-Банк».
Отець Теодор, як і більшість передових священиків

того часу, особливу увагу приділяв невпинній безкомп-
ромісній боротьбі з пияцтвом, котре завдавало чимало
шкоди нашому народові. Ця його діяльність мала добрі
наслідки – під її впливом позникали з навколишніх сіл
корчми. Одним словом, цей невтомний душпастир був
душею всього життя як своєї парафії, так і ширшого
суспільно-громадського життя Теребовлянщини.
У о. Теодора та його дружини Марії було дев’ятеро

дітей. Крім власних дев’яти, о. Теодор виховував ще
й шестеро сиріт – дітей сестри його дружини Олени й
о. Івана Зофійовського, котрий помер молодим у 1898 
році. І немала заслуга о. Теодора в тому, що всі сиро-
ти о. Івана виросли достойними людьми. Зокрема, син
Адріян Зофійовський став священиком, був каноніком,
здобув великий авторитет у церковних колах, а потім,
в часи переслідування нашої Церкви радянською вла-
дою, був репресованим. Внучка о. Івана Зофійовського
св.п. Олена Бордун у своїх спогадах так охарактеризу-
вала о. Теодора Цегельського: «Аристократ по духу, на-
родник по поведінці!»
Це – висновок людини, яка добре знала цього непере-

січного священика, і всі відомості про його життя та ді-
яльність підтверджують цей висновок. Гідним підтвер-
дженням і продовженням святої постави цього свяще-
ника став його син – блаженний священномученикМи-
кола Цегельський.
Отець Теодор Цегельський упокоївся 28 червня 1939 

року у Струсові. Його похорон очолював у супроводі
чисельного духовенства тодішній ректорЛьвівської Бо-
гословської Академії отець-доктор Йосиф Сліпий, зго-
дом – видатний Ісповідник віри, архиєпископ, патріарх
і кардинал.
Минуло сімдесят літ, як відійшов до Господа достой-

ний душпастир Теодор Цегельський, а світла пам’ять
про нього та його добрі діла немеркне й донині. 27 черв-
ня 2009 року відбулися великі урочистості у Струсові
в честь його пам’яті: Служба Божа, відкриття й освя-
чення пам’ятної меморіальної дошки на фасаді будин-
ку, де жив отець, публікації в часописах про ці події та
про особистість о. Теодора Цегельського. Відзначмо ж
і ми гідно 70-ту річницю відходу до Господа видатного
українського душпастиря!

Лідія КУПЧИК
(Продовження в наступному числі «Мети»)

(22.02.1861 – 28.06.1939)

Ідеться не про те, хто для
мене особисто Мазепа... 
Найпростіше я б міг сказа-
ти, що він є національний
герой, авторитет.Безсумнів-
но, він – один із найбільших
українських гетьманів, ви-
датна постать в українській
історії, чи не найбільш відо-
ма у світі. І цього було б до-
сить. Але сьогодні варто го-
ворити не про це, а про на-
хабство людини з чужої кра-
їни, яка пропонує нам змі-
нювати назви вулиць.
Хочу торкнутися хамської

традиції силоміць накидати
своє в чужому краї, яка три-
малася на насильстві, те-
рору і танках. Кремль досі
ревниво ставиться до того,
що звільнені від нього на-
роди повертаються до своєї
пам’яті й самоповаги. Оче-
видно, у Москві зберегло-
ся якесь делікатне відом-
ство, яке хворобливо пере-
живає таке очищення сусід-
ніх народів.
Власне, якщо говорити

проМазепу з погляду Церк-
ви, то це ім’я, за яке мо-
литься Православна церк-
ва України чотири століт-
тя, оскільки в кожній Літур-
ґії промовляється молитва
за творців і благотворителів

храму цього. І в численних
храмах, які побудувавМазе-
па, – це є молитва за Мазе-
пу. У молитві може і не ви-
мовлятися конкретне ім’я…
Мені пригадується одна

конфіскована при совєтах
публікація про візит в Укра-
їну останнього царя Мико-
ли ІІ, який був добре обі-
знаний з іконописом, цер-
ковним живописом. В одній
із церков Києва він побачив
портретМазепи і запитав ві-
домого історика Яворниць-
кого: «Чи моляться за Ма-
зепу в церкві?» «Моляться,
як належиться в Літургії – за
строїтелів і благотворите-
лів храму цього», – відпо-
вів Яворницький. «А чи про-
голошують анафему Ма-
зепі?» «Проголошують, як
було наказано». На цьому
й закінчилася розмова. Але
очевидно, вона мала б мати
продовження, оскільки в
християн є навіть молитва
за ворогів, за тих, хто вас
гонить, але в християнській
традиції немає прокляття.
Тим більше, щоанафема на
Мазепу має суто політичний
характер.
Колись, у давні темні роки,

у Церкві були прийняті ана-
феми на людей, котрі ви-
ступали проти християн-
ської віри, руйнували осно-
ви Церкви. У цьому розу-
мінні до Мазепи не могло
бути жодних питань... На-
впаки, питання були до
Петра І, який влаштову-
вав свого роду сатанинську
євхаристію в середовищі
своїх наближених. Висмію-
вав православне духовен-
ство, організовував всєшу-
тейші собори, коли під час
п’яних оргій надягали цер-
ковні ризи й пили з церков-
них чаш. Це справді був

глум над вірою, і за це, зви-
чайно, можна було б ста-
вити питання про анафе-
му на Петра І. Але раби не
можуть ставити такого пи-
тання – ні тоді, ні в совєць-
кі часи, ні тепер.
Перейменування вули-

ці – це пробна куля, кинута
в Україну з метою первіри-
ти, наскільки українці здат-
ні обурюватися й відстою-
вати свою честь. Гадаю, у
цьому – вся суть цієї акції...
Для будь-якої країни об-

раза національного героя
має викликати хвилю обу-
рення. Тим більше, що ми
знаємо: Кирил є спеціаліс-
том із зовнішньополітич-
них питань. У цій ділянці він
має великі заслуги перед
совєцькою владою. Він аж
ніяк не виступає як духо-
вний пастир...
Досить порівняти його

приїзд із візитом Івана
Павла ІІ, який виявив по-
шану до цієї землі тим, що
поцілував її в аеропорту, і
тим, що розмовляв з нами
українською мовою і нага-
дував нам нашу славну іс-

торію, наші славні тради-
ції, імена.
Був також візит Вселен-

ського Патріарха, який від-
правив у Софійському со-
борі Літургію і якоюсь мірою
повернув нас до пам’яті про
нашу матірну Церкву, до її
традицій, за якими живемо
більш, ніж тисячу років.
Словом, такі візити є ве-

ликим святом, духовним
святом. Вони покликані
дати народові позитивний
заряд. Але візит Кирила по-
чинається з ноздрьовської
ідеї – перейменувати укра-
їнську вулицю... Це, зви-
чайно, дратує і ображає.
Я вже не кажу, що «Лавр-
ська» – це чисто совєтська
назва. Перейменування за
совєцьким зразком. Якщо
назва духовна, то має бути
духовна. Наприклад, у нас
є Трьохсвятительська, Во-
скресенська, Воздвижен-
ська, Спаська. А що таке
«Лаврська»? Це – не укра-
їнська традиція.

