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свій час, коли розпадався Радянський Союз, була
популярною така фраза: «Якщо ви не цікавитесь полі-
тикою, політика зацікавиться вами». Це, звичайно, нас
– українців, не стосується, оскільки ми не можемо бути
аполітичними. Ми суцільно занурені в політику і у своїй
природі, так здається, ми є вродженими політологами.
Аджемаємо готові рецептина кризові випадки будь-якого
ґатунку.Але чомусь наша Батьківщина потопає сьогодні
у страшному вирі цієї самої кризи, а наших порад ніхто
слухати не хоче. На превеликий жаль…
Не покривлю душею, якщо скажу, що основою цієї, як і

всякої іншої, кризи є криза моралі, тобто не виконуєть-
ся моральний закон, котрий повинен регулювати наше
життя. Кожна людина чи кожне суспільство, котре
належно виконує Божий закон (а саме він і є найвищим
моральним законом), через Боже благословення досягає
гармонії у своїх стосунках із Законодавцем і почувається
щасливим на кожному етапі свого розвитку.Св. апостол
Павло подає конкретну причину усіх людських бід і про-
блем: «…корінь усього лиха – грошолюбство, до якого
деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе чис-
ленними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього»
(І Тим.6, 10-11). Вислів ап. Павла – «грошолюбство»
сьогодні має дещо іншу назву – корупція, котра, як ракові
метастази, знищує організм світового суспільства. І це
не є новітнє явище, адже про щось подібне читаємо у
П’ятикнижжіМойсея: «Повиймали всі люди золоті ковтки,
що були в них у вухах, і поприносили до Арона. Позбирав
він їх з їхніх рук, розтопив у формі та й виробив з них ви-
литого бичка. А вони загукали: «Ось бог твій, Ізраїлю!..»
(Вихід 32,3-4). 
Крім того, пригадаймо собі Євангеліє від Луки, де спо-

кусник, а, властиво – сатана, намагається спокусити
Христа-Спасителя: «Тоді диявол вивів Його (Христа)
на високу гору, показав Йому в одну мить усі царства
світу і сказав до Нього диявол: «Я дам Тобі всю цю владу
й славу їхню, бо вона мені була передана, і я даю її, кому
захочу. Тож коли Ти поклонишся передо мною, вся Твоя
буде» (Лк. 4, 5-7). Бачимо, яка ласа наживка знаходиться
на диявольському гачку – світове панування, необмежена
влада. І отримати її досить нескладно – варто лише
відмовитись від власних принципів і переступити через
власне сумління. Саме тут і криється основа кризи. Бо
той, хто задля багатства і влади іде на поклін до зо-
лотого тельця, тим самим іде з ним на компроміс, хоч
Господь застерігає: «Ніхто неможе двом панам служити:
бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або
триматиметься одного, а того знехтує. Не можете
Богові служити і мамоні» (Мт.6,24).
Людина чи група людей, котрі пішли на поклін до божка

мамони, очевидно, приймають його правила гри, стають
від нього залежними, до нього уподібнюються. Як і їхній
володар, такі люди не відчувають жодного сорому за
своє лукавство, за захланність, за неправдомовність,
за хамство, за фальш, за зраду, за облуду. Ось саме це і
називається кризою. Це є криза людської душі, це є абсо-
лютна відсутність моралі. Однак,про яку мораль може
ітися, якщо на протилежній шальці терезів знаходиться
дзвінка монета у вигляді долара, євро, гривні тощо?
Парламенти світових держав понаприймали сотні

конституцій, мільйони законів і постанов, однак світ
потопає у кризі. Держави наплодили банків, а людство
бідує. Світ переповнений озброєним військом, поліцією і
спецслужбами, а миру немає. У суспільствах немає ладу.
У чому ж річ? Відважуся дати безпомилкову відповідь – у
погоні за золотим тельцем людство занехаяло Божий
Закон. Воно втратило відчуття реальності, забувши,
що світом керує Господь. Якщо почнемо жити згідно з
десятьма Заповідями Божими, зайвими будуть інші за-
кони і конституції.Не буде згадки і про кризу, адже у Бога
кризи не буває…

о. Іван ГАЛІМУРКА, редактор
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Рішення Ватикану про зняття кари відлучення з
єпископів-традиціоналістів викликало неоднозначну
реакцію як у Церкві, так і за її межами. Тому Держав-
нийСекретаріатАпостольськогоПрестолу видав 4 лю-
того пояснення щодо зняття екскомуніки з єпископів,
членів Братства св. Пія Х.

1. Відкликання екскомуніки.
Як уже було оголошено,ДекретКонґреґації у справах

єпископів, датований 21 січня 2009 року, є актом доброї
волі Святішого Отця, який цим актом пішов назустріч
проханням генерального настоятеля Братства св. Пія
Х. Цим актом Його Святість прагнув усунути пере-
шкоди до діалогу. Папа очікує, що єпископи, з яких
знято екскомуніку, виявлять таку ж добру волю своїм
сприйняттям вчення і дисципліни Церкви.
Велика кара екскомуніки, якою були покарані згадані

єпископи 30 січня 1988 року і яку формально оголо-
шено 1 липня тогож року, стало наслідком їхнього не-
законного висвячення в єпископський сан руками
монс. Марселя Лефевра.
Відкликання екскомуніки зняло з цих єпископів важ-

ке канонічне покарання, але не змінило статусу Брат-
ства св. Пія Х, яке не має на даному етапі будь-якого
канонічного визнання в Католицькій Церкві. Четверо
згаданих єпископів, хоч із них і знято екскомуніку,
не мають жодної канонічної посади в Церкві і не
здійснюють у ній законного служіння.

2. Передання (Традиція), наука
і ІІ Ватиканський Собор.

Для того,щоб умайбутньому Братство св.ПіяХ було
канонічно визнане Церквою, воно повинно повністю
визнати ІІ Ватиканський Собор і настанови Папи
Івана ХХІІІ, папи Павла VІ, папи Івана Павла
І, папи Івана Павла ІІ і самого Папи Венедикта
ХVІ.
Як уже було зазначено в Декреті від 21 січня 2009 

року,АпостольськийПрестіл надасть можливість усім
зацікавленим вирішити у відповідний спосіб будь-які
питання, які стали причиною цього болючого роз-
колу.

3. Заяви про Голокост
Заяви монс. Вільямсона щодо Голокосту для

Святішого Отця є повністю неприйнятними і він
їх цілком та повністю відкидає. Це Його Святість
уже сказав 28 січня цього року, коли, згадуючи про
цей жорстокий геноцид, висловив свою повну і неза-
перечну солідарність із нашими братами – учасника-
ми «Першого Союзу» – і заявив, що пам’ять про цей
страшний геноцид повинна спонукувати людство до
розмірковувань над непередбачуваною силою зла, коли
воно оволодіває людськими серцями, і додав, що Го-
локост залишається постійним нагадуванням супроти
забуття, супроти заперечення або применшення будь-
якого злочину, оскільки насильство, вчинене проти
однієї людини, є насильством проти всього людства.
Єпископ Вільямсон для одержання дозволу на

повне єпископське служіння вЦеркві повинен ясно
й однозначно дистанціюватися від своїх попередніх
заяв про Голокост, які були невідомі Апостольському
Престолові в момент зняття з нього екскомуніки.
Святіший Отець просить про молитовну допомогу

всіх вірних, щоб Господь освітив шлях Церкви, щоб
відчутно зросла підтримка відповідального і важкого
завдання наслідника апостола Петра, як захисника
церковної єдності.

ВАТИКАН,
4 лютого 2009 року Божого

ВАТИКАН
РОЗ’ЯСНИВ СВОЄ РІШЕННЯ

ЩОДО РЕАБІЛІТАЦІЇ
ЛЕФЕВРИСТІВ

Вих. ЛВ 09/217

Турбуючись про добро Церкви, її навчання та дисциплі-
ну, бажаю розглянути тему спілкування в Святих Тайнах
(communicatio in sacris). Вже ІІ Ватиканський Собор звер-
нув увагу на таку практику спілкування в Святих Тайнах,
яка становить найбільшу небезпеку, вносячи, окрім по-
милок та згіршень, реліґійну байдужість у церковну спіль-
ноту. Цей реліґійний індиферентизм є отруйним плодом
небезпечного релятивізму, який намагається запанувати
у сучасному суспільстві.
Серед семиСвятих Тайн хотів би виокремити Пресвяту

Євхаристію, зокрема, питання співслужіння Божественної
Літурґії із некатолицькими священиками та служителями.
Окремого пояснення заслуговує питання прийняття та
уділення Пресвятої Євхаристії, яке тут не заторкую, а
розгляну в наступному зверненні.
Під терміном «некатолицький священик або служитель»

потрібно розуміти усіх тих, хто не має повноти видимої
єдності з католицькою Церквою. Наприклад, до нека-
толицьких священнослужителів на території Львівської
Архиєпархії належать: священнослужителі Української
Православної Церкви Московського Патріархату, Укра-
їнської Православної Церкви Київського Патріархату,
Української Автокефальної Православної Церкви, які
зберігають апостольське наступництво, а також інші охри-
щені, які виконують завдання пастирів, однак не визнають
апостольського наступництва та не посідають його. До
некатолицьких священнослужителів зачисляємо також
тих, що є покарані карою великої екскомуніки.
Хоч робимо розрізнення, коли говоримо про повну чи

неповну видиму єдність та її ступені у стосунку до наших
роз’єднаних братів, однак пригадую усім священнослу-
жителям Львівської Архиєпархії припис Кодексу Канонів
Східних Церков:
кан. 702: «Католицьким священикам забороняється

співслужити Божественну Літурґію разом з некатолиць-
кими священиками або служителями».
Норма є зрозумілою та керується двома мотивами:
1. Доктринальним: існує тісний зв’язок між тайною

Церкви та тайною Євхаристії. Цей зв’язок вимагає, щоб
євхаристійне співслужіння відповідало повноті визнання
віри та церковної єдності. Це є принцип, якого не можна
змінювати чи спотворювати. Іншими словами, причиною
для заборони є те,що співслужіння розглядається як кін-
цева мета екуменічної діяльності, а також як знак віднай-
деної повної церковної єдності. Іван Павло ІІ в енцикліці
«Ecclesia de Eucharistia» пригадує, що «власне тому, що
одність Церкви, яку Євхаристія реалізовує черезЖертву
та через єдність в Тілі та Крові Господа, має невідкладну
вимогу повної єдності в узах визнання віри, Святих Тайн
та церковної влади, не є можливо співслужити одну і
ту саму Євхаристійну Літурґію аж до того, поки не буде
відновлено цілісність цих узів. Здійснене в такий спосіб
співслужіння не є правдивим середником і може навіть
виявитися перешкодою для досягнення повної єдності,

послаблюючи відчуття відстані до цілі й впроваджуючи
чи гарантуючи двозначність стосовно однієї або іншої
правди віри. Шлях до повної одності не можна здійснити
по-іншому, як тільки у правді. У цій темі заборона через
церковний закон не залишає простору для непевностей
з повагою до моральної норми, яку проголошено на ІІ
Ватиканському Соборі».
Причиною для заборони в Кодексі Канонів Східних Цер-

ков є те,що співслужіння Божественної Літурґії є видимим
виявом повної єдності у вірі, культі та спільності Католиць-
кої Церкви, єдності, що виражається служителями цієї
Церкви. На жаль, оскільки існують розбіжності у справах
віри та не має повної єдності, співслужіння Божественної
Літурґії з некатоликами являє собою радше представлен-
ня бажаного, аніж того, що існує в дійсності.

2. Практичним: communicatio in sacris у співслужінні
Євхаристії не може бути обґрунтованим жодною пас-
торальною практичною потребою, бо в такому випадку
могло б спричинити дійсну загрозу для католицької віри,
сприяючи помилці та індиферентизму, тобто речам, яких
потрібно уникати силою Божого Закону. Через це у ви-
падках мішаного подружжя, похорону або екуменічних
богослужінь священики не можуть співслужити Боже-
ственну Літурґію у нез’єдинених Церквах або допускати
некатолицьких священиків чи служителів до католицького
служіння.
У Кодексі Канонів Східних Церков передбачено за по-

рушення кан. 702 покарання: кан. 1440: „Хто порушує
приписи права про участь у спільних священнодійствах,
може бути відповідно покараний”.
При порушенні канону 702 священик відкидає цінності:

виявлення видимої повної єдності у вірі, культі та спіль-
ності життя у Католицькій Церкві. Тим самим він витворює
у вірних хибне церковне поняття, оскільки вірні починають
стверджувати, що немає різниці між Церквами, і їм стає
байдуже, до котрої Церкви належати. А це прямо проти-
річить словам Христа: «Щоб усі були одно» (Ів. 17,21). 
Накладання кари у випадку порушення принципів

співслужіння зі східними некатолицькими служителями
належить до компетенції єпархіального єпископа, а у ви-
падку інших християн – зарезервовано за Конґреґацією
Доктрини Віри.

Цією нормою бажається уникнути будь-якої двознач-
ності щодо можливих меж в участі у спільних священ-
нодійствах. В цьому контексті особливо значущим є

заклик до священика св. Василія Великого: «О, свяще-
нику, […] будь гідним святих канонів! Не співслужи з

тими, з котрими вони забороняють це!».

† ІГОР (Возьняк)
Архиєпископ Львівський УГКЦ

Дано у Львові
при Архикатедральному соборі св. Юра
Дня 27 лютого 2009 року Божого

Звернення Кир ІГОРЯ (Возьняка)
до священнослужителів Львівської Архиєпархії УГКЦ

стосовно участі у спільних священнодійствах

2008-й рік УГКЦ переживала як Рік
християнського покликання.Особли-
вої ваги й урочистості цій церковній
застанові додало те, що вона відбу-

валася в контексті святкування 1020-
ліття Хрищення Русі-України.
Цей час був особливо плідним

для катехитичного життя у Сокіль-
ницькому деканаті, адже серед 22 
призерів приуроченого до згаданих
вище подій літературного конкурсу,
який провела Катехитична комісія
Львівської Архиєпархії, семеро
були саме з цього пресвітерату:
Марія Кіндратович (І місце у другій
віковій категорії, 11-13 років; парафія
с.Скнилів), Юля Мамітова (ІІ місце
у другій віковій категорії; парафія
сіл Холодновідка-Лапаївка), Ірина
Волосецька (ІІІ місце у другій віковій
категорії; парафія с. Оброшино), 
Діана Хоркава (ІІ місце у третій ві-
ковій категорії, 14-18 років; парафія
сіл Холодновідка-Лапаївка), Назар
Волосецький (ІІІ місце у третій

віковій категорії; парафія с. Обро-
шино), Оксана Чайковська (ІІІ місце
у третій віковій категорії; парафія
сіл Холодновідка-Лапаївка), Мар-
та-Марія Петрів (ІІІ місце у першій
віковій категорії, 7-10 років; парафія
с. Оброшино).
Відповідальне духовенство і кате-

хити на чолі з отцем-деканом, діля-
чись цією радістю з усією церковною
спільнотою Львівської Архиєпархії,
смиренно бажають долучити цей
здобуток до спільного плодозбору
катехитичної місії і служіння. Нехай
такий щедрий врожай благодаті
Божої додасть нам всім надії та
ентузіазму у свідченні віри словом
і життям.