Євген СВЕРСТЮК,
дисидент

УНІАН

Безвідносно до того, хтотакийМазепа і щотаке Січневе повстання, глибоке занепокоєння викликає факт спайкиЦерк-
ви з новою владою, фактично перетворення церковних інституцій на такий собі інститут політруків, коли при кожно-
му міністрові, бургомістрові чи просто клерку стоїть батюшка й підказує, що і як робити.
Оце впадання в реліґійний екстаз, за яким бачиться цинічна робота на публіку, дуже насторожує. Гламурне православ’я,

яке намагаються втюхати довірливому суспільству, поступово перетворюється на ефективний чинник формування по-
літичних процесів. І це не може не викликати нормального, природного спротиву.

Сергій ЖАДАН, письменник.

Комусь дуже не хочеться, аби була
Україна, – не те що вулиця Мазепи в
Києві чи пам’ятник гетьману в Полта-
ві. Має бути Російська монархічна ім-
перія в новітньому поданні, а Україна
й усе українське заважає, як і зава-
жало всю історію. Якби українське їм
не заважало, то не були б убиті Євген
Коновалець і Степан Бандера...Влас-
не, це є неспокоєм для наших сусідів.
І нам слово промовляє «брат»-

корупціонер, шестьорка, холуй (біль-
шість депутатів ВР, Київради, чинов-
ники Полтави). Це – ціла армія, тьма
байдужих людей.
Звісно, якби не було Голодомору,

то дух опору був би набагато сильні-
ший. Можливо, не такий, як у німців,
але хоча б як у греків…
Мазепа для мене – особистість, яка

постійно вимагає пізнання, вивчення,
осмислення... Але мова про інше... 
Зграя кагебістів, які донедавна вели
холодну війну з Америкою, зараз не
мають чим зайнятися. У них є асис-
тенти у вигляді міністрів, прем’єр-

міністрів і навіть президентів. Одним
із проектів є Московський патріархат,
який активно працює в Донецьку, Лу-
ганську, Криму.
Що я відчуваю, коли приїжджає

Кирил?Що тут можна відчувати? – це
такий собі шоумен від Московської
церкви. Товариш Кирил так само,
як і товариш Табачник, грають свою
роль. Адже скільки було супоста-
тів – Урицький, Косіор, Петровський,
Сталін... Їх вони не проклинають, а
не дає їм душевного спокою україн-
ський гетьман... Мазепа для них – як

кістка в горлі.
Нещодавно побачив просто разю-

чий приклад ідіотизму: у науковій
установі Криму – у Нікітському бота-
нічному саду – відновили пам’ятник
Молотову. Поруч з пам’ятником Лені-
ну стоїть Молотов... «Чому?» – запи-
тую в екскурсовода. «Бо колись сад
носив його ім’я», – каже він. А якщо
під час окупації щось десь носило ім’я
Гітлера чи ще когось, то, виходить, їм
теж треба ставити пам’ятник?
Зараз у Полтаві відновлюють дво-

голового орла, у Харкові ставлять
дошку на честь Погромника і Чор-
носотенця. А те, що перейменували
вулицю, пояснити просто: відбулося
ідеальне зрощення чухраїнця, мало-
роса і хохла Придурченка, про якого
співав Едуард Драч.

Сергій АРХИПЧУК,
режисер, засновник фестивалю

«Мазепа-фест»

Гетьман іван мазепа очима сучасних українців

КИРИЛ – ЦЕ ТАКИЙ СОБІ ШОУМЕН ВІД РОСІЙСЬКОЇ ВЛАДИ

До приїзду московського Патріарха Кирила на будинках
вулиці Івана Мазепи, що у Київі з’явилися таблички з напи-
сом «вулиця Лаврська». Київрада, яка 3 роки тому сама дала
вулиці ім’я українського гетьмана, тепер проголосувала за
її перейменування.

Гетьман Іван Мазепа

«ЧИ МОЛЯТЬСЯ ЗА МАЗЕПУ В ЦЕРКВІ?»
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о. Юліан КАТРІЙ,
«Заповіді Божі»

ШОСТА І ДЕВ’ЯТА БОЖІ ЗАПОВІДІ

Продовження, початок у попередньому числі “Мети”

КАТЕХИЗМОВІ ПРАВДИ

ФУНДАМЕНТПОДРУЖНЬОГОСТАНУ
ПоДругій світовій війні американські

часописи подавали такий знаменний
випадок. Молода жінка захворіла на
проказу. Це – страшна ймайже невилі-
ковнанедуга.Вонамусить іти напостій-
но до притулку прокажених у Карвіл, в
штаті Люїзіяна.А її чоловік – майор під
час війни – став на тому, що він свою
жінку так любить, що її ніяк не опустить
і піде з нею до притулку прокажених.
Він казав: «Тільки однієї речі бажаю у
світі – бути з моєю жінкою». Він і його
жінка під час війни були в американ-
ській армії на Тихому океані і там обоє
попали в японський полон. Вона мала
можливість дістати свободу, але не хо-
тіла,бобажалабути зі своїмчоловіком.
І обоє залишилися в японському поло-
ні,девона заразиласянапроказу.Який
це прегарний взірець подружньої лю-
бови і вірности своїй шлюбній присязі!
Подружній стан – це постійна, Богом

установлена інституція.
Бог у своїй премудрос-
ті надав цій інституції не
тільки благородну ціль,
але також поставив її на
сильнім і тривалім фун-
даменті, що його тво-
рять: єдність любови,
нерозривність і святість.

ЄДНІСТЬ ПОДРУЖ-
НЬОЇ ЛЮБОВИ

Любов – це цінний
Божий дар, таємна сила,
магнет, що притягає до
себе людські серця і лу-
чить їх в одно. Згідно з
Божими плянами, по-
дружжя має спиратися
найпершенаодності лю-
бови.Подружжя почина-
ється любов’ю, з’єднується любов’ю
і тримається любов’ю. Брак любови
роз’єднує подружжя.Любов – це осно-
ва подружнього співжиття іщастя. Сам
Богщевраюоснував першеподружжя
на одності любови. Він творить одно-
го чоловіка і дає йому одну жінку. У св.
Письмі читаємо: «Так-то полишає чо-
ловік батька й матір і пристає до своєї
жінки, і стануть вони одним тілом» (Бут.
2,24).Богміг створити чоловікові кілька
жінок, або дати жінці кілька чоловіків.
Він того не хотів з огляду на подруж-
жя, їхнє особисте добро і щастя. Тіль-
ки там, де є двоє, можна говорити про
правдиву любов і згоду, про взаємну
поміч та правильне виховання дітей.
Любов, про яку говоримо в подруж-

ньому житті, це любов духовна, опер-
та на вірі; любов, яка йде у вічність;
любов, повна взаємної пошани. Про
таку духовну любов говорить св. Апос-
толПавло: «Чоловіки, – каже він, – лю-
біть своїх жінок, як і Христос полюбив
Церкву... Так і чоловіки повинні лю-
бити своїх жінок, як свої тіла, бо хто
любить свою жінку, себе самого лю-
бить... а жінка нехай поважає чолові-
ка» (Ефес. 5,25-33).
Правдивалюбовмає своюоснову не

тільки на вірі, але й на жертві, бо жерт-
ва – це мова любови. Любов без жерт-
ви – це пустий звук.
Недавно подавали італійські часопи-

си, що одна родина, маючи двоє діто-
чок, жила в любові і згоді. Жінка була
співачкою. Та до їх хати заглянуло не-

щастя.Чоловік стратив зір, бо завмер-
ла рогівка його очей. Для рятування
хоч одного ока радили лікарі зробити
перещеплення рогівки із живого ока.
І хоча були приятелі, охочі дати йому
своє око, то жінка на те не згодилася,
кажучи: «Це мій обов’язок – дати сво-
єму чоловікові одне око, щоб ми обоє
дивилися одним оком. І ніхто цього за
мене не може зробити». Ось сила по-
дружньої любови, опертої на жертві!

ПОДРУЖНЯ НЕРОЗРИВНІСТЬ
Крім єдности любови, поклав Бог в

основу подружнього життя ще нероз-
ривність подружньої присяги. Шлюб-
на присяга має бути не на тиждень,мі-
сяць, рік чи більше років, але на ціле
життя, аж до смерти. Важно доверше-
ного подружжя не може розв’язати ані
найвищацерковнавлада,ані цивільна.
А це тому, бо нерозривність подружжя
не є людською, а Божою установою. І
тільки Бог може змінити свої закони.

Що так дійсно є, то послухаймо, що в
цій справі говорить Ісус Христос.
Якось фарисеї ставлять Христові

таке запитання: «Чи можна чоловікові
відпустити свою жінку з якої-будь при-
чини?» (Мат. 19,3). А Христос, прига-
дуючи їмБожі пляни, відповідає: «Хіба
не читали ви, що Творець від початку
створив їх чоловіком і жінкою?» (Мат.
19,4). То значить, що Бог тільки двоє
їх створив і нерозлучно зв’язав разом,
як це видно з дальших слів св. Пись-
ма: «А що Бог злучив, людина хай не
розлучає» (Мат. 19,6). Отож, через по-
дружню присягу сам Бог лучить двоє
молодят, і тієї злуки ніхто не має права
розв’язати. Такий Божий Закон від по-
чатку.
Коли ж фарисеї далі питали Хрис-

та: «Чому ж тоді Мойсей звелів дати
розвідний лист і відпустити її?» (Мат.
19,7), – то на це Христос дає їм таку
відповідь: «Задля жорстокости сер-
дець вашихМойсей дозволив вам від-
пускати жінок ваших; спочатку ж так
не було» (Мат. 19,9). Христос виразно
підкреслює грішність розводу слова-
ми: «Кожний, хто відпускає свою жінку
і одружується з іншою, чинить пере-
люб; і той хто, одружується з розве-
деною з чоловіком, чинить перелюб»
(Лк. 16,18). Слова Христові ясні і для
всіх зрозумілі.
ЗаХристом так само вчить і св. Апос-

толПавло, кажучи: «Подруженимнака-
зую не я, але Господь: жінка нехай не
розлучається від свого чоловіка; коли

ж розлучиться, нехай зостанеться не-
заміжня або нехай помириться з чо-
ловіком, а чоловік нехай не відпускає
жінки» (І Кор. 7,10-11).
Нерозривности подружжя вимагає

добро чоловіка й жінки, добро дітей і
добро загалу. Чоловік через подруж-
жя хоче мати вірну товаришку на ціле
життя. Він закладає родину, а родина
– це постійна, незмінна, тривала уста-
нова. Він хоче матері, яка виховувала
б йому дітей. Він хоче повірниці тайн
свого життя.
Подібно й жінка шукає вірного друга

на ціле життя. Чи ми вибралися б з
кимсь у далеку подорож, знаючи, що
він у дорозі залишить нас самих? Чи
дівчинамала б охоту вийти заміж, зна-
ючи, що її чоловік може потім, як на-
дужиє її любови, коли зів’яне її краса
й опадуть її сили, викинути її на вули-
цю, наче витиснену цитрину? Жіноче
серце, передусім, тужить за любов’ю

і приязню, вірною і нероз-
ривною.
Нерозривности подруж-

жя вимагає і добро дітей.
Батьки мають їм дати фі-
зичнейдуховевиховання.
Найбільша трагедія для
дітей – розвід їхніх батьків.
Врешті, нерозривности

вимагає ще й добро сус-
пільности. Родина – це
найменша клітина Церк-
ви й народу. І яка роди-
на – такий народ, Церква
й держава.
Символомнерозривнос-

ти подружньої присяги є
шлюбний перстень. Його
кругла й замкнена форма
означає щось одне й не-

розлучне. Обмін перснями при шлюбі
означає, що молодята себе взаємно
собі дарують.

ПОДРУЖНЯ СВЯТІСТЬ
В основу подружнього стану поста-

вив Бог не лиш єдність любови і не-
розривність, але і святість. І кожний,
хто в тому стані живе чи до нього готу-
ється, мусить стало пам’ятати, що по-
дружжя – це не тільки Божа установа,
але і свята Тайна. Свідомість того буде
даватиподруженимсилу совіснодбати
про головну ціль подружжя та вірно
зберігати подружню присягу. Зберіган-
ня святости подружжя буде для одру-
жених пребагатим джерелом спокою,
радости, задоволення та Божого бла-
гословення.
Подружжя святе не лиш тому, що це

– свята установа, але й тому, бо має
святумету:даватижиття новимрозум-
ним істотам. Якщо ж подружжя таке
святе, то, послідовно, співжиття подру-
гів має бути також святе. Вони мають
взаємно зберігати щодо себе глибоку
пошану. Вонине сміють дозволяти собі
на що-небудь такого, що противилося
б святости подружжя та понижало б
їхню людську гідність. А свою подруж-
нюсвятість вониповинні часто скріпля-
ти молитвою і святими Тайнами Спо-
віді і св. Причастя. Тоді Христос буде
у їхніх серцях і їхній родині.