Подав о. Адріан МАРЦІН

КатехитичнежиттяуСокільницькомудеканаті
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Преосвященний владика Ігор
Возьняк, Архиєпископ Львівський,
благословив отця Михайла Палія,
промотора справедливості Львів-
ської Архиєпархії, дати відповіді на
питання й прокоментуватиподію,
про яку вірні УГКЦ довідались із
комунікату від 24 січня 2009 року
прес-служби Апостольського Пре-
столу,а саме – щоСвятішийОтець
Венедикт XVI післятривалого діа-
логу між Апостольським Престо-
лом та Священичим братством
святого Пія Х, представленим
його Генеральним Настоятелем
монсеньйором Бернардом Фельє
та трьома іншими єпископами
Братства: монс. Бернардом Тесьє
де Маллєре, монс. Річардом Ві-
льямсоном та монс. Альфонсом де
Ґаллярета, звільнив цих чотирьох
єпископів від кари екскомуніки, під
яку вони підпали двадцять років
тому. Цей комунікат Апостоль-
ського Престолу викликав низку
питань стосовно юридичного
стану групи священиків із лона
УГКЦ, котрі прилучилися до схиз-
матицького лефевристського руху,
тобто до Братства святогоПія Х,
і на них було накладено кару великої
екскомуніки.

–ОтчеМихайле,поясніть,будь-
ласка, як впливає рішення Його
Святості Венедикта XVI у справі
зняття екскомуніки із чотирьох
єпископів схизматичного лефев-
ристського руху на юридичний
стан священиків Любомира Гаєв-
ського, Василя Ковпака і Богдана
Радюка із лона УГКЦ, котрі при-
лучилися до цього руху і були від-
лучені від Католицької Церкви?

–Цебатьківське рішенняРимського
Архиєрея Венедикта XVI не стосуєть-
ся безпосередньо цих трьох свяще-
ників із лона УГКЦ, котрі ввійшли в
ієрархічне підпорядкування схизма-
тичного Братства святогоПія Х.Отож,
їхній юридичний стан залишається
незмінним – на цих священиках і на-
далі тяжіє кара великої екскомуніки
зі всіма юридичними наслідками. І ці
наслідки є страхаючі.
Так, наприклад, ці відлучені від

Католицької Церкви священики уділя-
ють незаконноСвяті ТайниХрищення
і Миропомазання. Як можливий на-
слідок, вірні, які були ними охрищені й
миропомазані, повинні бути прийняті
до Католицької Церкви.Ці священики
є цілком некомпетентними уділяти
Святу Тайну Подружжя вірним УГКЦ.
Через це, коли б подружжя розпало-
ся, Трибунал УГКЦ може ствердити
неправосильність такої Святої Тайни.
Вірним УГКЦ, яким через помилку
Святу Тайну Подружжя уділив екс-
комунікований священик, потрібно
звернутися якнайшвидше до місце-
вого єпископа для отримання ласки
оздоровлення Святої Тайни Подруж-
жя,щоб вона стала справжнім благо-
словенням у подружньому житті.

– Ви розвіяли сумнів щодо юри-
дичного стану священиків під
карою великої екскомуніки. Що
ж тоді потрібно для того, щоб
ці екскомуніковані священики з
лона УГКЦ отримали звільнення
від кари?

– Злочин цих священиків полягав у
тому, що вони прилучилися до акту
схизматичної природи, відмовили
у послусі ієрархії УГКЦ і своєю іє-
рархією визнали єпископів, які були
екскомунікованими. Ці єпископи
виявили біль за вчинений свій зло-
чинний акт,що випливає зі слів листа
від 15 грудня 2008 року, скерованого
ними до Апостольського Престолу:
«актуальний стан спричиняє нам
багато терпінь». Однак невідомо, чи
священики, які до них прилучилися,
також перейняті подібним болем, чи
наслідуватимуть своїх єпископів.
Може статися також,що священики

(Любомир Гаєвський,Василь Ковпак,
Богдан Радюк та інші) з Братства свя-
того Пія Х не наслідуватимуть своїх
єпископів і самі себе проголосять
правдивими послідовниками цього
схизматичного руху, а, можливо, на-
віть і єпископами.Подібних прикладів
не бракує.
Не бажаю звести відповідь на Ваше

питання до звучання сумної ноти.
Тому припустімо, що у священиків є
добра воля наслідувати, принаймні,
цих єпископів. Через це, щоби з них
було знято кару великої екскомуніки,
їм потрібно скерувати своє письмове
прохання на ім’я Префекта Конґреґа-
ції Доктрини Віри. Таке прохання слід
подати на руки місцевого єпископа
(хоч будь-який вірний може прямо
звернутися із проханням до Римсько-
го Архиєрея). Ось так у випадку по-
караних священиків виглядає перший
реальний крок у бік повної видимої
єдності з Католицькою Церквою.
Невід’ємними елементами, долуче-
ними до згаданого прохання, явля-
ються бажання направити завдану
Церкві шкоду і чинити діла послуху.
Для читачів зазначу, що до цього

часу невідомо про будь-яке звер-
нення цих священиків до Римського
Архиєрея.

– Публічно відомо, що сьогодні
у «ковпаківському» русі є священ-
нослужителі, котрі були висвя-
чені колись екскомунікованими
єпископами. На що вони можуть
сподіватись?

– Справді, Преосвященний Ігор,
Архиєпископ Львівський, застерігав
вірних УГКЦ перед цими священика-
ми і дияконами, бо вони видавали і
видають себе за священнослужите-
лів Львівської Архиєпархії, ким вони
насправді не є.Всі матеріали у справі
кожного з них, оскільки вони заявили,
буцімто є вірними УГКЦ, якнайшвид-
ше було скеровано до Конґреґації
Доктрини Віри з оскарженням їх у
злочині прилучення до схизми. До
цього часу очікуємо вказівок від Кон-
ґреґації Доктрини Віри у справі цих
осіб. Гадаю, актуальний їхній стан є
зрозумілий.
Дуже важко висловлюватись про

можливе майбутнє священнослужи-
телів, котрі були висвячені колись
екскомунікованими єпископами.
Чому? Це пов’язано із не до кінця
визначеним юридичним станом тих
єпископів, з котрих було знято кару
екскомуніки. Хоч Святіший Отець
зняв кару екскомуніки, проте ці
єпископи ще не отримали від нього
юрисдикцію, тобто владу законно і
правосильно діяти. Надання юрис-
дикції автоматично не наступає через
акт зняття кари. Згідно з приписом
Кодексу Канонічно Права для ла-
тинської Церкви, ті, хто допустився

схизми, зазнають перешкоди до вико-
нування священнодійств.Це означає,
що ці єпископи знаходяться у «за-
вішеному» стані, оскільки, з одного
боку, вони вже не є покараними, а, з
іншого, мають перешкоду до викону-
вання священнодійств. Цю перешко-
ду повинен усунути своїм окремим
юридичним актом Святіший Отець,
і аж щойно тоді вони почнуть діяти
в повноті законно і правосильно. До
часу усунення перешкоди ці єпископи
повинні утриматись від виконування
священнодійств, оскільки свого часу
допустилися схизми.Такий завішений
стан – це час, коли розпізнається дух
і виявляється правдивість наміру чи-
нити кроки підпорядкування ієрархіч-
но вищій владі.Покарані і помилувані
можуть побачити батьківські дії цер-
ковної влади, укріпити довіру у сто-
сунках, а відтак засвідчити правдиву
вірність та визнання влади Папи. На
даний час їхні священнодійства слід
розглядати у перспективі зміцнення
відносин довіри з особливого дозволу
і згоди Святішого Отця Папи Рим-
ського. Інакше, в позитивний спосіб,
не можна їх пояснити.
Історія Церкви знає також, що до-

віра до церковної влади була затра-
чена до тої міри, що всі батьківські
кроки турботи залишалися безуспіш-
ними. У випадку схизматичного ле-
февристського руху маємо приклад
безуспішної угоди від 5 травня 1988 
року між Ватиканом тамонсеньйором
Лефевром. Теперішній Святіший
Отець, а тоді Префект Конґреґації
Доктрини Віри, сам підписав цей
протокол угоди, виявляючи в той
спосіб акт доброї волі Івана Павла ІІ
Папи Римського стосовно покараного
архиєпископа Марселя Лефевра, – 
тоді йшлося саме про зняття з нього
кари і врегулювання юридичного
стану заснованого ним Священичого
Братства.Однак монсеньйор Лефевр
порушив цю угоду, хоч не минуло на-
віть двох місяців.

Розмовляв о. Іван ГАЛІМУРКА

Накінецьможнапідкреслити,що
на даний час лише спостерігається
за делікатною ситуацією врегулю-
ванняюридичного стану єпископів,
колись відлучених від Католицької
Церкви, що очолюють невизнане
Церквою Священиче Братство
святого Пія Х. При цьому не слід
випереджати події, а слідувати
вказівкам Святішого Отця Вене-
дикта XVI і довіряти, що у свій
час будуть з’ясовані ще відкриті
питання.

 . . .

  

ДО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ПРИВЕЗУТЬ
МОЩІ СВЯТОГО ОТЦЯ ПІО

22 березня 2009 року, у Катедральному соборі
Святого Воскресіння в м. Івано-Франківську, будуть
виставлені для молитовного почитання мощі містика,
стигматика, чудотворця святого отцяПіо.Мощі будуть
привезені із Сан-джованні – Ротондо (Італія).
Щодня о 18.00 буде служитися БожественнаЛітургія,

після якої кожний вірний зможе приступити до мощей
святого та отримати помазання святим Миром.

Повідомив о. Юрій ТРУХАН

о.МихайлоПалій: “Наданняюрисдикції не наступає
через акт зняття кари”

Додаток:
Святий отець Піо народився 25 травня 1887 року у

південнії Італії, уП’єтрельчині,що в районі Беневенто
область Камапанья, був священиком Чину БратівМен-
шихКапуцинів. 6 січня 1903 рокуФранціск вступив до
новіціяту капуцинів уМорконе, прийнявши ім’я брата
Піо.Післяшестирічного навчання у різнихмонастирях,
яке через слабке здоров’я переривалося постійними
приїздами до рідного села, 10 серпня 1910 року у со-
борі міста Беневенто Франціск був рукоположений у
священики.
Внаслідок численних проблем, викликаних слабким

здоров’ям, у 1916 році він був відісланий до Сан Джо-
ванні Ротондо, у районі Фоджа, що на мисі Ґарґано, у
області Апулья.

20 вересня 1918 року отець Піо одержав дар стигма-
тів на руках, ногах і підребер’ї.
Незвичайне явище звернуло на себе увагу великих

мас людей з усіх італійських областей та з-за кордо-
ну.
Святий Престол, зі свого боку, провів багато розслі-

дувань з ціллю встановлення достовірності самого яви-
ща та особистості отця Піо. У певні періоди Ватикан
навіть застосувавщодо його служіння деякі обмежуючі
заходи. Надзвичайний сповідник і вихователь душ,
він багато молився і заохочував до молитви. Під його
духовним керівництвом зародилися Групи Молитви,
які швидко поширилися по території усієї Італії та у
різних зарубіжних країнах. У той же час, отець Піо
реалізував ідею полегшення фізичних страждань, по-
будувавши за допомогою вірних лікарню, яку назвав
“Домом полегшення страждань”. Лікарня поступово
стала справжнім лікарняним містечком, привівши, ра-
зом з тим, до значного розвитку раніше відлюдне місце.
Численними є навернення невіруючих людей і тих, які
вели неправедне життя. Численними є також і благо-
даті, одержані за допомогою його заступництва.Отець
Піо помер у стані святості 23 вересня 1968 року.
Після завершення встановленого ходу канонічного

процесу, 18 грудня 1997 року Святіший Отець Папа
Іван Павло II проголосив його Слугою Божим. Його
могила і місця, у яких він жив, продовжують притягати
до себе все більше і більше паломників.
До крипта монастирської церкви, де поховані його

мощі, у 1987 році, з нагоди століття з дня народження
отця Піо прибув з візитом також і Папа Римський.

21 грудня 1998 року кардинали, які зібралися на
консисторії у присутності Папи, прийняли декрет,
який визнавав чудо, яке сталося за посередництвом
отця Піо. Таким чином була відкрита дорога для його
беатифікації, яка відбулася 2 травня 1999 року. Че-
рез три роки, 16 червня 2002 року Святішим Отцем
італійський капуцин був внесений до числа святих
Католицької Церкви.
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В АНГЛІЇ ЗА МОЛИТВУ ЗА ПАЦІЄНТІВ
МОЖНА ВТРАТИТИ РОБОТУ

Медсестра Керолайн Петрі з англійського графства
Сомерсетможе втратити роботу за намір помолитися за
пацієнтку. 45-літню християнку звинувачують у пору-
шенні кодексу поведінки медсестер, яким заборонено
«використовувати професійне становище з метою, яка
не має стосунку до охорони здоров’я».
Інцидент відбувся в середині грудня, колиПетрі при-

йшла додому до 79-літньої Мей Фіппен, аби зробити
їй перев’язку. Закінчивши роботу, медсестра запитала
пацієнтку, чи не хоче вона, щоб Петрі помолилася за
неї. Та відмовилася, і, за словами Петрі, вона не на-
полягала.
Сама бабуся – людина віруюча, яка регулярно від-

відує церкву, – заявила невдовзі, що була вражена
«дивною поведінкою» медсестри, і вирішила поскар-
житися начальству Керолайн. Як наслідок, медсестра
тимчасово була відсторонена від роботи до закінчення
внутрішнього розслідування.

КАТОЛИЦЬКІ СВЯЩЕНИКИ ПОКАЖУТЬ
ДОСЯГНЕННЯ У ФУТБОЛІ

У Ватикані стартував третій з черги футбольний
турнір «Clericus Cup» – своєрідний «чемпіонат світу»
серед священиків. За повідомленням ВВС, у турнірі
бере участь 16 команд, вік гравців яких – від 19 до 57 
років.
Всі шістнадцять учасників турніру розбиті на чоти-

ри групи. Тривалість матчів – 60 хвилин. Регламент
«Clericus Cup» дозволяє підкати, силову боротьбу, але
категорично забороняє критикувати арбітра матчу та
ігри у недільні дні. Крім цього, під час турніру ар-
бітри пред’являтимуть недисциплінованим гравцям
блакитну картку, яка передбачає видалення з поля на 5 
хвилин (ймовірно,щоце нововведення буде обговорене
на засіданні Комітету ФІФА із правил, яке має відбу-
тися найближчим часом в Північній Ірландії). Фінал
«Clericus Cup» призначений на 23 травня у Римі, перед
фінальним двобоєм Ліги чемпіонів.

КІЛЬКІСТЬ НІМЦІВ, ЯКІ БАЖАЮТЬ
ПОЛИШИТИ ЦЕРКВУ, ЗРОСТАЄ

Про припинення свого членства в Церкві заявляє все
більша кількість німців – як католиків, так і протес-
тантів.Про це повідомляє газета «Munchner Merkur» у
розповіді про цю тенденцію на прикладі статистичних
даних, озвучених в одному з найбільш католицьких
баварських міст – Фрайзінґу.
За словами представника міської адміністрації Фрай-

зінґа Пітера Міттерхофера, кількість людей, які торік
покинули Католицьку Церкву, значно зросла в порів-
нянні з 2007 роком. У 2008 році «спиною до Церкви
повернулися» 255 городян (в 2007 році їхня кількість
становила 186 осіб, а роком раніше – 173). 
На подібний крок зважилися 156 католиків і 99 

парафіян Євангелічної церкви Німеччини. При цьому
Міттерхофен навів цифри і за останній час.Практично
за один місяць січень свої Церкви покинули 33 меш-
канці Фрайзінґа (у січні минулого року було зафіксо-
вано лише 21 такий випадок). Представник міських
властей не зміг дати чіткої відповіді на питання, з чим
пов’язана така ситуація: з економічною кризою, а чи
вона є наслідком невдоволення віруючих рішенням
Папи Римського знову прийняти до Церкви кількох
членів Братства св. Пія X. Адже при виході з членства
Церкви людина не зобов’язана вказувати причину
свого рішення.
УНімеччині лише дві Церкви офіційно визнані дер-

жавою – Римо-Католицька і Євангелічна. Громадяни,
які заявили про свою приналежність до однієї із цих
двох Церков, зобов’язані платити церковний податок,
про що ставиться відповідна позначка в податковій
декларації. У найманих робітників церковний пода-
ток автоматично вираховується із заробітної платні.
Тенденція до припинення членства в Церкві стала по-
мітною в Німеччині вже понад десятиліття тому.

 . . .

 

Канцлер Німеччини Анґела Мер-
кель звернулася до Папи Римського
Венедикта XVI із закликомсформулю-
вати чітку позицію Ватикану стосовно
Голокосту. Як повідомила днями
італійська газета «La Repubblica», 
звернення глави німецького уряду
до Римського Первосвященика ви-
кликано недавнім рішенням Папи
зняти кару екскомуніки з єпископа

Річарда Вільямсона та інших ієрар-
хів, які належать до Братства святого
Пія Х.Цей жест понтифіка спричинив
не тільки активні дебати у Ватикані,
але й став причиною подальшого
охолодження відносин між Святим
Престолом та Ізраїлем.
Тим часом єпископ Річард Вільям-

сон привселюдно вибачився перед
Папою за свої антисемітські вислов-
лювання. Його лист до понтифіка
опубліковано на офіційному сайті
єпископа.

«Я ніколи не втручалася в справи
Церкви, – сказалаМеркель, – але, на
мою думку, необхідно чітко заявити,
щонеприпустимо заперечувати Голо-
кост.Складається враження,щопісля
рішень Ватикану заперечення Голо-
косту може стати прийнятною ідеєю.
На жаль, пояснення, які надійшли
на сьогодні від Ватикану, не можна
вважати достатніми». Канцлер також
заявила, що тепер все залежить від
Папи, який повинен пояснити, що не

можна заперечувати Голокост і що
добрі відносини з єврейськими гро-
мадами та організаціями необхідні й
обов’язкові.
Автор статті відзначає, що з мо-

менту приходу до влади А.Меркель
завжди заявляла про те, що пам’ять
про відповідальність Німеччини за
нацистське минуле і захист прав Ізра-
їлю є для її країни, а також для всього
світу найважливішими елементами
демократії.

Àí´åëà Ìåðêåëü çàêëèêàëà Ïàïó äî â³äïîâ³äàëüíîñò³

За повідомленням «Euronews», 
Арґентина поставила вимогу, щоби
протягом 10 днів єпископ Річард
Вільямсон, відомий своїми заява-
ми про заперечення Голокосту,
покинув країну. Власті стверджу-
ють, що при в’їзді він вказав не-
правдиву мету свого перебування:
Вільямсон заявив про те, що зби-
рається працювати в громадській
асоціації, хоча насправді прибув
до країни, щоб очолити семінарію
реліґійного Братства св. Пія Х у
місті Морено.
Скандал навколо англійського

єпископа Річарда Вільямсона
розгорівся 24 січня цього року,
коли Папа Римський Венедикт XVI 
підписав декрет, що скасовує від-
лучення від Церкви його та трьох
інших єпископів – послідовників
ультраконсервативного єпископа
Марселя Лефевра. Після протестів
з боку равінату Ізраїлю та уряду
Німеччини Ватикан зажадав від
єпископа відмовитися від своїх
заяв, у яких він заперечував ви-
користання нацистами у концта-
борах газових камер.

Àð´åíòèíà âèñèëàº ºïèñêîïà Â³ëüÿìñîíà

Папа Іван Павло II міг стати жертвою замахів під час
його візитів на батьківщину в 1983 і 1987 роках – з такою
заявою виступив на польському телеканалі «Religia.TV» 
священик Здзіслав Круль. Бувши одним з організаторів
візитів Папи Войтили до рідної країни, він стверджує,
що перший замах мали намір здійснити в 1983 році,
коли Папа правив месу на стадіоні у Варшаві. Однак
того разу змова була розкрита.
Другий замах був запланований на 1987 рік, і про

нього стало відомо від якоїсь жінки, ім’я якої о. Круль
не повідомив. За наявною у священика інформацією,
ключовою фігурою в замаху був якийсь болгарин, який
служив офіціантом у готельному ресторані. Ця людина
мала докладну інформацію «про візит Івана Павла II у
Ченстохову і квитки на поїзд». Жодних подробиць і до-
казів цієї інформації о. Здзіслав Круль не представив.
Та ще перед відвідинами Польщі, в липні 1981 року,

на площі Святого Петра у Ватикані, в Папу Івана Павла
II вистрелив турецький терорист Мехмет Алі Аґджа,
який був членом організації «Сірі вовки». Його було
засуджено судом Риму до довічного висновку. У червні
2000 президент Італії Карло Адзеліо Чампі помилував

злочинця, після чого
той був перевезений
до Туреччини, де від-
буває термін вже за
інший злочин – убив-
ство журналіста Абді
Іпекчі.
Варто відзначити ,

що обставини замаху
на Папу Івана Павла II 
до кінця так і не були
з’ясовані. В 1986 році
італійський суд звіль-
нив за недоведеністю
провини болгарських
громадян, арештованих після того, як Аґджа звинуватив
в організації замаху спецслужби Болгарії й СРСР. Аґджа
висував і інші версії, обвинувачуючи в замаху на Папу
США, а також якісь чинники всередині Ватикану, однак
і вони не були доведені.
Існує, крім цього, і версія про причетність до замаху

на понтифіка КДБ СРСР: три роки тому деякі західні
ЗМІ повідомили про те, що комісія парламенту Італії
прийшла до висновку про причетність до спроби за-
маху на Папу представників Радянського Союзу. Цю
інформацію тоді категорично відкинув колишній голова
КДБ СРСР Владімір Крючков. «Жодного стосунку до
спроби замаху на Папу Римського Радянський Союз і
його спецслужби не мали. Все це надумано», – заявив
В.Крючков, додавши, що подібна інформація виходить
від тих, хто «не зацікавлений у розвитку відносин Росії
та Італії». 
Від причетності СРСР до замаху на понтифіка від-

пекався і колишній президент СРСР Михаїл Ґорбачов:
у листі, надісланому німецькому кореспондентові ні-
мецького телеканалу ZDF Вернеру Кальтефляйтеру,
який спеціалізувався на Ватикані, Ґорбачов пише: «Що
стосується пострілів на площі Святого Петра, то у мене
ніколи не було й немає жодної інформації про участь
КДБ у цьому ганебному акті. І про існування горезвіс-
ної «програми із шести пунктів», розробленої проти
Ватикану й особисто проти Папи, мені також нічого
невідомо». 

Íà Ïàïó ²âàíà Ïàâëà II ãîòóâàëè â Ïîëüù³ çàìàõ?
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ОПІКУНКУ ПОЗБАВИЛИ ПРАВ
ЗА ТЕ, ЩО ЇЇ ПРИЙОМНА ДОЧКА
ПЕРЕЙШЛА В ХРИСТИЯНСТВО

Громадянка Великобританії, яка протягом десяти
років виховала понад вісімдесят дітей з дитячих бу-
динків, позбулася прав на всиновлення й удочеріння
через те, що одна з її вихованок перейшла з ісламу в
християнство (як відомо, перехід з ісламу в будь-яку
іншу реліґію суворо засуджується Кораном й є забо-
роненим у мусульманських громадах).
П’ятдесятилітня парафіянка Англіканської церкви

стверджує,що зовсім не змушувала шістнадцятирічну
мусульманську дівчину приходити до церкви і навіть
переконувала її пошукати місце, де вона могла б прак-
тикувати свою власну реліґію.Вона також заявляє,що
владі і соціальним службам був відомий факт відвід-
ування дівчинкою християнської церкви, і тільки після
того, як вона прийняла хрищення, чиновники почали
висловлювати своє невдоволення і протести. Вони
порадили дівчині ще раз обміркувати своє рішення і
припинити відвідувати християнські зібрання. Жінку,
яка її виховувала, вилучили зі списку опікунів, по-
яснюючи це тим, що вона порушила свої обов’язки.
За словами її адвоката, «власті стверджують, що вона
могла вжити заходів, аби запобігти переходу дівчини
в християнство».
Незважаючи на це, жінка сподівається повернути

свої права на опікунство. «Мені просто подобається
допомагати молодим людям», – говорить вона.
Представник організації «Християнський інститут»

Майк Джадж, який зголосився допомогти у відкритті
судової справи для вирішення цього питання, так про-
коментував ситуацію: «Я не можу собі уявити, щоб
опікун-атеїст був занадто здивований, якби дитина,
яку він виховує, будучи християнином, стала атеїстом
і припинила би вірити в Бога. Це і є ті подвійні стан-
дарти, з якими зіштовхуються християни у Велико-
британії».

ПОНАД ПОЛОВИНА ПОЛЬСЬКИХ СВЯЩЕНИКІВ
– ЗА СКАСУВАННЯ ЦЕЛІБАТУ

Офіційні особиКатолицької Церкви вПольщі крити-
кують проведене нещодавно соціологічне опитування,
згідно з яким, понад половина священиків у країні ви-
ступає за скасування правила про обов’язковий целібат
духовенства і хотіли б мати родину. У викладі резуль-
татів опитування «багато узагальнень» і неточностей,
а «з інтерпретаціями і висновками важко погодитися»,
– заявив єпископ Войцех Полак, який відповідає за за-
лучення молодих поляків у семінарії.
Опитування провів професорПознанського універси-

тетуЮзеф Баняк.Соціолог стверджує,що 54 відсотки
польських священиків виступає за скасування целібату,
а 12 відсотків «уже живе із жінками». Публікуючи
результати опитування 832 кліриків у виданні «Ґа-
зета Виборча», Ю.Баняк заявив, що понад половина
респондентів переживає «глибоку кризу ідентичності
священика», причому «проблема целібату» називалася
ними частіше від інших. Деякі клірики скаржилися
також на конфлікти з вищим духовенством і сумніви
у власній вірі.
За словамиЮ.Баняка, близько третини опитаних зі-

зналися в тому,що мають «тісний контакт із жінками»
або «секс без зобов’язань». «Це стає проблемою для
молодих священиків через кілька років після рукопо-
ложення, особливо для молодих людей з емоційністю,
яка ще не сформувалася, і сексуальністю, – пише
професор. – Закінчивши школу, вони часто приходять
у семінарії, маючи серйозні проблеми з вірою та
реліґійністю. Крім того, безшлюбні священики вже
перестали бути моральними авторитетами і взірцями
для поведінки».
Зараз у Польщі – 84 семінарії. Останнім часом

кількість абітурієнтів у них значно скоротилося – на
36 відсотків у порівнянні з 2004 роком (у 2004 році в
семінарії поступило 1500 студентів, а в 2008-му – усьо-
го 953). Кількість жінок, які вступають до монаших
згромаджень, зменшилася вдвічі.

ПРОКУРАТУРА КАРАҐАНДИ МАЄ НАМІР
ЗАКРИТИ МІСЦЕВЕ ВІДДІЛЕННЯ

САЙЄНТОЛОГІВ
У спеціалізованому міжрайонному економічному

суді Караґанди розглядається позов прокурора одного
з районів міста про ліквідацію місцевого об’єднання
Церкви сайєнтології. Підставою для позову стала ді-
яльність сайєнтологів, «яка суперечить принципам
забезпечення національної безпеки Республіки Ка-
захстан, оскільки вона підриває здоров’я населення
Казахстану шляхом нанесення шкоди психічному і
фізичному здоров’ю громадян», говориться в повідо-
мленні на сайті генеральної прокуратури Казахстану.
«Сайєнтологи застосовують елементи медичних тех-
нологій, які змінюють свідомість людей; ця діяльність
здійснюється особами, які не мають медичної освіти,
поза стінами лікувальних установ», – підкреслюється
в повідомленні. Крім цього, за твердженням прокура-
тури, діяльність об’єднання не відповідає статутним
цілям.
Судова справа є продовженням подій, коли у жовтні

минулого року департаментом Комітету нацбезпеки в
Алма-Аті було порушено кримінальну справу стосовно
трьох керівників Церкви сайєнтології. Їх звинуватили
у незаконному підприємництві. За даними слідства,
члени організації системно займалися безліцензійною
освітньою й медичною діяльністю,маючи з цього зна-
чний прибуток, ще й необкладений податком.

  . . .

(За матеріалами сайту: Religio.ru)

87-річна лікар-психіатр із Польщі Ванда Полтавська видала книгу спога-
дів про покійного Папу Івана Павла II, з яким її пов’язувала дружба. У книгу
«Бескидські спогади» також увійшли листи, які понтифік писав В.Полтавській
та її родині.
За словами автора книги, у 50-х роках вона вирішила знайти священика, на-

станови якого допомогли б їй позбутися психологічної травми – В.Полтавська
майже чотири роки була ув’язненою в концтаборі Равенсбрюк.Цим священи-
ком виявився Кароль Войтила, який згодом став Папою. Починаючи з 1962 
року, Ванда Полтавська та її рідні часто їздили відпочивати разом з отцем
Войтилою у Бескидські гори. Там майбутній понтифік відправляв месу в за-
недбаних сільських будинках або під відкритим небом, використовуючи як
вівтар лежаче дерево.
Священик також писав жінці листи з духовними настановами, і це листу-

вання не припинилося навіть після його сходження на престол св.Петра: вже
20 жовтня 1978 року, тобто всього лиш через чотири дні після обрання його
Папою, понтифік написав Полтавській листа, в якому запросив її та її рідних
до Ватикану. «Я буду дуже радий, якщо ви приїдете, – писав Папа. – Споді-
ваюся,що зможу зустрітися з вами в сімейній обстановці, хоча б ненадовго».
У цьому листі Кароль Войтила розповів також про свій стан у момент обрання
його на папський престол: «Я дякую Богові,що Він дав мені стільки спокою».
Польські друзі приїхали до Ватикану уже через три дні, і за понтифікату Івана
Павла II їздили туди ще кілька разів. У листах Полтавська часто розповідала
Папі про свою роботу психіатра, а він давав коментарі до своїх енциклік.
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Офіційний орган Ватикану газета
«L’Osservatore Romano» опублікува-
ла статтю, присвячену відмінностям
чоловіків і жінок у моделях здійснення
гріха. Її автор, монсеньйор Войцех
Гертих, підкріпив свої особисті спо-
стереження статистичними даними,
що базуються на обробці даних
сповідей (комп’ютерне дослідження

провів 96-літній єзуїт Роберто Буса,
відомий також своїм дослідженням
праць св. Томи Аквінського).
З’ясувалося,що якщо чоловіки най-

більше потерпають від похоті та об-
жерливості, то жінкам найсутужніше
побороти гординю, заздрість та гнів.
«Чоловіки і жінки грішать по-різному,
– робить висновок Гертих. – Різні
культурні контексти породжують різні
звички, але людська природа зали-
шається все тією ж».
Від важкої ноші цих гріхів можна

позбавитися через сповідь, проте, як
відзначає «The Times», все більше
католиків – близько 30% – вважає це
таїнство непотрібним, а 10% навіть
затверджують,щоце «заважає їхньо-
му особистому діалогові з Богом».