(Продовження у наступному числі
“Мети”)

П р о  м о н а ш і  з г р о м а д ж е н н я  У Г К Ц

Умаленьких тісних келіях вони почергово, протягом
майже всієї ночі, служили кілька воскреснихСв.Літур-
гій. Монахи зберегли молитву і вірою вознесли хресну
жертву до Божого престолу. Брат Доротей, останній мо-
нах із чернечої братії, що залишився в Унівській лаврі,
упокоївся там у 1986 р.
У 1947 р. заарештовано і на 22 роки вивезено у страш-

ну Володимирську в’язницю єромонаха, ігумена Кли-
ментія, де він і помер. Студитську родину тоді очолив
отець-архимандрит Никанор Дейнега, якого пізніше
висвячено на єпископа. У жахливих умовах підпілля
він, важкохворий, жертовно служив монахам та мона-
хиням. Після його смерти в 1982 році архимандритом
став єромонах, ігумен Юрій Макар. 1985 року єромо-
нах Юліян Вороновський стає ігуменом, а вже в 1990 
році – архимандритом. На хвилі спонтанних політич-
них перемін кінця 80-их – початку 90-х рр. XX ст. скла-
лися сприятливі умови для становлення правового сус-
пільства та визнання основних прав і свобод особис-
тости: свободи сумління та віросповідування.Скорбот-
на п’ятниця Христової Церкви змінилася пасхальним
ликуванням її воскресіння. Тоді 28 студитів вийшло з
підпілля.Нині Унівська лавра є матірною обителлю для
решти семи монас¬тирів.

Опис монашого одягу:
Особа, яка приходить до монастиря нашестимісячну

пробу, залишається у своїй світській одежі. Такі почат-
ківці називаються послушниками.Після успішного ви-
пробування послушник отримує перший постриг.Його
одяг, складається з підрясника,шкіряного пояса та ску-
фії. Таку людину вже називають архарієм, що в пере-
кладі з грецької означає «початківець». Після подаль-
шої однорічної проби архарій отримує рясу і камілав-
ку та стає архарієм рясофорним. Прийнявши рясу, мо-
нах також складає тимчасові обіти, які відновлює про-
тягом наступних трьох років.
Після триразового складання обітів чернець за зго-

дою та голосуванням Загальної ради вступає до Чину
малого ангельського образу (Чинмантії, абоМала схиз-
ма), тобто його постригають у мантію і він стає, так би
мовити, повноцінним членом монашого братства.При-
ймаючи цей постриг, монах складає довічні обіти від-
речення від світу, ціломудрія, побожности, убозтва, по-
слуху і постійного аскетичного життя у пості. Він но-
сить параман,мантію та камілавку з наміткою(клобук).
Це схимонах-ставрофор.
Останній і найвищий ступінь монашества отримує

особа вЧині великого ангельського образу (Великої схи-
ми). Такий спосіб життя передбачає усамітнення, мов-
чання, строгий піст тощо.Такожмонах-великосхимник
дістає нові частини одягу: куколь з вишитим червоним
хрестом на ньому і аналав.

Ñ Â ß Ò Î - Ó Ñ Ï Å Í Ñ Ü Ê À
Ó Í ² Â Ñ Ü Ê À  Ë À Â Ð À

Ñ Ò Ó Ä ² É Ñ Ü Ê Î Ã Î  Ó Ñ Ò À Â Ó

Джерело: «Монастирі Української Греко-Католицької
Церкви» – 2006, «Свічадо», Львів.
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Останнім часом в рунеті й на хрис-
тиянськомутелебаченні почалися бурх-
ливі обговорення нез’ясованих явищ, які
відбуваються в деяких церквах. Знахо-
дять ангельське пір’я, золотий пил, ді-
аманти, які випадають навіть з рота,
з’являються стигми і єлей на руках.Що
це – чудеса Божі, зваблювання від дия-
вола чи блеф?
Надприродне завжди породжувало

в людях неоднозначну реакцію. Діапа-
зон її тягнеться від повного скепсису і
заперечення до бурхливих емоцій за-
хоплення, радості або навіть страху.
Атеїсти в чудеса не вірять. Люди не-

освічені і наївні довіряють усьому без
роздумів. Християни вірять, але з об-
мовкою: незрозуміла дія може походи-
ти як від Бога, так і від диявола, а також
може бути обманом людей, помилко-
вим враженням, відчуттям або просто
порушеннямпсихіки.Лишебезглуздий,
– говорить Соломон, – вірить всякому
слову (Пр. 14, 15). 
Як поводитися і як реагувати, стика-

ючися з чимось новим і незвіданим?
Заперечувати, погоджуватися, шука-
ти цього чи обходити тему чудес сто-
роною? Дякувати Господеві чи проти-
стояти дияволові? Шукати пояснення
чи довіряти?
Звертаючись до Біблії,

можна зробити декілька
важливих висновків, які
допоможуть збалансова-
но поглянути на цю про-
блематику.

1. ЧУДЕСА ІСНУЮТЬ
Християнське віровчен-

нябазуєтьсянадогмах,які
з точки зору матеріалізму
є абсурдними і недоказо-
вими. Ідеї творіння, бого-
воплочення, смерті і во-
скресіння Христа, Його
вознесення, повторного
приходу і загального во-
скресення мертвих  – ці
постулати християнства
є підставою віри в те, що
Бог здатний діяти надпри-
родно. ВідкидаючижБожу
здатність творити чуда,
слід відкинути і все інше.
Як сказав апостол: «Якщо Христос не
воскрес, то віра ваша марна: ви ще в
гріхах ваших» (1 Кор. 15, 17).
Біблія описує різні чудеса, які супро-

воджувалиБожийнародвпродовжвсієї
його історії: зцілення і воскресіння по-
мерлих, ангельська допомога і надпри-
родне водійство, дивне Боже забезпе-
чення і захист.
Слова Писання, що «Бог не чоловік,

щоб Йому брехати, і не син людський,
щоб Йому змінюватися» (Чс. 23, 19) і
що «ІсусХристос учорай сьогодні – той
самий навіки» (Євр. 13, 8), свідчать
про незмінність Бога в часі.Саме тому
впродовж всієї нашої історії ми бачимо
Божу дію, у тому числі і надприродну.