Варто нагадати, що рік тому Апос-
тольська Столиця через півтори
тисячі років вирішила осучаснити
список семи смертних гріхів, присто-
сувавши його до епохи глобалізації.
Новий перелік був опублікований у
ватиканській газеті «L’Osservatore 
Romano».Одночасно Папа Венедикт
XVI висловив тоді жаль у зв’язку з
«ослабленням почуття гріха» у сучас-
ному «зматеріалізованому суспіль-
стві» і скрушно визнав,що все менше

католиків ходить до сповіді.
Церква поділяє гріхи на легкі, більш

серйозні і смертні – ті, які загрожують
душі вічним прокляттям, якщо люди-
на помре, не позбувшись їх у сповіді
та покаянні. До смертних гріхів на-
лежать відверті порушення десяти
Божих заповідей і так званих «запо-
відей блаженства» – зокрема, убив-
ство, використання контрацептивів,
аборт, лжесвідчення, подружня зрада
і похіть. Катехизм Католицької Церкви
стверджує,що «одразу ж після смерті

душа померлого у смертному грісі
поринає у пекло».
І хоча точного списку смертних

гріхів не існує, чимало віруючих
сприймає їх перелік із розлогими ви-
значеннями, складений у VI столітті
Папою Григорієм Великим, який став
популярним у середньовіччі завдяки
«Божественній комедії» Данте. До
нього входять похіть (нечистота), об-
жерливість (непоміркованість у їжі),
жадібність (захланність), лінивство,
гнів, заздрість і гордість.На противагу
християнам рекомендується дотри-
муватися семи святих чеснот: цнот-
ливості, поміркованості, зичливості,
ревності, лагідності, смиренності і

щедрості.
Натомість у Російській право-

славній Церкві висловили сумнів у
необхідності складання списку гріхів,
зазначаючи,що це не властиво духо-
вній традиції православ’я. Як заявив
представник РПЦ, «православ’я
підходить до поняття гріха радше з
духовної, богословсько-пастирської
точки зору, яка не припускає якоїсь
твердої систематизації та реґламен-

тації цього поняття».
Цікаво, що за підсумками соціо-

логічного опитування, проведеного в
грудні минулого року Всеросійським
центромвивчення громадської думки,
третина росіян, більша частина з яких
назвала себе православними, не
змогли згадати жодного смертного
гріха. Ті ж, хто про такі гріхи пам’ятає,
найчастіше називали убивство, зло-
дійство і перелюб: убивство назвали
смертним гріхом 43%, злодійство – 
28%, перелюб – 14% респондентів.
10% опитаних віднесли до смертних
гріхів також брехню і лжесвідчення,
8% – заздрість, 5% – гордість і марно-
славство, а 4% – нестриманість та об-
жерливість. І лише 3% респондентів,
– видно, пам’ятаючи, що  «на Руси
есть веселие пити», – зарахували до
смертних гріхів уживання алкоголю.
Стільки ж росіян нетерпимі до блуду,
гніву, заподіяння шкоди іншому і до
зрадництва. 2% вважає смертним
гріхом зневіру, лінь, жадібність, бо-
гохульство, самогубство й аборт, а
1% – злість, ненависть, нешанування
батьків і лихослів’я.
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Люстрація – певний аналог
операції «Чисті руки», яку на-
магалося здійснити ще кілька
років тому італійське керівни-
цтво для порятунку суспільства
від «міазмів мафії». В основі
таких кампаній заходиться, як
правило, чітке і сприймане усім
суспільством переконання, що
«міазми» – це не просто погано
чи негоже: співробітництво зі
злом (у вигляді мафії, «штазі»
чи КДБ) – є nefas, тобто таким,
чого не повинно бути ніколи.А це
для Росії – найскладніше. Так що
нинішні «люстраційні» скандали
в Польщі і Словаччині, виглядає,
не мають особливого відношення
до російської ситуації. Якщо для
колишніх сателітівСРСРконцеп-
ція nefas легко обґрунтовується
арґументами «окупації», радян-
ського ярма, підневільності, то в
Росії – зовсім не так.
Людство завжди намагалося

забути неприємні чи ганебні сто-
рінки своєї історії, перевернути
їх. У психології це називається
«витиснення». І минуле, в якому
російські церковні ієрархи співп-
рацювали з органами ідеологіч-
ного контролю та придушення,
часомнавітьфізичного, підпадає
в зону саме отого витиснення. А
щоб витиснути – треба викорчу-
вати. Інакше кажучи, потрібна
спокутна жертва.
Та в Росії вкрай рідко зустріча-

ється усвідомлення цього.Мало
того, що тоталітарне минуле
більшістю населення зовсім не
вважається чимось ганебним, а
тому мусить бути витиснене.На-
впаки – пропагандистська маши-
на, газети і телебачення всіляко
облагороджують та героїзують
це минуле. У дусі постмодерну
навіть моральна катастрофа
піддається деконструкції і стає
просто естетичним фактом. І
немає потреби більше ні у витис-
ненні, ні в очищувальних жерт-
вах. Nefas цілком вмонтувався

в структуру суспільного буття.
А відчуття скверни можливе
тільки в суспільстві, яке зберігає
традиційні способи мислення
і діяльності; у суспільстві ж,
де відсутнє не
лише поняття
«опоганення», а
навпаки – порок
та скверна ста-
ють «естетич-
ним фактом», 
предметом національної гор-
дості, – у такому суспільстві не
варто очікувати якоїсь люстрації
чи кампанії «Чисті руки».
Для прикладу можна згада-

ти, що на початку 1990-х років
спроба суспільного очищення
все-таки була. Суспільна свідо-
мість була влаштована зовсім
по-іншому, ніж нині, носила
печатку традиційності, а тому
ідея «скверни» витала в повітрі,
вимагаючи очищення. Тоді ж,
слідом за серією публікацій про
співробітництво вищих ієрархів
РПЦ з органами держбезпеки,
всередині РПЦ була створена
комісія з розслідування цих
фактів на чолі з єпископом Ко-
стромським і Галичським Алек-
сандром (Могильовим). Проте
невдовзі ця комісія невідомим
чином «випарувалася», – як і
«канули в лету» ідеї суду над
КПРС та осуду радянського
режиму. І отут відкрилося най-
страшніше: у людей не вияви-
лося в історичній пам’яті нічого,
до чого можна було б поверну-
тися. У них залишилося тільки
радянське минуле, партзбори,
ДОСААФ, дефіцит, а надодачу
до них – «особливі трійки», та-
бори, блатна «романтика» та
розстрільні бригади. І права була
Ніна Андрєєва – від єдиного
минулого відмовитися неможна.
Тільки річ не в принципах, а в
екзистенції.
В ієрархії РПЦ не було корпо-

ративного минулого. «Точкою

неповернення» для ієрархії,
яка пішла вслід за митрополи-
том Сєрґієм (Страгородським),
стала кремлівська аудієнція в
радянського Валтасара. Уламки

синодальної ієрар-
хії об’єдналися за
старим принципом
– перебування при
владі . Можливі ,
звичайно, й інші ін-
терпретації, згідно

з якими, лише «офіційний» стан
може принести благо церковній
організації. Відповідно, і жест
тирана, котрий взяв під крило й
легалізував «сєрґіївське угрупу-
вання», був оголошений благом
і для цієї Церкви, і для країни, і
для майбутнього православ’я.
Не вступаючи в полеміку з такою
точкою зору, хотілося б відзна-
чити, що вона легітимна саме в
рамках логіки отого «єдиномож-
ливого минулого», про яке вже
писалось.
Критика такого вибору церков-

ної ієрархії, яку ідеологи руху
Істинно-Православної Церкви
розвинули до поняття «єресі
сергіянства», здається, припус-
кається однієї, але фатальної
помилки. Вона виходить із абсо-
лютного поклоніння та ідеалізації
дореволюційної Греко-Російської
Церкви, на уламках якої, власти-
во, і виникли всі «вітки» сучас-
ного російського православ’я. І
тут критики «сергіянства» зали-
шають без уваги одну важливу
деталь – «скверна» почалася
не в 1943-му (тоді вона лише
остаточно восторжествувала), і
не у 1927-му, і навіть – при всій
повазі до А.І.Солженіцина – не
з пострілами «Аврори». Така
критика повторює помилку ста-
рообрядницької полемічної тра-
диції, котра звеличує церковно-
державний лад початку XVII 
століття і не бачить його недо-
ліків. Але позитивне значення
цієї критики дореволюційного

синодального устрою полягає у
тому, що вона вказує на нездо-
ровий дисбаланс, який виник
ще до церковного Розколу XVII 
століття, коли царі та державні
мужі привласнили собі право
на вершення церковних справ.
Ситуація довго гальмувалася,
але в часи Петра І штурвал було
перекладено рішуче і безпово-
ротно.Попи почали доносити на
своє «стадо», цар-богохульник
став «главою Церкви», а про-
вадити церковні справи доручив
чиновникам-вольтеріянцям та
атеїстам. І «сергіянство» є лише
наслідком цього курсу, а не «при-
чиною всіх лих».
Заради чого ж може відбутися

люстрація духовенства в Росії?
Здається, що ідея «іншої Росії»
ще не настільки сильна, аби
в ім’я фантома «відновлення
соборових початків» чи «по-
вернення до симфонії» нинішні
ієрархи відмовилися від свого
недавнього минулого та його
ще зовсім неглибоких коренів.
Але якщо все ж уявити собі,
що комусь таки знадобилася
люстрація духовенства РПЦ та
інших деномінацій для створен-
ня єдиної церковної організації,
як ото в Україні, то що необхідно
для цього?
По-перше, доведеться визна-

ти, що люстрація за ознакою
«старих гріхів» у Росії навряд
чи вже можлива. Теоретично
можлива лише люстрація за
принципом участі в різних сум-
нівних кампаніях чи мафіозно-
кримінальній діяльності. Для
цього довелося б сформувати
нову комісію при Держдумі на
кшталт тієї, яка вже працювала
в 1991-1992 роках при Верховній
Раді РФ і яка б вивчала архіви та
виробляла критерії оцінки кримі-
нальної діяльності, що й було б
ґрунтом для люстрації.
Але про що би хто не мріяв,

очікувати люстрації духовенства
в Росії не вартує. Досвід східно-
європейських демократій на ро-
сійський ґрунт навряд чи можна
перенести. Втім, окремі еле-
менти цього «очищення» можна

було б собі уявити, якби на це
була політична воля. Біда ж у
тому, що така воля на сьогодні
жодним чином не вимальовуєть-
ся. Та й не може вималюватися,
поки при владі в країні перебува-
ють старші офіцери КДБ, які самі
й займалися вербуванням аґен-
тів у церковному середовищі та
продовжують із цими аґентами
«дружити родинами»...

Ігнатій АЛЕКСЄЄВ,
для «Порталу-Credo.Ru»

П р о г р а м у
веде Дмитро
Волчек . Бере
участь корес-
пондент Радіо
«Свобода» уВа-
шінґтоні Алан
Давидов.

Дмитро Вол-
чек : Сьогодні
в конґресі Спо-
лучених Штатів
тривають закри-
ті слухання про

роботу американ-
ської контррозвідки

стосовно російських спецслужб.Надумку американських
експертів, російська розвідка сьогодні стала однією з
найагресивніших у зборі делікатної інформації, яка сто-
сується національних інтересів Сполучених Штатів.
АланДавидов:Щепозаторік американський тижневик

«Тайм» з посиланням на авторитетні джерела стверджу-
вав, що американським спецслужбам відомо про діяль-
ність на території США понад 100 російських шпигунів,
які працюють під офіційнимдипломатичним прикриттям.
Крімцього, писавжурнал,російська розвідка представле-
на в Сполучених Штатах бізнесменами, журналістами й
ученими, кількість яких неможливо визначити.Длядосту-
пу до державних таємниць та передових технологійСША
широковикористовуютьсяпідставні компанії.Виступаючи

в травні минулого року на слуханнях у конґресі, директор
національного розвідувального товариства Сполучених
ШтатівМайклМакконел заявив,щодіяльність зовнішньої
розвідки Росії проти США за масштабністю можна порів-
няти з масштабами часів холодної війни. На чому базу-
ється це твердження? З таким запитанням я звернувся
до колишнього підполковника КДБСРСР, який проживає
нині в США, Костянтина Преображенського.
Костянтин Преображенський: Це твердження ба-

зується на реальних фактах та найпотужнішій операції
російської розвідки, яка успішно завершилася у травні
минулого року. Це було з’єднання Церков, тобто при-
єднання Закордонної Церкви до Московської патріархії,
яка повністю перебуває під контролем Кремля і яка
керується аґентурами КДБ. Це дає Путіну можливість
послати необмежену кількість розвідників у рясах сюди,
до Сполучених Штатів, та до інших країн Заходу. Це
також і величезна політична перемога Путіна: з’явилася
практично «п’ята колона» путінської Росії серед тих ві-
руючих – як росіян-еміґрантів, так і корінних американців,
які тепер, будучи громадянами США, перебувають під
прямим контролем Кремля. На жаль, Америка тільки
зараз починає це усвідомлювати.
Алан Давидов: Чи можете ви сказати, які зараз нові

тенденції, нові методи роботи російської розвідки в Спо-
лучених Штатах?
Костянтин Преображенський: Новим в роботі

російської розвідки у США є те, що вона почала діяти
навально і грубо, без будь-якого страху. У цьому її від-
мінність від періоду холодної війни, коли радянська роз-
відка повинна була звертати увагу на світову громадську

думку і навіть на керівництво власної країни, оскільки
формально КДБ тоді
не знаходився при
владі: при владі була
Комуністична пар-
тія, а КДБ був лише
одним із елементів
Комуністичної партії,
але аж ніяк не всією
владною структурою.
Зараз же в Росії вся
влада належить КДБ.
Тому Путін уже не
боїться Заходу, його
зовсім не цікавить
західна громадська
думка; навпаки – зараз
увесь Захід стоїть перед Путіним на колінах. Він приму-
дрився завербувати увесь Захід за допомогою нафти.
Нафта і газ – знаряддя боротьби Путіна з демократією.
Вони допомогли йому знищити паростки демократії в
Росії і значною мірою підкорити собі Захід.
Алан Давидов: Так колишній підполковник КДБ Кос-

тянтин Преображенський, який зараз мешкає у США,
прокоментував повідомлення про посилення діяльності
російської зовнішньої розвідки на території Сполучених
Штатів Америки.

Дмитро ВОЛЧЕК

«РАДІО СВОБОДА», 26 липня 2007 року.

«« Путін пошле в країни Заходу розвідників у рясах, вважає колишній пол-
ковник КДБ, нинішній активіст РПЦЗ(Л) К. Преображенський

О п е р а ц і я  «Ч и с т і р я с и »
п о - р о с і й с ь к и

У травні 2001 року журналіст
«Московського комсомольця»Сер-
гій Бичков опублікував статтю
«Митрополит з табакерки», в
якій звинуватив митрополита
Кирила,теперішньогоПатріарха
РПЦ МП з приводу імпорту тю-
тюну, а також вперше публічно
ототожнив Кирила з «агентом
Міхайловим», який згадувався в
раніш опублікованих матеріалах
комісії Верховної Ради РФ («ко-
місії Якуніна-Пономарьова») про
зв’язки КДБ і РПЦ за радянських
часів.
За словами Олександра Солда-

това, головного редактора авто-
ритетного видання Портал-
credo.Ru, присвяченого релігій-
ному і церковному життю, ни-
нішній Патріарх – активний
і дослідний бізнесмен. До його
інтересів входить гра на біржі,
нафтовий бізнес,торгівля мета-
лами і автомобілями тощо.

Взято з сайту:
http://pravbratstvo.blogspot.

com/2009/02/blog-post_5690.html

ПЕРСПЕКТИВА ЛЮ-
СТРАЦІЇ ДУХОВЕНСТВА
В РОСІЇ ВИГЛЯДАЄ
ВКРАЙ ПРИМАРНО

Дмитро Волчек,
кореспондент Радіо “Свобода“ Костянтин Преображенський
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Бернадета Субіру вступила
до жіночого монастиря у Неві-
рі в 1866 році і перебувала там
до самої смерті 16 квітня 1879 
року. У суботу, 19 квітня (1879 
р.), тіло Бернадети поклали в
оцинковану й опечатану дубову
труну, яку помістили в гробниці
у монастирському саду. Відтоді
тіло св. Бернадети, всупереч усім
законам природи, не піддається
навіть найменшим процесам роз-
кладання – ні зовнішнього, ні вну-
трішнього, – і до сьогодні зберігає
дивну свіжість та красу.
Прочани, які відвідують капли-

цюмонастиря Сен-Жільдар у Не-
вірі, бачать неторкнутетлінням
тіло св. Бернадети, одягнене в
чернече облечення. Бернадета
виглядає так, немов спить. Ба-
гато хто запитує: «Це й справді
вона? Невже її тіло насправді не
піддалося тлінню?» Спробуємо
відповісти на ці запитання.

Процес збору інформації на
єпархіальному рівні завершив-
ся восени 1909 року. На вимогу
обов’язкових церковних правил,
необхідно було здійснити так
зване канонічне обстеження
тіла покійної, котре відбулося
22 вересня 1909 року. Доклад-
ний офіційний звіт про першу
ексгумацію перебуває в архіві
монастиря Сен-Жільдар. Там
зазначено,що у 8.30 ранку труна
була відкрита в присутності
монс. Готьє, єпископа Невер-
ського, а також членів єпархіаль-
ного трибуналу.Після зняття віка
труни було виявлено ідеально
збережене тіло Бернадети. Її
обличчя променіло дівочою вро-
дою, очі були закриті, немовби

вона була занурена в спокійний
сон, а вуста відкриті. Голова
злегка хилилася наліво, руки
були складені на грудях, оповиті

дуже поіржавілою вервицею; її
шкіра, з-під якої просвічувались
прожилки, в ідеальному стані
прилягала до тканин; так само й
нігті на руках і ногах перебували
в чудовому стані.
Докладний огляд тіла здійсню-

вали двоє лікарів. Після зняття
монашого одягу все тіло Берна-
дети виглядало, як живе, було
еластичним і неушкодженим
у кожній своїй частині. Після
дослідження було складено
протокол з підписами лікарів та
свідків. Сестри-черниці обмили
й одягли тіло в нове облечення,
а потім поклали його в нову, по-
двійну труну, яка була закрита,
запечатана і знову поміщена у
колишню гробницю.
З наукового погляду, факт по-

вного збереження тіла Бернаде-
ти після 30 років перебування в
сирій гробниці, яка повинна була
лише сприяти його швидкому
розкладанню, – тим більше, що
за життя Бернадета потерпала
від багатьох хвороб, – є надзви-

чайним і незрозумілим.
Друге обстеження тіла Бер-

надети відбулося 3 квітня 1919 
року у присутності єпископа Не-
верського, комісараполіції, пред-
ставників місцевої ради і членів
єпархіального трибуналу. Об-
стеження здійснювалося з тією
ж ретельністю, що й десятьма
роками раніше, з тією тільки різ-
ницею,що обидва лікарі – Талон
і Конт – складали свої рапорти
окремо один від одного і без вза-
ємних консультацій.Обидва їхні
звіти повністю узгоджуються між
собою, а також із попереднім ме-
дичним висновком, складеним
за 10 років перед тим лікарями
Давидом і Жорданом.
У 1923 році Папа Римський

Пій XI виніс вердикт про «геро-
їчні ступені чеснот» Бернадети
Субіру, відкриваючи тим самим
шлях до її беатифікації.Виникла
необхідність здійснити третє й
останнє обстеження тіла, що

було зроблено 18 квітня 1925 
року, тобто через 46 років і два
дні після смерті Бернадети. При
цьому були присутні єпископ
Неверу, комісар поліції, мер
міста і лікарська комісія. Після
прийняття необхідної присяги
труну перенесли в каплицю св.
Олени й відкрили. На подив усіх
присутніх, тіло Бернадети і далі
зберігалося в ідеальному стані!
Ось фраґмент заключного звіту,
складеного керівником лікар-
ської комісії доктором Контом:
«...Тіло Бернадети було нетлін-
ним (неушкодженим), ...зовсім
не піддалося процесам гниття
й розкладання, цілком при-
родним після настільки довгого
знаходження в труні, витягнутій
із землі...». Згодом доктор Конт

опублікував статтю в науковому
журналі, де навів ще більше ме-
дичних подробиць: «При обсте-
женні тіла мене здивували стан
скелета, який чудово зберігся,
всі зв’язки, шкіра, а також елас-
тичність та пружність м’язових
тканин... Але найбільше моє
здивування викликав стан пе-
чінки через 46 років після смерті.
Цей орган, настільки тендітний і
ніжний, повинен був дужешвид-
ко піддатися розкладанню або
кальцинуватися і затвердіти.
Тим часом, витягши її з метою
отримання реліквій, я виявив,що
вона має еластичну, нормальну
консистенцію.Я відразу показав
її своїм асистентам, зауваживши
їм, що цей факт виходить поза
межі природного стану речей».
На реліквії було взято фраґ-

менти печінки, м’язів, а також
два ребра.
Тіло Бернадети залишалося

в каплиці св. Олени до момен-
ту беатифікації, проголошеної
Папою Пієм XI 14 червня 1925 

року. 18 липня того ж року його
було поміщено в прозорий сар-
кофаг, який встановили в монас-
тирській каплиці, праворуч від
головного вівтаря. Канонізація

блаженної Бернадети відбулася
в 1933 році у Ватикані .
Якщо хтось здійснюватиме па-

ломництво до Люрду чи Невіру,
нехай пам’ятає, що у скляному
саркофазі перебуває чудесним
чином збережене, незаторкнуте
тлінням тіло св. Бернадети Су-
біру. Це – та сама особа і ті самі
очі, які 18 разів бачили появи
Матері Божої в Люрді; ті самі
руки, які під час появ перебира-
ли коралі вервиці і які розгрібали
вологу землю, прокладаючи
шлях чудотворному джерелу; ті
самі вуста, які передали недові-
рливому священикові ім’я Діви
Марії – «Непорочне Зачаття»; 
те саме чисте серце, закохане
у Любов. Як сказано у Святому
Письмі: «Блаженні чисті серцем,
бо вони Бога побачать» (Мт. 5, 
8).
Триваюче чудо збереження

тіла св. Бернадети в нетлінному
стані закликає нас до навернен-
ня, щоб ми почули і прийняли
радісну звістку про те, що для

Бога немає нічого неможливого,
а кожній людині необхідно при-
йняти дар Його милосердної
любові. Чудесним чином збе-
режене тіло св. Бернадети – це

знак того, що наші тіла воскрес-
нуть у день Суду,що смерть – це
лише початок життя у вічності.
Ми повинні пам’ятати, що життя
вічне дарується нам Христом

у св. Євхаристії: «Хто їсть Моє
Тіло і п’є Мою Кров, матиме
життя вічне, і Я воскрешу його
в останній день» (Ів. 6, 54). Не
слід закривати нам своє серце
і відмовлятися від дару вічного
життя, не можна продовжувати
жити так, немовби Бога не існу-
вало, іґноруючи таїнства Пока-
яння та Євхаристії, костеніючи у
своїх гріхах. Апостол застерігає:
«Не обманюйте себе самих:
з Богом жартувати не можна.
Що хто посіє, те й жатиме. Хто
бо для свого тіла сіє, той з тіла
пожне зотління; а хто сіє для
духа, той від Духа пожне життя
вічне» (Гал. 6,7-8) . 
Якщо хтось живе у пітьмі без-

вірства та гріха, нехай пам’ятає,
що в нього завжди є можливість
навернення. Якщо довіритись
безмежному милосердю Божо-
му, то у житті відбудеться чудо
прощення гріхів. «Щоб заслужи-
ти це чудо, – говорить Господь
Ісус, – не треба здійснювати ні
тривалого паломництва, ні яки-
хось зовнішніх обрядів, – досить
із вірою припасти до стіп Сина
Божого й повідатиЙому про своє
нещастя, як чудо Божого мило-
сердя з’явиться у всій повноті.
Навіть якщо душа розкладаєть-
ся як отой труп, і в людському ро-
зумінні воскресіння неможливе,
все загублено, то для Бога це не
так: чудо Божого милосердя по-
вністю воскрешає подібні душі.
І нещасні ті, хто не користає з
цього чуда Божого милосердя.
Дарма ви волатимете – буде
вже надто пізно» («Щоденник»
св. Фаустини, 1448 р.).

о. Мечислав ПЕТРОВСЬКИЙ

Бернадета Субіру вступила було зроблено 18 квітня 1925 

На верхньому фото: так виглядає сьогодні тіло блаженної Бер-
нардети Субіру.

На нижньому фото: так ви-
глядало тіло сестри Бернарде-
ти Субіру в день її похорону.

На фото: сестра Бернардета
у земному житті

Оселя, де мешкала родина сестри Бернардети
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ЧОЛОВІКИ:
8) група «Б»: ВАСИЛЬ. Українець, греко-католик,

09.04.1970 р.н.; ріст – 172 см.;. вага – 72 кг.; очі – сірі;
волосся – русе; (7) – добрий; (8) – не маю; (10) – відпо-
відальний, чесний, прямолінійний; захоплення, інтер-
еси: – музика, фото, кулінарія; (11) – повага, взаєморо-
зуміння, стан душі; (12) – так; (13) – з 1998 року; (14) 
– отримав церковне уневажнення подружжя; (15) – сину
13 років,проживаєморазом,навчається у класичній гім-
назії, користувачПК;професія: – ТзОВ «МістЕкспрес», 
оператор обробки відправлень; (17) – матер. тажитлово
незалежний; (18) – м.Львів; контактний телефон:    +38-
(067)-718-88-14 (дзвонити з 20.00 до 22.00). 

9) група «Н»:МИРОСЛАВ.Українець, греко-католик,
17.12.1985 р.н.; ріст – 175 см.;. вага – 65 кг.; (7) – добрий;
(8) – не маю; (10) – добрий, спокійний, ввічливий, врів-
новажений; захоплення, інтереси: – історія, спів,музика;
(12) – так; (13) – створення сім’ї;професія: – працівник в
інституті; (15) – матер. тажитлово незалежний; (16) – м.
Львів; контактний телефон:    +38-(096)-608-86-58. 

10) група «Н»: РОМАН. Українець, греко-католик,
25.05.1957 р.н.; ріст – 168 см.; вага – 66 кг.; очі – карі;
волосся – темно-русий; (7) – добрий; (8) – не маю; (10) 
– доброзичливість; захоплення, інтереси: –подорожі;
(11) – не схильність до повноти, вдова (до 44 років); 
(12) – так; (13) – створення сім’ї; професія: – інженер;
(15) – матер. та житлово незалежний; (16) – народив-
ся: – Львівська обл.; проживаю: – м. Львів; контактний
телефон:    8-(067)-890-77-45. 

11) група «Н»: ВОЛОДИМИР. Українець, греко-
католик, 19.03.1974 р.н.; ріст – 174 см.;. вага – 68 кг.; очі
– голубі; волосся – шатен; (7) – інвалід ІІ групи (ДЦП);
(8) – не маю; (10) – наполегливий, обов’язковий, дис-
циплінований; захоплення, інтереси: – історія футболу,
спорту; відвідування історичних та відпустових місць;
(11) – відвертість, порядність; (12) – так; (13) – створен-
ня сім’ї;професія: – працюєпо спеціальності економіст-
бухгалтер; (15) – матер. тажитловонезалежний; (16) – м.
Львів; контактний телефон:    +38-(067)-256-05-95. 

12) група «Б»:МИХАЙЛО.Українець, греко-католик,
19.04.1959 р.н.; ріст – 168 см.;. вага – 82 кг.; очі – карі;
волосся – русе; (7) – задовільний; (8) – не маю; (10) – 
захоплення, інтереси: – врівноваженно-різноманітні;
(11) – чесна, добра, сімейна; (12) – так; (13) – 12 років;
(14) – отримав церковне уневажнення подружжя; (15) 
– сину 15 років, нормальний, живе в Іспанії; професія:
– агроном; (17) – у Львові – гуртожиток, у селі – не-
завершене будівництво; (18) – народився: – Львівська
обл.; проживаю: – м.Львів; контактний телефон:    +38-
(097)-496-27-77. 

13) група «Б»: ЮРІЙ. Українець, греко-католик,
08.11.1957 р.н.; ріст – 172 см.;. вага – 60 кг.; очі – сірі;
(7) – добрий; (8) – немаю; (10) – чесність,доброта, уваж-
ність; захоплення, інтереси: – історія, люблю природу,
читаю, почуття гумору; (11) – взаємна довіра, щирість,
акуратність; (12) – так; (13) – 6 років; (14) – отримав цер-
ковне уневажнення подружжя; (15) – дві дочки – 23 і 24 
роки, заміжні,живуть окремо; професія: – будівельник;
(17) – матер. незалежний, проживаю з мамою; (18) – м.
Львів; контактний телефон:    +38-(093)-552-64-19. 

14) група «Н»: АДРІАН. Українець, греко-католик,
11.10.1977 р.н.; ріст – 184 см.; вага – 82 кг.; волосся – 
шатен; (7) – здоровий; (8) – не маю; (10) – ерудований,
поліглот (10 мов, в т. ч. японська); захоплення, інтер-
еси: – подорожі, історіяУкраїни, релігія; (11) – чесність,
порядність; (12) – так; (13) – створення сім’ї; професія:
– інженер комп’ютерної техніки; (15) – матер. неза-
лежний; (16) – народився: – м. Львів; проживаю: – м.
Торонто; контактний телефон:  adrihar@hotmail.com. 