2. БОГ ЧИНИТЬ, ЩО САМ БАЖАЄ
З приводу будь-якого незбагненно-

го явища перше, що відбувається з
людським розумом, – він впадає в за-
ціпеніння, намагаючися знайти відпо-
відь на головне питання: «Як це мож-
ливо?» Атеїст, не знаходячи відпові-
ді, просто заперечує факт чуда, на-
магаючись раціоналізувати і поясни-
ти те, що сталося. Християнин також
шукає відповіді, але його підхід інший:
він вірить, що Бог може робити чуда,
але задається питанням, чи насправді
це чудо, а якщо це так, то чи Господь
створив його?При цьому варто відзна-
чити, що перевіряється воно христия-
нами зовсім не через незвичність того,
що сталося, чи, наприклад, відсутність

подібних проявів у своїй Церкві, дено-
мінації або конфесії. Не можна все за-
перечувати лише тому, що «такого не
може бути, тому, що я про це ніколи
не чув» або «я просто не вірю, що це
Бог». Якраз слід пригадати слова Гос-
пода, звернені до Йова: «Де ти був, як
Я закладав землю? Скажи, як маєш
розум» (Йов 38, 4). Чи має право лю-
дина вказувати Творцеві, що Йому ро-
бити?Він робить те,що хоче:може хо-
дити по воді, давати манну з піднебес-
ся, зупиняти сонце, убивати безплідну
смоковницю, воскрешатимертвих і ба-
гато чого іншого.
Задаючись питаннями стосовно
чудес, не варто мотивуватися своєю  

невірою в Божі можливості і силу. Але
питання ставити слід і робити це необ-
хідно! Чому ж?

3.НЕВСІНЕЗ’ЯСОВНІЯВИЩА – ЧУ-
ДЕСА ВІД БОГА
Не всі нез’ясовані явища – чудеса

від Бога, як і «не все,що блищить – зо-
лото». Будьмо чесними – не все, що
можна назвати чудом, справді є таким,
а якщо і є чудом, то не обов’язково по-
ходить від Бога.
Я пам’ятаю в дитинстві, як мій дід

дивував мене своєю здатністю «від-

ривати» від руки палець, а потім при-
ліплювати його назад. Був час, коли я
майжещодняпросивйого: «Дідусю,по-
кажи, як ти палець відриваєш!» Неза-
баромядізнався,щонічого дивного він
не творив, а просто вправно ховав па-
лець від мого погляду, вводячи мене в
оману і тим приносячи чималу радість.
Моя дитяча наївність і недосвідченість
дозволяли йому робити це без особли-
вих зусиль.
Людські емоції, слабкості,пристрасті,

духовна незрілість, поквапність, сприй-
нятливість і обмеженість деколи здатні
зіграти з нами злий жарт: духовне зва-
блювання чи людський обман ми мо-
жемо назвати чудом, а справжні Божі
чудеса відкидати.
Писання говорить, що і диявол здат-

ний творити псевдочуда. Про пришес-
тя антихриста сказано: «Поява бо того
буде під діянням сатани з усякого роду
силою, зі знаками і з неправдивими чу-
дами та всяким брехливим обманом
для тих,які гинуть,бовонинеприйняли
любовиправди,щоб їмспастися. І тому
Бог посилає їмсилу,яка зводить їх віри-
ти неправді» (2 Сол. 2, 9-11). Жезл пе-
ретворювався на змія не лише у Мой-
сея – єгипетські волхви з легкістю по-
вторювали подібне чудо (Вих. 7, 10-12), 
хоча і не настільки успішно.
У багатьох випадках люди просто

здатні помилятися і приймати за чудо
своє відчуття: наприклад, називати по-

легшення від болю зціленням, або сон,
що запам’ятався, – божественнимпро-
роцтвом. І коли з’ясовується, що це – 
помилка,дехтонавіть починає звинува-
чувати Бога замість того,щоб визнати,
що поквапився з висновками.

4. СПРИЙНЯТТЯ ПОВ’ЯЗАНЕ З ІН-
ТЕРПРЕТАЦІЄЮ
Багато що в нашому житті залежить

від інтерпретації того, що ми бачимо,
чуємо, пізнаємо. Одні і ті ж факти та
явища можуть бути по-різному сприй-
няті різними людьми.
Якось відомому радянському кос-

монавтові Георгію Михайловичу Греч-
ку поставили питання, чи бачив він
будь-коли НЛО?

– Бачив, і не один раз, – відповів той.
– Як здорово! Значить, ви бачили

інопланетян? – на обличчях слухачів
з’явилися непідроблений подив і за-
хоплення.

– Я цього не сказав, – відповів
Г.Гречко, – я лише сказав, що не раз,
перебуваючи в космосі, я бачив НЛО,
а саме – неопізнаний об’єкт, який літає.
Щось летіло, але я не знаю, що саме.
Можливо,цебуло космічне сміття,аме-
риканські супутники або ракети, – не
знаю. Просто я не зміг розпізнати. Але

інопланетян я не бачив.
Це була мудра відповідь

людини, що здатна мис-
лити.
Не всі здатні залишатися

тверезо мислячими, стика-
ючись із незбагненним. Не
маючи часу (а деколи і не
бажаючи) прискіпливо ро-
зібратися з незрозумілим
явищем чи фактом, дехто
дуже квапиться робити да-
лекоглядні висновки.
Дізнавшисьпро захоплен-

ня Іллі, сонм пророків зро-
биввисновок,щоБог скинув
його на одній із гір; побачив-
ши Христа, який крокував
по воді, учні перелякались,
оскільки прийняли Його за
примару; Симона-волхва,
навпаки, довший час вва-
жали за «когось великого»: 
«За ним усі від найменшо-

го до найбільшого слідом ходили, ка-
жучи: «Цей чоловік – сила Божа, що її
звуть великою» (Діян. 8, 10); були і ті,
кого вважали за пророків, але вони го-
ворили брехню і Бог не був з ними (Єр.
23, 30-32).
Не можна недооцінювати можли-

вість людини бути суб’єктивною й  ін-
терпретувати події та явищавідповідно
до своїх переконань, поглядів та стану.
Для об’єктивності необхідна перевір-
ка. Ажіотаж і поквапність у цій справі
є згубними.

5. ПИСАННЯ ГОВОРИТЬ, ЩО ВСЕ
ТРЕБА ВИПРОБОВУВАТИ
Це не можливість і не право, а

радшеобов’язок.Робиться це не через
недовір’ядоБога іЙогоСлова,анавпа-
ки, виконуючи те, до чого Він закликав.
Неодноразова перевірка чудес і над-
природних проявів захищає Церкву
від зведення, розчарування і помилок.
Апостол Павло пише до солунян:

«Духа не гасіте, пророцтва не легко-
важте. Усе перевіряйте; тримайте те,
що добре, і стримуйтесь від усякого
родулукавства» (1 Сол. 5, 19-22). Апос-
тол Іван такожнаставляє вірних: «Любі,
не кожному духові вірте, а випробо-
вуйте духів, чи вони від Бога, – бага-
то бо лжепророків прийшло на світ»
(1 Ів. 4, 1).