15) група «Н»: ЮРІЙ. Українець, греко-католик,
18.03.1978 р.н.; ріст – 178 см.; вага – 69 кг.; волосся
– світле; (7) – добрий; (8) – не маю; (10) – доброта, по-
божність, чесність, порядність; захоплення, інтереси:
– духовна література, праця з молоддю; (11) – дівчина,
надійна дружина священника; (12) – так; (13) – ство-
рення сім’ї; професія: – студент-аспірант, майбутній
священник; (15) – проживаю з батьками; (16) – село
Лавриків,Жовківський р-н,Львівська обл.; контактний
телефон:    8-(050)-955-63-94; 8-(097)-450-18-38 

16) група «Н»: ВАСИЛЬ. Українець, греко-католик,
30.10.1970 р.н.; ріст – 175 см ; вага - 90 кг.; очі – карі;
волосся – русяве; (7) – здоровий; (8) – не маю; (10) – 
доброта, працьовитість, чесність; захоплення, інтереси:
–життя у добрих проявах; (11) – безшкідливих звичок;
(12) – так; (13) – створення сім’ї; професія: – працівник
на заводі; (15) – матер. та житлово незалежний; (16) 
– с. Зимна вода, Львівська обл.; контактний телефон:
8-(098)-420-82-27;

ЧОЛОВІКИ:

ЖІНКИ:
22) група «Б»: ТЕТЯНА. Українка,

греко-католичка, 10.03.1951 р.н.; ріст
– 160 см.; вага – 58 кг.; очі – зелені;
волосся – чорне; (7) – задовільний; (8) 
– не маю; (10) – доброта, працьовитість,
чесність; захоплення, інтереси: – добра
господиня, люблю читати; (11) – без
шкідливих звичок; (12) – так; (13) – 6 
років; (14) – вдова; (15) – 1 син - 1974 
р.н., одружений, здоров’я задовільне;
професія: – пенсіонерка; (17) – прожи-
ваю з сином; (18) – м.Львів; контактний
телефон:    237-55-42.

23) група «Б»:СТЕФАНІЯ.Українка,
греко-католичка, 08.01.1952 р.н.; ріст
– 156 см.; вага – 56 кг.; очі – голубі; во-
лосся – русе; (7) – задовільний; (8) – не
маю; (10) – працьовитість, порядність,
доброзичливість; захоплення, інтер-
еси: – читаю книжки, люблю землю,
природу, виховую внука; (11) – бути
справедливим; (12) – так; (13) – 6 років;
(14) – вдова; (15) – 2 самостійні доньки
- 1977 р.н. та 1980 р.н., здорові; профе-
сія: – пенсіонерка, працююекономістом;
(17) – проживаю з внуком 5-и років; (18) 
– м. Львів; контактний телефон:    267-
26-16;   +38-(067)-479-16-12.

24) група «Н»: ОКСАНА. Українка,
греко-католичка, 15.03.1965 р.н.; ріст – 
171 см.; вага – 74 кг.; очі – карі; волосся
– русяве; (7) – добрий; (8) – не маю; (10) 
– доброта, врівноваженість, тактовність;
захоплення, інтереси: – книги, музика,
театр, спілкування; (11) – порядність,
спільні погляди; (12) – так; (13) – ство-
рення сім’ї; професія: – бібліотекар; (15) 
– матер. і житлово незалежна; (16) – м.
Львів; контактний телефон:    +38-(067)-
873-25-35;  234-41-86.

25) група «Б»: НАТАЛЯ. Українка,
греко-католичка, 17.08.1981 р.н.; ріст
– 167 см.; вага – 84 кг.; очі – зелені; (7)
– добрий; (8) – не маю; (10) – комуні-
кабельна, товариська, весела, лагідна,
ввічлива, врівноважена; захоплення,
інтереси: – подорожі, спів, читання;
(11) – чистота душі, спільність поглядів;
(12) – так; (13) – 3 роки; (14) – отримала
церковне уневажнення подружжя; (15) 
– дітей не маю; професія: – головний
бухгалтер; (17) – матер. і житлово не-
залежна; (18) – м. Львів; контактний
телефон:  +38-(067)-314-35-57.

26) група «Б»: МАРІЯ. Українка,
християнка, 15.03.1952 р.н.; ріст – 165 
см.; вага – 60 кг.; волосся – світло-русе;

(7) – нормальний; (8) – не маю; (10) – 
всебічні; (11) – до 60-и років; (12) – (-); 
(13) – 2 роки; (14) – вдова; (15) – син 21 
рік, освіта вища, здоровий, працює; (16) 
– пенсіонерка, освіта вища, працюю;
(17) – житлом забезпечена; (18) – м.
Львів; контактний телефон:  +38-(097)-
220-96-38.

28) група «Б»: ОКСАНА. Українка,
православного обряду, 24.10.1959 р.н.;
ріст – 165 см.; вага – 60 кг.; волосся
– чорне; очі – коричневі; (7) – задо-
вільний; (8) – не маю; (10) – емоцій-
ність, комунікабельність, поєднання
протилежностей; захоплення, інтереси:
– флористика, мистецтво, маркетинг;
(11) – відповідальність, організованість,
сімейний лідер, доброта; (12) – так; (13) 
– 10 років; (14) – вдова; (15) – донька,
14 р., здорова, захоплення: спорт, тан-
ці, флористика, комп’ютер; професія:
– дизайнер-флорист (творча робота);
(17) – матер. і житлово незабезпечена;
(18) – народилася: – м. Ужгород; про-
живаю: – м.Львів; контактний телефон:
+38-(067)-169-00-86.

29) група «Н»: ІРИНА. Українка,
греко-католичка, 21.12.1980 р.н.; ріст – 
155 см.; вага – 49 кг.; очі – каро-зелені;
волосся – шатенка; (7) – добрий; (8) – не
пунктуальна (рідко); (10) – комуніка-
бельна, весела, відповідальна, організа-
торські здібності, виконавча; захоплен-
ня, інтереси: – бальні танці, німецька
мова; (11) – порядний, надійний, духо-
вний; (12) – так; (13) – створення сім’ї;
професія: – офіс-менеджер у поль.-укр.
фірмі; (15) – проживаю з батьками (4-х
кімн.кв.); (16) – м. Дубляни, Львівська
обл.; контактний телефон:    +38-(097)-
711-31-35.

30) група «Н»: МАРІЯ. Українка,
греко-католичка, 27.04.1977 р.н.; ріст
– 162 см.; вага – 75 кг.; очі – зелені;
волосся – темно-русе; (7) – здорова; (8) 
– не маю; (10) – весела, доброзичлива,
життєрадісна; (11) – відповідальність;
(12) – так; (13) – створення сім’ї; профе-
сія: – медсестра; (15) – матер. і житлово
забезпечена; (16) – Льв. обл.,Ст.Самбір.
р-н, с. В. Лужок; контактний телефон:
+38-(067)-261-78-66.

31) група «Н»: ОЛЬГА. Українка,
греко-католичка, 14.01.1958 р.н.; ріст
– 175 см.; вага – 68 кг.; очі – карі; волос-
ся – чорне; (7) – добрий; (8) – не маю;
(10) – врівноважена, надійна, порядна;
захоплення, інтереси: – вишивка, кар-

тини, театр,фітотерапія, природа, квіти,
замки; (11) – розумний, інтелігентний,
господар,життєрадісний; (12) – так; (13) 
– створення сім’ї; професія: – провід-
ний економіст; (15) – матер. і житлово
забезпечена; (16) – народилася: – м.
Судова Вишня; проживаю: – м. Львів;
контактний телефон:    69-69-65.

32) група «Н»: МАР’ЯНА. Україн-
ка, греко-католичка, 03.04.1982 р.н.; 
ріст – 170 см.; вага – 57 кг.; очі – сірі;
волосся – чорне; (7) – добрий; (8) – не
маю; (10) – доброта, вірність; захоплен-
ня, інтереси: – куховарство, подорожі,
танці; (11) – життя в духовному дусі;
(12) – так; (13) – створення сім’ї; про-
фесія: – офіс-менеджер; (15) – матер.
незалежна, проживаю з батьками; (16) 
– м. Львів; контактний телефон:    +38-
(067)-883-03-56;  223-02-89.

33) група «Н»:ЛІЛЯ.Українка, греко-
католичка, 04.02.1972 р.н.; ріст – 168 
см.; вага – 63 кг.; очі – карі; волосся – 
світло-русе; (7) – добрий; (8) – не маю;
(10) – порядність, доброта, чесність,
товарискість; захоплення, інтереси: – 
спорт, подорожі, читання; (11) – поряд-
ність, доброта,мужність, рішучість; (12) 
– так; (13) – створення сім’ї; професія: – 
біолог, працюювмедицині; (15) – матер.
незалежна; (16) – м. Львів; контактний
телефон:    +38-(067)-602-40-85.

34) група «Н»: ОЛЕСЯ. Українка,
греко-католичка, 25.02.1974 р.н.; ріст
– 166 см.; вага – 56 кг.; волосся – ка-
штанове; (7) – добрий; (8) – не маю;
(10) – правдива, добра, романтична; за-
хоплення, інтереси: – мистецтво, спорт,
подорожі (в т.ч. гірські), історіяУкраїни;
(11) – чесний, добрий, розумний; (12) 
– так; (13) – створення сім’ї; професія:
– викладач ВНЗ; (15) – матер. і житло-
ва незалежність – відносна; (16) – м.
Львів; контактний телефон:  kedryna@
gmail.com.

35) група «Н»: ІВАННА. Українка,
православного обряду, 19.01.1966 р.н.;
ріст – 164 см.; вага – 60 кг.; очі – карі; (7) 
– задовільний; (8) – немаю; (10) – добра;
захоплення, інтереси: – широке коло
зацікавлень, книги, квіти; (11) – праце-
любність, порядність; (12) – так; (13) – 
створення сім’ї; професія: – бібліотекар,
працюю у Львові; (15) – проживаю з
батьками; (16) – м. Львів; контактний
телефон:    +38-(067)-902-42-77.

1) Всім дописувачам, які бажають
ознайомитися із концепцією ді-
яльності християнського клубу зна-
йомств КЗНДР при газеті «Мета», з
особливостями роботи даного Клубу,
побажаннями і рекомендаціями
координатора КЗНДР по співпраці з
дописувачами, висвітленими в розді-
лі «Клуб знайомства» газети «Мета»
в № № 1(40) - 1(50) за 2008-2009 
рік – звертатися до відповідальної
за кореспонденцію курії Львівської
Архиєпархії УГКЦ сестри Іринеї за
тел.: 8-(032)-261-08-94;

2) З червня 2008 року публікація
всіх оголошень в рубрику «БАЖА-
ЮТЬПОЗНАЙОМИТИСЯ» платна. В
конверт на адресу Клубу знайомств
при газеті «Мета» потрібно вложити:
а) заповнену анкету; б) копію чеку про
сплату коштів.
Номер рахунку: «Кредобанк»,   

МФО  385372; ЗКПО  2195527115; 
р/р  2620201054588; Галімурка І.П.;   
Сума платежу: 15 гривень; При-
значення платежу: за розміщення
анкети.
При відсутності чеку про сплату ко-

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

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

Листи в християнський клуб зна-
йомств КЗНДР надсилайте на адресу
редакції газети «Мета»:
Клуб знайомств, координатору,

редакція газети «Мета», площа св.
Юра, 5, м. Львів Україна, 79000 

Координатор КЗНДР Олександр
РОМАНЮК

.
ДО УВАГИ ДОПИСУВАЧІВ!

1) З№ 2 (51) газети «МЕТА» оголо-
шення: № 5 (чол), № 16 (жін), № 21 
(жін), № 27 (жін) – зняті з подальшої
публікації.

2) Координатор КЗНДР не про-
водить листування з дописувачами.
Консультації по всім запитанням, які
виникають у дописувачів, координа-
тор КЗНДР проводить виключно по
телефону 8-(032)-226-43-97 за вка-
заним вище графіком роботи;

3)До друку в газету не допускають-
ся оголошення від тих дописувачів,
які не виконують вимог концепції
(статуту) клубу, а саме: - не відповіда-
ють на всі пункти «АНКЕТА…» – (сі-
мейний стан – (для дописувачів групи
«Б»); - не вказують свій контактний
телефон; - не провели оплату коштів
поштою за публікацію оголошення
або через неуважність надсилають
кошти на інший рахунок; - надсила-
ють інформацію про себе листом
на бланках не встановленої у Клубі
форми і т.п.). Будьте уважні!;

4) Для розміщення анкети в черго-
вому номері газети «МЕТА» прохання
заповнені анкети разом із копією кви-
танції про оплату коштів надсилати
в редакцію не пізніше, аніж до кінця
кожного місяця.

КУДИ ПІТИ В НЕДІЛЮ?
1) Християнський клуб знайомств

при храмі Вознесіння Господнього.
Адреса: м. Львів, Левандівка, вул.

Широка, 81а, тел.: 267-63-37.
Зустрічі членів клубу проводяться

1 раз в два тижні, в неділю. Початок
зустрічі – 15.00 год., в приміщенні
«Школи сім’ї», 3-ій поверх духовного
центру «Під покровом Богородиці».

Дати найближчих зустрічей :
08.03.2009 р.; 22.03.2009 р. і т.д.;

2) Християнський клуб знайомств
«НАДІЯ» при храмі св. Володимира
і Ольги.
Адреса: м. Львів, вул. Симоненка,

5а, тел.: 64-25-54;  63-67-98.
Зустрічі членів клубу проводяться

кожного тижня, в неділю. Початок
зустрічі – 16.30 год., в лекційному
залі храму в приміщенні катехитич-
ної школи ім. бл. свщм. Миколая
Чарнецького.

Ëþáîâ³, çëàãîäè òà óäà÷³ Âàì âñ³ì! 
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За словами автора публікації в «Новых Вестях», ні
демарш ігумена Євстафія, ні православні ігрища пі-
терських комуністів не одержали жодної оцінки керів-
ництва РПЦ. «УПатріархії немає таких сил, які могли
б припинити цей страшний у своїй суті рух, – вважає
настоятель московського храму царя-мученикаНіколая
протоієрей Міхаїл Ардов. – Ці вимоги канонізації і
те, що ми бачимо по телебаченню, коли ідуть на якісь
демонстрації жінки похилого віку й чоловіки, несучи
одночасно портрети Сталіна і православні ікони – це
жахливий знак, знак того, що люди зовсім втратили
відчуття правди, істини».
Тим часом, якщо абстраґуватися від питань віри,

особа «батька народів» справді користується в певної
частини населення Росії великою популярністю. До-
сить, наприклад, згадати про проект «Ім’я Росії», коли
Сталін потрапив у число 12-ти найбільш впливових
фігур, які діяли на історичній, політичній та культур-
ній арені країни. Його ім’я стоїть поруч із Пушкіним,
Достоєвським, Петром I, Суворовим, Столипіним. Із
цього списку історичних персонажів найбільш близькі
йому за духом, мабуть, є цар Іван Грозний та Лєнін. У
Сталіна, якщо вірити списку «Ім’я Росії», виявилось
1 млн 39 тисяч шанувальників. Протягом усього часу
голосування він у цьому списку перебував на другому
місці.
Цікавий і інший момент. У представленій влітку

цього року концепції підручника «Історія Росії 1900-
1945», який готується до видання і стане базовим для
вивчення в російських школах, говориться про те, що
Сталін у період репресій «у конкретній історичній
ситуації», будучи керівником, діяв цілком раціонально
– як хоронитель системи, як послідовний прихильник
перетворення країни в індустріальне суспільство,
кероване з єдиного центру, як лідер країни, якій у
найближчому майбутньому загрожує велика війна».
При цьому на зборах учителів історії в Академії під-
вищення кваліфікації та професійної перепідготовки
працівників освіти, де й була представлена нова
концепція, учителям було велено поставитися до неї
«дуже серйозно».
За даними соціологічних опитувань, проведених вес-

ною цього року, ставлення до Сталіна зазнало якісних
змін: нині 42% росіян упевнені, що країні необхідний
саме такий лідер.Фігура «вождя й учителя народів» усе
більше міфологізується:Сталін подобається молодим,
йому відновлюють пам’ятники, його іменем намага-
ються називати вулиці,школярам його характеризують
як «героя» й «найуспішнішого керівника СРСР».
Сталіну симпатизуютьдві третинилюдейвікомпонад

60 років. При цьому не може не турбувати позитивна
оцінка його діяльності великою кількістю представни-
ків російської молоді. На питання соціологів про роль
Сталіна в історії країни 36% відповідають: «Яких би
помилок і пороків йому не приписували, найважливіше
–щопід його керівництвом народ вийшов переможцем
у Великій Вітчизняній війні». 20% заявляють: «Тільки
твердий правитель міг підтримати порядок у державі
в умовах гострої класової боротьби та зовнішньої
загрози» і «Сталін – мудрий керівник, який привів
СРСР до могутності та процвітання». Нарешті, 16% 
переконані: «Наш народ ніколи не зможе обійтися без
керівника такого типу, як Сталін, – рано чи пізно він
таки прийде і наведе порядок».

Baznica.info

Пітерські комуністи
пропонують

канонізувати Сталіна

(Закінчення, початок
у попередньому числі “Мети”)

«Провина» – це складне слово:має
префікс «про», граматичний корінь
«вин» і закінчення «а». Множина
словотворів із цього кореня-основи
«вин» за допомогою префіксації
та суфіксації є численна. І всі вони
стосуються покривджених осіб, які
мають дане Богом право власності
ще від початку сотворення світу. На-
писано бо: «І сотворив Бог людину
на свій образ; на Божий образ со-
творив її; чоловіком і жінкою сотворив
їх. І благословив їх Бог і сказав їм:
«Будьте плідні й множтеся і напо-
вняйте землю та підпорядковуйте її
собі; пануйте над рибою морською,
над птаством небесним і над усяким
звірем, що рухається по землі». По
тому сказав Бог: «Ось я даю вам
усяку траву, що розсіває насіння по
всій землі, та всяке дерево, що при-
носить плоди з насінням: вони будуть
вам на поживу» (Бт. 1, 27-29).
При цьому Бог-Творець зовсім

не зрікся Свого права власності на
сотворене Ним буття, як написано:
«Слухай, народе Мій, Я буду говори-
ти; Ізраїлю,Я свідчитиму проти тебе:
Я – Бог, твій Бог. Я не за жертви твої
буду тобі докоряти, бо всепалення
твої передоМною завжди.Не прийму
Я теляти з дому твого, ані козлів із
твоєї кошари, – Моя бо вся звірина

у лісі, і тисячі тварин на Моїх горах.
Я знаю все небесне птаство, і що
метушиться в полі, Мені відоме. Як
зголоднію, не скажу тобі того; бо Мій
усесвіт і те,що його сповнює. Чи ж то
Я їстиму биків м’ясо, чи кров козячу
буду пити? Жертвуй Богові хвалу
і віддай Всевишньому твої обіти. І
клич до Мене за лихої години – Я
визволю тебе, і ти Мене прославиш!» 
(Пс. 50, 7-15); «Тож коли щиро слу-
хатиметеся Мого голосу й дотри-
муватиметеся Мого завіту, будете
Моєю особливою власністю з-поміж
усіх народів, бо Моя вся земля»
(Вих. 19, 5). Отож, насправді людина
є не власником, а лише своєрідним
орендарем усього твореного Богом
буття та всіляких Його благ.
Поряд з цим, сама Божа Істота

– вічна і безконечна, незмінна і все-
відуча – має у Своїй природі Свою
троїчну власність, що проявляється
у власній Божій рідності: кожна бо
із трьох Божих Осіб має власність
єдиного неподільного Бога, а єди-
ний неподільний безконечний Бог
має власність у трьох Божих Осо-
бах. «Він власного Сина Свого не
пощадив, а видав Його за всіх нас;
як, отже, разом із Ним не дасть нам
усього?» (Рм. 8, 32), – переконує

нас у цій дійсності святий апостол.
Більше того – сам Бог-Отець під час
хрищення промовив з неба: «Це – 
Син Мій возлюблений, в якому Моє
благовоління» (Мт. 3, 17). Та й під час
переображення Ісуса «з облака було
чути голос: «Це – Мій Син улюбле-
ний, в якому Моє благовоління: Його
слухайте» (Мт. 17, 5). А ще так на-
писано: «Бог бо так полюбив світ, що
дав Сина Свого єдинородного, щоб
кожен, хто вірує в Нього, не загинув,
але жив життям вічним» (Ів. 3, 16).
Кожна сотворена Богом людина

також може бути наділена даром
батьківства і стати співвласником – 
разом з Богом – свого потомства. Не
власником, а саме співвласником, як
це показано на прикладі усвідомлен-
ня праматері Єви: «Адам спізнав Єву,
свою жінку: вона зачала й породила
Каїна та й сказала: «Я придбала лю-
дину з Господньої благодаті». Потім
вродила також брата його Авеля. [...] 
Каїн напав на Авеля, свого брата,
й убив його. [...] Тоді Адам знову
спізнав свою жінку, і вона вродила
сина й назвала його Сит, бо, мов-
ляв, Бог дав мені другого нащадка
– замість Авеля, що його убив Каїн»
(Бт. 4, 1-25).
Після Авраамового жертвоприно-

шення «ангел Господній кликнув до
Авраама вдруге
з неба і сказав:
«Клянуся Мною
Самим, – слово
Господнє: за те,
що ти вчинив це і
не пощадив сина
твого єдинород-
ного, Я побла-
гословлю тебе
вельми й дуже
розмножу твоє
потомство , як
зорі на небі і як
пісок на березі
моря. Твої потом-
ки займуть городи
своїх ворогів. У
твоєму потомстві
благословляться
всі народи землі,

тому що ти послухав Мого голосу»
(Бт. 22, 15-18). Однак «не всі ті, що
від Ізраїля, їзраїльтяни; і не ті, що
нащадки Авраама, всі його діти; але
від Ісаака назоветься твоє потомство,
тобто не тілесні діти – діти Божі, але
діти обітниці вважаються за нащад-
ків» (Рм. 9, 6-8).
Розумне сотворіння – ангел чи

людина – повинно бути переконане
й пересвідчене, що воно є онтоло-
гічною власністю Бога-Творця і Бога-
Відкупителя. Навіть коли людина чи
ангел піддалися у поневолення зла,
вони не перестають бути власністю
Господа Бога. Від розумних істот
Господь справедливо і домагається:
«Віддайте кесареве кесареві, а Боже
– Богові» (Мт. 22, 21).
При цьому людина одержала від

Господа Бога засоби для здійснення
цієї повинності, а це – Заповіді Божі
і Божа Благодать. І це не є рабством
людини, а любовним Отцівським
піклуванням, про що заявляє сам
Отець: «Я полюбив тебе відвічною
любов’ю, –тим і зберіг для тебе Мою
Благодать» (Єрем. 31, 3). Коли ж
погорджується Божими Заповідями
та Божою Благодаттю, яка потужно
випливає зі святих Христових Тайн і
є конче необхідною для спасення,

то провина стає вічною як факт.
«Бога бійся і Заповідей Його пиль-
нуй, бо в цьому – вся людина. Усі
бо діла Бог приведе на суд: усе, що
тайне, чи воно добре, чи лихе» (Про-
пов. 12, 13-14); «Нема нічого сховано-
го, що не виявиться; нічого тайного,
що не стане знаним» (Мт. 10, 26). «Не
судіть, отже, нічого передчасно, поки
Господь не прийде й не освітить те,
що скрите в темряві, та виявить за-
думи сердець, і тоді кожному хвала
буде від Бога» (І Кр. 4, 5).
Провина не може бути ліквідована

доти, поки людина не віддасться
своєму власникові – Богові – і не по-
верне ближньому всього боргу. І хоч
людина може подарувати своєму
боржникові борг, однак Господь Бог
ніколи не погодиться на свідоме й
добровільне відвернення від Нього
людини – через таку гріховну і не-
розкаяну поведінку вона ніколи не
здобуде Царства Божого.
Святий Августин починає свій твір

«Сповідь» такими словами: «Великий
єси, Господи, і достойний безконечної
хвали»; «велика могутність Твоя,
і немає міри Премудрості Твоїй»
(Пс. 145, 3; 147, 5). І величати хоче
Тебе людина, маленька частинка
створіння Твого. Людина, що носить
із собою смертність свою, що носить
із собою свідоцтво гріха свого і доказ,
що Ти, Господи, «противишся гор-
дим» (Рм. V, 12. І Петр. V, 5. Як. IV, 6). 
Та, одначе, величати Тебе хоче лю-
дина – маленька частинка створіння
Твого.Це ж Ти спонукаєш насшукати
радощів у Твоїх похвалах, бо ж Ти
створив нас для Себе, і серце наше
не спокійне, доки спочине в Тобі».
Вартість і гідність людини поля-

гає не в тому, щоб служити Богові,
адже «Бог, що створив світ і все, що
в ньому, бувши Владикою неба й
землі, не живе у рукотворних храмах
і не приймає служби з рук людських,
немовби Він чого потребував, бо то
Він дає усім життя, дихання і все»
(Ді. 17, 24-25), – вартість людини
полягає в тому, що вона може пого-
дитись з’єдинитися з Богом у Христі
Ісусі: «Він – Образ невидимого Бога,
первородний усього сотворіння, бо
в Ньому все було сотворене – що на
небі і що на землі, видиме й невиди-
ме: чи то Престоли, чи Господства,
чи Начала, чи Власті, – все було
Ним і для Нього сотворене. Він є
раніш усього і все існує в Ньому»
(Кл. 1, 15-17). «УНьому бо перебуває
вся Повнота Божества тілесно, і ви
причасні тій Повноті» (Кл. 2, 9).

о. Богдан СМУК

Осмислення поняття «провина»
«Коли ви прощатимете людям їхні провини, Отець ваш Небесний простить і вам.

А коли ви не будете прощати людям, і Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших».
Мт. 6, 14-15

Каїн вбиває свого брата Авеля.
Гравюра Поля Гюстава Доре (1832-189)
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о. Юліан КАТРІЙ,
«Заповіді Божі»

ТРЕТЯ БОЖА ЗАПОВІДЬ

Третя Божа Заповідь накладає на
насобов’язок святкувати святийдень.
Бог хоче, щоб ми під час тижня пра-
цювали, а неділю присвятили Йому і
відпочивали. Тож нічого дивного, що
неділя від самого початку стає для
християн важливим Господнім свя-
том та основоюлітургійно-церковного
року.Християнське святкування неді-
лі замітне двома рисами: участю у св.
Літургії і залишенням тяжкої фізичної
праці. Тут звернемо увагу на перший
обов’язок святкування неділі, а саме
– на участь у св. Літургії.
Святкування суботи у Старому

Завіті
У Старому Завіті окрема Божа

Заповідь приписувала святкувати
суботній день. Цей день мав ізраїль-
тянам завжди нагадувати на ство-
рення світу, на Божі добродійства та

на умову-завіт між Богом і людьми.
У книзі Виходу читаємо: «Пам’ятай
на відпочинковий день, щоб святити
його. Шість днів працюватимеш і
робитимеш всяке діло твоє. День же
сьомий – відпочинок на честь Госпо-
да,Бога Твого.Не робитимеш ніякого
діла сам, ані син твій, ані дочка твоя,
ані раб твій, ані рабиня твоя; худоба
твоя, ані чужинець, що перебуває в
твоєму дворі. Бо шість днів творив
Господь небо й землю і море, і все,
що в них, а сьомого дня відпочив;
тим і благословив Господь сьомий
день і освятив його» (Вих. 20,8-11). 
Субота зобов’язувала передусім до
спокою, тобто до залишення всякої
фізичної праці.
Святкування неділі в Новому За-

віті
У Новому Завіті обов’язок віддання

чести Богові переходить на неділю.
Св.Апостоли святкування останнього
дня тижня, тобто суботи, перенесли
на неділю.А це тому, бо в неділю Ісус
Христос славно воскрес із гробу. Він

у неділю дав владу Апостолам від-
пускати гріхи. І в неділю Святий Дух
зійшов на Апостолів. Декрет Друго-
го Ватиканського Собору «Про св.
Літургію» каже: «За апостольською
традицією, яка бере свій початок
від самого таки дня Христового Во-
скресіння, Церква святкує кожного
восьмого дня пасхальне таїнство,що
його слушно називає Господнім днем
або неділею» (§ 106).
Для перших християн головним

недільним обов’язком була зустріч
воскреслого Христа через участь в
Євхаристійній Жертві та злука з Ним
у св.Причасті.Характер святкування
неділі від самого початку був радіс-
ний, бо кожна неділя пригадувала
першим християнам радісну подію
Христового Воскресіння. З тієї при-
чини в неділю не було ані посту, ані
коліноприклонень.
Обов’язок участи у св. Літургії
Брати участь у св. Літургії – це

перша головна риса освячення
Господнього дня. Осередком бого-
почитання у Христовій Церкві від
апостольських часів аж до сьогодні

є Пресвята Євхаристія, що її при-
ймаємо у св. Причасті. Пресв. Євха-
ристія довершується на св. Літургії.
Без Літургії нема Пресв. Євхаристії,
нема св. Причастя. Тому св. Літургія
– це щось найважливіше, найцінні-
ше і найсвятіше, що має Христова
Церква. Ісус Христос приніс тільки
одну криваву Жертву на хресті. Та
Він з любови до нас бажав не раз,
а тисячі-тисяч разів жертвуватися,
тому установив на Тайній Вечері без-
кровну Жертву Нового Завіту – св.
Літургію.
Хоча у перших віках християни

часто бували на св. Літургії, навіть
щодня, то все-таки неділя була днем
загального збору християнської гро-
мади. У творі «Наука 12-ти Апосто-
лів», що мав би походити з другого
сторіччя, читаємо: «У день Господній
зберіться разом і переломіть Хліб та
дякуйте, визнавши раніше свої гріхи,
щоб чиста була ваша жертва». Зі
сказаного виходить,що вже тоді була
практика частої сповіді і св.Причастя