(Продовження, у наступних
числах “Мети“)

П І ЗНАЙМО  ПРАВДУ . . .

ім часом в рунеті й на хрис подібних проявів у своїй Церкві дено легшення від болю зціленням

ÀÍÃÅËÜÑÜÊÅ ÏІÐ’ß,  ÇÎËÎÒÈÉ ÏÈË
І  ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖІß ÐÎÇÓÌÓ

Денис ПОДОРОЖНИЙ, Baznica

Напередодні святкування Трійці у церкві села Кулевча Одеської
області за склом ікони Пресвятої Богородиці на засохлих стеблах
з’явилися молоді цибулини. Наступного дня розпустилася перша
лілія, а на третій день - розцвіли інші рослини.

Що взагалі означає цей термін – «порнографія»? 
По-грецьки «porne» – це повія. Порнографія – це зня-
та проституція. Жінки роблять це заради грошей. Бага-
то хто знаходиться під впливом наркотиків, багато хто
закінчує життя самогубством, оскільки не можуть цьо-
го витримати.
Чому порнографія є для чоловіків такою проблемою?

Мужчини влаштовані таким чином, що 80% статевого
збудження у них викликає погляд на жіноче тіло, і лише
20% – емоційний зв’язок з цією жінкою. Але в порно-
графії ти не пізнаєш жінку як особу – там є лише тіло.
Жінки ж влаштовані абсолютно навпаки.
Так у чому ж проблема? Хіба не можна просто про-

глянути «дорослий» фільм і спокійно жити далі?
Коли чоловік збуджується, в його організмі виділяєть-

ся адреналін. Він блокує розум. У наслідку чоловік по-
чинає діяти інстинктивно, не думаючи.Починається це
з якого-небудьжурналу, але потім занурюється все глиб-
ше. Під впливом адреналіну бажання зростають, чоло-
вік хоче радикальнішої, екстремальної порнографії.Лю-
дина опиняється в середовищі, в якому їй увесь час хо-
четься до цього повернутися. Фактично це залежність.
Так, свого роду залежність. Якщо людина залежить

від наркотиків, то вона шукає наркотики. Алкоголік
шукає алкоголь. Людина, залежна від порнографії, шу-
кає порнографію. З часом у неї з’являється бажання
реалізувати побачене на практиці, з живою людиною.
Мужчина більше не думає про дівчину, яка у нього ко-
лись буде – він просто хоче сексу. Він вже не думає ні
про хвороби, ні про презервативи. Людина стає рабом.
Опитування свідчать, що всі сексуальні маніяки зале-
жать від порнографії. І ця залежність впливає на став-
лення чоловіків до сексуального життя: секс вони по-
чинають цінувати більше, ніж саму жінку. Так порно-
графія руйнує кохання. Тим часом для жінок порногра-
фія просто нестерпна.
Чим такий чоловік ризикує в подружньому житті?

Насамперед він ризикує втратити сім’ю. Коли він ди-
виться на інших жінок, він вже чинить перелюб у сво-
їх думках. Це – початок зради. Ісус сказав, що «всякий,
хто дивиться на жінку з жаданням, вже чинить пере-
люб із нею в серці своєму». Такий чоловік ранить свою
дружину, є поганим прикладом для дітей, адже діти мо-
жуть перейняти його гріх у своєму житті. Він стає не-
бажаним, ніхто не хоче з ним спілкуватися. Можливо,
він починає пити і доходить до самогубства. Такий кі-
нець цієї дороги.
Чи означає це,що, наприклад, перегляд порнографіч-

них фільмів є порушенням вірності? Можливо, багато
хто в світі не знає, що означає «бути вірним». Вони ду-
мають, що достатньо з ніким «не переспати». Але зра-
да починається в голові. Якщо я «переспав» з чужою
жінкою в думках, то зроблю це і при реальній наго-
ді. Якщо ж я в думках говорю «ні», то так буде і в кон-
кретній ситуації.
Як людина може пересвідчитись, що вона залежить

від порнографії? Потрібно поставити собі питання, чи
не шукаю я місця, де можна було б побачити порногра-
фію. Якщо, наприклад, людина приходить додому і сі-
дає перед комп’ютером з думкою про те, що вона зараз
оцим і буде займатися, то проблема є явною.
А як звільнитися? Психолог, лідер організації «У фо-

кусі – сім’я» Джеймс Добсон твердить, що залежність
від порнографії сильніша, ніж від кокаїну.Можливо, на
початку вживання кокаїну тіло якось і чинить опір, а от
порнографія входить в людину мовби «природним чи-
ном». Але це – гріх. А від гріха може звільнити лише
Ісус Христос. Я не знаю жодного випадку, коли б лю-
дина звільнилася без Ісуса Христа. Пригадаймо ситу-
ацію, коли в ногах Ісуса лежала повія і витирала Його
ноги своїм волоссям. Ісус побачив у ній людину, а не
«жінку, яка хоче». Звільнення від залежності – це щось
надприродне. Це є можливим за рахунок сили духу. У
цьому проблема невіруючих – у них такої сили немає.
Бувають випадки, коли людина звільняється за молит-

вою інших людей. Але в будь-якому разі без втручання
Христа це неможливо.
Щеможна намагатися звільнитися від цих речей, ство-

ривши стратегію. Можна визначити, де виникає споку-
са.Наприклад, коли ти перебуваєш один удома, читаєш
журнали чи знаходишся з друзями.Тиможеш спробува-
ти уникати цих ситуацій, але внутрішнє бажання зали-
шиться. Тут потрібна дисципліна, а свободою це не на-
звеш. І якщо десь допустиш помилку, стратегія швид-
ко розвалиться.
Чи все тут базується на самоконтролі? Саме так. Але

водночас може забракнути сил сказати «ні».Христос же
дає сили сказати «ні». Знаю це по собі. Коли я пережив
зустріч з Ісусом, почав жити духовним життям, то за-
уважив, що можу спокійно проходить повз, порногра-
фія мене не цікавить.
А що робити тим, хто не залежить від порнографії,

але кого дратує брехлива інформація про це явище, яка
тиражується в світі?
Я не можу піти проти цього. Треба робити добро і

говорити правильні речі. У якомусь сенсі злість [на
брехливу інформацію] трохи додала мені мотивації.
Але насамперед – любов. Любов до цих молодих лю-
дей. Мені сумно бачити, що вони часто не розуміють,
що роблять. Молоді дівчата і парубки роблять помил-
ки, тому що читають про це у ЗМІ. У мене це викликає
злість, тому я йду і розповідаю правду. Не можна зміни-
ти ЗМІ, але можна змінити людей, які їх читають. Ісус
теж був жахливо злий на гріх і диявола, але Він з ним
не бився. Він просто чинив добро, і диявол автоматич-
но терпів поразку.

Дайніс ПАНДАРС «Тerra Mariana»

ПОРНОГРАФІЯ РУЙНУЄ КОХАННЯ
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УНІКАЛЬНІ ЗНАХІДКИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

У жо в т н і с в я т к уют ь юв і л е ї :
35-річчя священства – о. Володимир Мазур (15.10)
15-річчя священства – о. Євген Кварціян (14.10)
15-річчя священства – о. Михайло Кравців (14.10)
15-річчя священства – о. Валерій Лозинський (14.10)
15-річчя священства – о. Орест Мельник (14.10)
15-річчя священства – о. Микола Семенович (14.10)
15-річчя священства – о. Іван Цихуляк (14.10)
15-річчя священства – о. Зіновій Боднар (29.10)
  5-річчя священства – о. Ярослав Котлінський (16.10)
  5-річчя священства – о. Тарас Чорний (23.10)
  5-річчя священства – о. Володимир Савчинський (30.10)
  5-річчя священства – о. Тарас Савчук (30.10)

40-річчя уродин – о. Роман Стефанів (23.10)
40-річчя уродин – о. Володимир Перун (25.10)
35-річчя уродин – д-н Микола Сулима (11.10)
35-річчя уродин – о. Роман Бакуш (16.10)
35-річчя уродин – о. Юрій Саквук (23.10)
30-річчя уродин – о. Володимир Савчинський (30.10)

У Львівській національній гале-
реїмистецтв зберігається унікаль-
на ікона – «Богоматір здитям».Да-
тована  1360 роком, ця «Львівська
Богоматір» є найстарішою іконою,
створеноюуЛьвові, і належить до  
так званих «Одигітрій». І, звичай-
но ж, має свою дивовижну іс-
торію.
Як розповів директор галереї

Борис Возницький, цю історію
частково можна простежити з на-
писів, які збереглися на іконі. А їх
є там три. Перший – на звороті – 
свідчить,щоу 1534 році іконуосвя-
чено у Латинському катедрально-
му соборі Львова; два інші засвід-
чують, що її двічі відновлювали:
спочатку – у 1586 році, а потім – у
1671-му. Перша дата є наслідком
найбільшої у Львові пожежі 1527 
року, коли все, що знаходилося
в межах міських мурів, опинило-
ся у полум’ї. Звісно, потерпів тоді
й інтер’єр латинського   собору,
черезщо виникла потреба віднов-
лювати й ікону.
Очевидно, що уже в той час

«Львівська Богоматір» була у ве-
ликій пошані.Цілкомможливо,що
ця ікона вважалася також чудот-
ворною, бо чомусь її перемістили
свого часу з якогось храму аж до
катедри, де встановили на почес-
ному місці. Там вона пробула де-
кілька десятків років.
Адалі воналедьнезагинула. Річ

у тім,щопісляТриденського собо-
ру (1545-1563) усі католицькі свя-

щеники постали перед необхід-
ністю заміни у храмах ікон, напи-
саних іновірцями. Такий підхід ак-
тивно пропаґував і львівський ла-
тинський архиєпископДмитроСо-
ліковський, який домігся підписан-
ня королівськогодекретупроство-
рення у Львові братства малярів і
видаврозпорядженняпро усунен-
ня з костелів чужих католицизмо-
ві ікон.Так запалалинові вогнища,
в яких загинули численні ікони,що
нині вважалисябправдивимскар-
бом українства.
Але «Львівську Богоматір», – 

знову ж таки, вочевидь, з огля-
ду на її чудотворні властивості,
– ця «чаша» минула – її передали
львівським вірменам. А ті, тяжію-
чи до західноєвропейського пись-
ма, заходилися перемальовува-
ти її, надаючи Богородиці вірмен-
ськихетнічнихрисобличчя.Утако-
мувигляді ікона і ввійшлавлітера-
туру (про неї багато писали у 30-х
роках XX ст., зокрема, польський
професор Гембарович).
До Другої світової війни ікона

зберігалася у Вірменському собо-
рі, а потім загадково пропала.

– Я шукав її двадцять років, від-
коли про неї довідався, – розпові-
дає Борис Возницький. – Річ у тім,
що після війни вона зникла, – зре-
штою, як і унікальне рукописне ві-
рменське Євангеліє XV століття.
Жодні пошуки ні у Львові, ні серед
вірмен, які еміґрували у другій по-
ловині 40-х років до Польщі, ре-
зультатів не давали. Було схоже,
що цієї ікони Львів більше ніколи
не побачить. І як же я здивувався,
коли у 1984 році до мене, за ре-
комендацією Володимира Вуйци-
ка, завітав професор нашого уні-
верситету Андрій Отко і сказав,
що має стару вірменську ікону,
яку хотів би передати до музею.
За його словами, ікону, на прохан-
нявірменського єпископа,перехо-
вувала колишня вчителька школи
вірменок-бенедиктинок пані Стан-
кевич, яка перед смертю переда-
ла її своїй учениціСофіїБлонській,
матері Андрія Отка.Яким же було
наше здивування, коли, взявшись
за реставрацію ікони, ми раптом
виявили, що під нею є добре збе-
режене зображення XIV століття!
Дослідивши старовинну ікону,

співставивши різні художньо-
стильові риси,вчені дійшливисно-
вку, що ікона створена у середині
XIV століття, хоча багато дослід-
ників вважають, що написано її
ще у XIII столітті. Назвали ж ікону
«Львівська Богоматір» через те,
що вона щонайменше вже понад
600 років є святинею Львова.
Цікавим є і такий факт: за сло-

вамиБорисаВозницького, «Львів-
ська Богоматір» є сучасницею ще
двохвідомих у світі львівських ікон
такого типу. Одназних – чудотвор-
на – вивезена зБелза (Львівщина)
до Ченстохови і вважається нині
найціннішою іконою в Польщі, а
іншу домініканці вивезли зі Льво-
ва у 1946 році до Ґданська.
Післяреставрації«ЛьвівськаБо-

гоматір» довгий час виставлялася
у найстарішомульвівському храмі
– церкві св. Івана Хрестителя, але
після того, як виникли проблеми з
її охороною, ікону вирішили схова-
ти у фондах.

– Я з усією відповідальністю
можусказати,що «ЛьвівськаБого-
матір»вартуєцілогохраму, – підсу-
мовує сказане Борис Возницький.
– Відвідуючи свого часу Мексику,
я побачив там прекрасний храм у
формі індіанського шатра зі скля-
ною стелею, спеціально збудова-
ний для єдиної ікони – «Чудотвор-
ної Гваделупської Богоматері», до
якоїмісцевімешканціпроходятьна
колінах. Такот, «ЛьвівськаБогома-
тір» – ікона, яка також вартує, аби
бути єдиною у всьому храмі.
З цих міркувань, а також задля

належної охоронибезцінногоскар-
бу, сьогодні «ЛьвівськаБогоматір»
увінчує відновлену каплицю в па-
лаці Потоцьких, що на вулиці Ко-
перніка уЛьвові.Сюдинамолитву
щодняприходятьдесяткилюдей,а
протягом травня двічі на тиждень
відправляються молебні до Бого-
родиці. Як кажуть працівники га-
лереї мистецтв, «Львівська Бого-
матір» допомагає багатьом, хто
звертається до неї з молитвами, а
ГеройУкраїнип.БорисВозницький
зібрав уже чимало свідчень про
чудотворність цієї величної ікони.

о. Зиновій ХОРКАВИЙ

Працівники Львівської
обласної універсальної
наукової бібліотеки (про-
спект Шевченка, 13) по-
відомили про особливо
ціннузнахідкуусвоїхкни-
госховищах.Неювиявив-
сястародрукХVІІІ століт-
тя – «Києво-Печерський
патерик».

«Києво-Печерськийпа-
терик» – зібрання різно-
манітних агіографічних
талітописнихоповіданьз
історії Києво-Печерської
Лаври – одна із найви-
значніших пам’яток дав-
ньоруського письмен-
ства. Патерик був ство-
рений у другій половині
ХІІ століття. В його осно-
вупокладенідвапослан-
ня, написаніпострижени-
ком Печерського монас-
тиряпреподобнимСимо-
ном, єпископомСуздаль-
ським, до свого духовно-
го сина – преподобно-
го Полікарпа, ченця того
самогомонастиря, тапо-
слання самогопрп.Полі-
карпадопечерського ігу-
мена Акіндіна. До обох
посланьувійшличислен-

ні розповіді про святих
Печерського монастиря.

«Патерик» мав свого
часу надзвичайно вели-
ке літературне та вихов-
незначення.Віннелише
підсумовував розвиток
давньоруської агіографії
ХІ-ХІІ ст., але й, оповіда-
ючи про славне минуле
відомої чернечої обите-
лі, пробуджував почут-
тя патріотизму, а після
татаро-монгольської на-
вали нагадував про часи
розквіту й могутності Ки-
ївської Русі.
Протягом ХІІІ-ХV сто-

літь «Печерський пате-
рик» неодноразово до-
повнювався і редагував-
ся. На початку ХVІІ ст.
(1638) у друкарні Києво-
Печерської Лаври було
видано польський пере-
каз рукописного «Пате-
рика», зроблений май-
бутнім київським митро-
политом Сильвестром
Косовим. У 1661 році з
ініціативи печерського
архимандрита Іннокентія
Гізеля «Печерський па-
терик» було перевидано

церковнослов’янською
мовою.
Книгосховище Львів-

ської обласної універ-
сальної наукової біблі-
отеки засноване у 1940 
році та складається пе-
реважно з видань, що
датуються ХХ століт-
тям. Тому виявлений у
цій книгозбірні екземп-
ляр «Патерика» є справ-
ді унікальною знахідкою.
Як повідомив директор
бібліотеки Іван Свар-

ник, датувати цей «Па-
терик» важко через від-
сутність титульної сто-
рінки. Попереднє обсте-
ження дозволило при-
пустити, що книга могла
бути видана у 1702 році.
Відомо, що саме тоді
«Києво-Печерський па-
терик» було надрукова-
но удвох варіантах – ма-
сове видання і подарун-
кове з гравюрами визна-
чного митця Леонтія Та-
расевича.

Ó Ëüâ³âñüê³é á³áë³îòåö³ âèÿâëèëè «Êèºâî-Ïå÷åðñüêèé ïàòåðèê»

1. Фараонова дочка, купаючись у річці, побачила на воді кошик, ко-
трий підібрала і принесла додому. У ньому було маленьке хлоп’ятко,
котрому дали ім’я ….. . Що, властиво означало це ім’я?

2. Кого взяли за годувальницю для знайденого хлопчика?
3. Хто з’явився Мойсеєві у вогняному полум’ї посеред куща?
4. Хто промовляв до Мойсея із палаючого куща?
5. До кого послав Господь Бог Мойсея? З якою метою?
6. Що сталося з палицею Мойсея, коли він кинув нею об землю?
7. Кого дав Господь Мойсеєві на допомогу?
8. Скільки кар зіслав Господь на Єгипет? Які ці кари?
9. Господь велів кожній ізраїльській сім’ї заколоти ягня. Для чого?

І яку назву воно отримало?
10.Чим велів Господь помазати одвірки у ізраїльських домівках?Для

чого це було зроблено?
11. Скільки років ізраїльтяни проживали у Єгипті, коли вийшли з

нього до Обіцяної землі?
12.ЩоГосподь велів простягнутиМойсеєві,щоб ізраїльтяни отри-

мали дорогу для втечі від ізраїльтян через море?
13. Що зіслав Господь ізраїльтянам для поживи, коли вони опини-

лись у пустині?
14. Скільки часу ізраїльтяни харчувалися манною?
15. Що зробив Мойсей зі скелею, коли народ страждав від спраги?

Що після цього сталося?
16. Як називалася гора, на котру Господь покликав Мойсея? Що з

нею відбувалося? Чому?
17. Що дав Господь Мойсеєві на цій горі?
18. Скільки часу перебував Мойсей на горі?
19. Що виготовили ізраїльтяни у той час, коли Мойсей був на горі?
20. Удень – хмара Господня, уночі – вогонь. Де і над чим таке відбу-

валося? Що означає визначення «хмара Господня»?
Уклав Богдан ЛАДАНАЙ
м. Самбір, Львівська обл.

Відповіді у наступному числі «Мети» (9/68)

В І К Т О Р И Н А

Якщо тебе життя тривожить ,
Тяжка хвилинонька прийде – 
Ти помолись, схили коліна,
І твій тягар Господь візьме.

Хай ця іконка в твоїй хаті
Тобі розраду принесе.
Бо сила є у ній Господня,
Яка до неї з Неба йде.

О, мати Божа! О, Маріє!
Твоя іконка на стіні,
Хай буде захистом для мене
І охороною мені.

Анатолій ДМИТРАШКО
с. Зимна Вода

І КОНКА

Книга Вихід