та обов’язок недільної св. Літургії.
Первісна участь усіх вірних унеділь-

ній св.Літургії не була обов’язком, на-
ложеним Церквою; звичай і ревність
були для них неписаним законом.
Церковні закони щодо неділі при-
ходять дещо пізніше, а саме тоді,
коли вже почала остигати перша
християнська ревність.Перші закони
Західної Церкви, які вимагали, щоб
бути щонеділі в церкві, походять від
синоду в Ельвірі (Еспанія) на початку
четвертого століття.Цей синод рішив,
щоб на короткий час відлучати від
Церкви тих, хто б через три неділі за
чергою не був у церкві. Синод в Агде
(Франція) 506 року вже накладає
виразний обов’язок брати участь у
недільній св.Літургії.УСхідній Церкві
помісний синод у Сардиці (Болгарія)
347 року в 11-ім каноні пригадує, що
існує закон від св. Отців, щоб ви-
ключати з Церкви тих, які, живучи в
місті, не були б у церкві три тижні за
порядком. А Трульський Собор 692 
року у своєму 80-му каноні відносно
недільної св. Літургії дає таке прави-
ло: «Якщо б єпископ чи пресвітер, чи
диякон, чи хтось із зарахованих до
клиру, чи мирянин, для яких не було
поважної причини або перешкоди
надовго бути усуненими від своєї
церкви, але, перебуваючи в місті,
вони за три неділі, впродовж трьох
тижнів, не прийдуть на церковні зі-
брання, то клириків треба виключати
з клиру, а мирян позбавляти церков-
ного єднання».
Св. Йосафат у 5-му правилі визна-

чує для священиків дні, в яких вони
були обов’язані служити св. Літургію,
і завважує, що обов’язком свяще-
ника є відправити св. Літургію так,
як обов’язком вірних є взяти участь
у відправі. Митр. Петро Могила у
своєму «Требнику» також пригадує
священикам і вірним недільний
обов’язок: «Хай знає парафіяльний
священик, – каже він, – що він пови-
нен служити св. Літургію під тяжким
гріхом у кожний великий празник і в
неділю, а також в кожну суботу. Бо
якщо він не буде служити св. Літургії,
то для багатьох буде перешкодою до
вислухання Божественної Служби,
що її, за Божим і церковним наказом,
кожний християнин у кожний святий
день повинен вислухати» (Ч. І, cтop.
251).
У рішеннях Замойського Синоду

1720 року читаємо відносно неділь-
ного обов’язку: «Св. Синод рішив
постановити щодо Служби Божої
парафіяльної,щоб для ліпшої вигоди
парафіян була назначена певна годи-
на, та щоб вона починалася щонай-
пізніше перед полуднем» (Тит. III, § 4). 
Подібно і Львівський Синод 1891 року
про відправу св. Літургії каже: «Щоб
вірні могли задоволити свій обов’язок
щодо вислухання цілого Богослужен-
ня, постановляєСинод,щоб відправа
Служби Божої парафіяльної відбува-
лася в певних означених годинах, ані
занадто вчасно, ані занадто пізно»
(Тит. IV, гл. 1, § 13).

  

Стефан КРЕНЦЕР

ЯК ПОСТАЛА
ВІДОМА СЬОГОДНІ

ІСТОРІЯ СОТВОРЕННЯ?

(Закінчення. Початок у попередніх
числах «Мети»)

«Пізнання добра і зла» у вірші 5 означає: людина
сама хоче визначати, що добре, а що зле. Тим самим
вона ставить себе на місце Бога. Зміїна отрута діє
в душі Єви: Бог стає заздрісною істотою. Водночас
плоди на забороненому дереві стають ще бажаніші.
Вони стають раптом «вишукані, приємні, жадані». 
Невизначений стан душі Єви закінчився. Далі йде дія.
Поодинокі кроки тонко психологічно розпрацьовані:
вона побачила, взяла, з’їла, подала.
Вона подала. – Єва не хоче бути у своєму вчинку

одна, через те вона подає плід і Адамові. Він з’їв
також. Єва, яка мала бути йому помічницею, стає спо-
кусницею. Розлам між Богом і людиною здійснено.
Катастрофа настала! Людина випала зі спільноти з
Богом. Вона ховається від Бога. Але Бог притягує її
до відповідальності.
Перші люди пізнають, що вони нагі. Це образ. Він

нічого не говорить про теперішній тілесний чи ста-
тевий устрій людини. В основі цього образу лежить
гра слів.
Змій пообіцяв: Ви станете «arum» – розумні, зна-

ючі, сильні (Бут. 3,5). Після гріхопадіння Адам і Єва
пізнають,що вони стали «arom» – нагі, бідні, незнаючі,
безсилі (Бут. 3,10).  «Нагота» зображає безпомічність
та безсилля грішника, що беззахисно наражений на
усі згубні сили. Гріх ніколи не може дарувати людині
благо (arum), – він завжди робить її злиденною (arom) 
і штовхає до загибелі.
Гріх роз’єднує з Богом. Гріх роз’єднує також і

людей між собою. Чоловік звинувачує жінку, жінка
перекладає вину на змія, який одурманив її своєю
приголомшливою силою впливу. Вони звинувачують
чарівність природи і тим самим – самого Бога (Бут.
3,12-13). Відповідно до гріха настає покарання. Змій,
як символ культу плідності, який на старому Сході
зображався прямовисно, повинен у майбутньому за
кару повзати на череві і їсти пилюку. Весь блиск його
бісівської сили розвіявся (Бут. 3,14-15).
Жінка покарана чоловіком. Жінка прагне чоловіка

і справжнього кохання. Але він нею зловживає, поне-
волює, принижує своїми інстинктами до рівня речі.
Покарання також уражає жінку в її покликанні матері:
тягарі материнства та болі під час пологів (Бут. 3,16).
Чоловік покараний землею. Земля проклята через

нього.Все,що він робить у своєму завданні опанувати
світ,приноситиме йому водночас замість незатьмареної
радості страждання,муку і біль.Сили природи повста-
ють проти чоловіка.Все,що він з великими зусиллями
вибудував, незабаром покришиться йому під руками.
В кінці сповненого зусиль життя його очікує смерть
(Бут. 3,17-19).
Однак найсерйозніше покарання полягає у вигнанні

з раю.Якщо рай представляє глибинну життєву спіль-
ноту людини з Богом, то вигнання з раю означає втрату
цієї спільноти з Богом.
Мипізнали,що «історія» про сотворення та гріхопа-

діння є зодягненням богословських правд в історичне
вбрання.
Мова йде, перш за все, про три великі теми: похо-

дження всього сотвореного з руки Божої, походження
зла у світі з людської свободи, і нарешті питання: «Чим
є людина?» Людина, яка сотворена на образ Божий,
вже на початку свого існування каже «ні» Божій волі
і руйнує цим гармонію творіння. Бог відходить від
людини, але не назавжди. Він не полишає людину на
саму себе, на її нестерпну, пекучу самотність. У Про-
тоєвангелії, «Першій Добрій Новині» (Бут. 3,15) Він
обіцяє відкинутим людямСпасителя.Цим закладається
напрям майбутньої історії: вона є історією спасіння.
Бог веде свій народ до спасіння, яке відкривається для
нас в Ісусі Христі.

З німецької переклала
Ольга ДЖУМАЛО
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Шоломинь – одне з десятка сіл-
сателітів літописного Звенигорода. І
життя тут у якійсь мірі залежало від
тих подій, що відбувалися у стольно-
му граді. Це, зрозуміло, стосується
і духовного життя. В.Лаба у книжці
«Історія села Шоломия» наводить
витяг зі спогадів дочки о. Гайовського
Марти про те, що в селі був дзвін,
датований 1206 роком, який забрали
на переплавку австрійські власті під
час Першої світової війни.Однак вже
у пізніших часах, коли проводилися
візитації церков, у жодному акті про
дзвін не згадано.
Говорячи про духовне життя села,

треба зазначити, що парафія мала
дві церкви. Одну називали «горіш-
ня», іншу – «долішня», або церква
св. Іллі і церква Різдва Пресвятої
Богородиці.
Першаписемназгадкапро «нижню»

церкву датується 1515 роком у по-
датковому реєстрі. Про інший храм
знаходимо вістку у записах Київ-
ського воєводи князя Костянтина
Острозького. 23 червня 1596 року
князь повідомляв своєму управите-
леві Конському,що він навічно віддав
монахам гору в Шоломиї і наказав
не чіпати цих монахів. Їх, монахів,
було запрошено, як пише Острозь-
кий, на прохання шоломиївського
пароха о. М.Лепети, щоб не стояла
без діла горішня церква після смерті
о. С.Кончака, який її обслуговував.
Оскільки К.Острозький був ревним
захисником православ’я, то монахи,
які прийшли в Шоломию й осіли при
церкві Різдва Богородиці, безпере-
чно, були українцями. Вже пізніше,
коли був знищений монастир, церк-
ва прийшла в запустіння. Пізніше
на її місці збудували капличку. Ще
впродовж 30-х років ХХ століття тут
відбувалися відпусти, які збирали
тисячі людей.Неподалік каплички б’є
джерело, вода якого, за свідченням
людей, має лікувальні властивості,
оздоровлює, зокрема, очі.
В акті візитації церкви св. Іллі 1742 

року зазначено, що парохом був о.
Іван Маркевич, а в 1789 році, згідно
з податковим реєстром, парохію
очолював о. Я.Кавецький. З цього
документа можна зробити висно-
вок, що парафія в Шоломиї не була
бідною – церкві належало 43 морґи
ріллі, 17 морґів городів, 4 морґи па-
совищ. Храм був із соснового дерева
на дубових підвалинах.
Після о. Кавецького парафією

правив о. І.Онишкевич. У 1832-
1840 роках у селі душпастирював
о. М.Новаковський Про його побут у
Шоломиї нагадує великий кам’яний
хрест, встановлений на цвинтарі,
на якому зафіксовано, що «...сей
хрест поставлений на честь і хвалу
всемогутнього Бога в пам’ять ново-
встановленого цвинтаря старанням
о.Миколая Новаковського з дозволу
ради церковної 1839 року».
Не повний рік парохували в селі

о. Д. Телішевський (1821) та о.
Й.Вислобоцький (1840-1841
Недобру пам’ять залишив у селі

о. А. Обушкевич, парох у 1841-1865 
роках. Утворену у Львові Головну
Руську раду він називав баламуткою,
а сам був пропольської орієнтації.
Як твердить газета «Слово», 21 ве-

ресня 1862 року в Шоломиї відбувся
соборчик священиків, на якому був
присутній і виступив о. І.Наумович,
відомий у Галичині ідеолог москво-
фільства.
У березні 1867 року власник філь-

варку й одночасно патрон церкви

А.Потоцький презентував на пара-
фію о. Кирила Букоємського, який
запам’ятався у селі як добрий госпо-
дар – чимало праці доклав до того,
щоб побудувати в 1878 році новий
мурований житловий будинок для
пароха. При ньому також розшири-
лися церковні угіддя – церкві вже
належало 50 гектарів орного поля.
Отець Букоємський мав москвофіль-
ські погляди, був членом товариства
ім. Качковського.
До сказаного слід додати ще один

факт на користь цього священика:
при ньому громада почала збирати
кошти на будівництво нової цер-
кви. Москвофільство пропаґував
і наступник о. Букоємського о.
Родзекевич.Самезаньогозавершили
будівництво нової дерев ’яної
церкви у 1889 році. Москвофілом за
переконанням був і о. І.Яримович,
який прийшов на парафію 1893 року
і пробув тут до своєї смерті в травні
1931 року. Вже перед смертю о.
Яримович спричинився до того, що в
селі було організоване «Товариство
будівництва Народного дому».
При оголошенні конкурсу на

посаду пароха претендувало аж 58 
священиків. Конкурс тривав протягом
року. І тільки в квітні 1932 року
А.Потоцький з усіх запропонованих
кандидатів затвердив парохом
о. Онуфрія Гайовського. На його

долю випало винести із села
москвофільське сміття, з чим він
успішно впорався . При ньому
також зміцнили фундамент церкви,
розпочали будівництво Народного
дому.
Історія родини о. Гайовського – 

це великий фрагмент визвольних
змагань, особливо в післявоєнний
період. Всі діти священика були
членами ОУН. Першим на свою
життєву Голгофу пішов о. Гайовський,

арештованийбільшовиками 1950 року
і відправлений у Сибірь неісходиму.
Його вина була в тому,щодочка Люба
і син Богдан боролися в лавах УПА
проти окупанта, а він сам відмовився
перейти на православ’я.
На Свят-вечір 1946 року загинув

у лісі між Підгородищем і Гриневом
Богдан Гайовський , заступник
командира групи УПА «Південь». 
28 січня 1954 року біля с. Скнилів,
що під Львовом, загинула у бою з
гарнізонцями Люба Гайовська, яка
тоді виконувала обов’язки керівника
бюро інформації УГВР (Української
Головної Визвольної Ради).
У серпні 1944 року парохом у

Шоломию був призначений о .
С.Шпитковський. У довідній записці
співробітника ІІ-го Управління НКДБ
УРСР І.Богданова священик чомусь
названий Станіславом. Після нього
тепер уже православну парафію очо-
лювали о.о. Круцик, Любінець, Ма-
ковей, Кушнір, Шевчук, Гіль, Шевчук.
Саме за останнього, на сході села
в січні 1990 року, таємним голосу-
ванням було вирішено про передачу
церкви св. Іллі греко-католикам.
Ще в 1989 році церкву відремонту-

вали і розмалювали. Того ж року було
відремонтовано і посвячено каплицю
Різдва Пресвятої Богородиці. Зараз
час парафію очолює о. З.Сліпий.

Богдан ЗАКАЛИК

Священик Української Греко-Католицької Церкви
отецьМихайлоМельник – людина, яку добре знають
у Бориславі, адже 38 років віддав він пастирському
служінню і увесь цей час був парохом храму Пре-
ображення ГНІХ у Тустановичах. Щойно почала
розвалюватися злочинна комуністична імперія, як
отець Михайло взяв найактивнішу участь у лега-
лізації УГКЦ. А чи можна забути перші мітинги
в місті за національне та реліґійне відродження,
де завжди із високопатріотичними проповідями
звертався до громади отецьМихайлоМельник і його
слова знаходили найширший відгук у серцях тисяч
і тисяч людей.
Та сталося так, що через важкий стан здоров’я свя-

щеник був змушений покинути рідну землю і поїхати
до США, де проживає його син, але протягом цього
часу ніколи не втрачав зв’язків із рідним Бориславом.
І, звичайно, радісно було зустріти отця у рідному
місті, куди він повернувся на святкування століття
храму, в якому стільки прослужив. Які його враження
від зустрічі з рідним краєм, наскільки, на його думку,
змінилося тут життя за останні роки, його й попросили
розповісти.

– Зустріч із рідною землею, служінню якій віддав
я десятки літ, – то незабутні моменти. Звичайно, від-
булися величезні зміни, але дуже шкода, що не так
швидко, як би хотілося. І все ж наша країна йде вперед,
до того омріяного нами ідеалу – могутньої і квітучої
держави. Міг би хвалити і говорити про гарне. Але
любити свою землю – не означає закривати очі на її
негаразди. На жаль, вони є. Однією з таких перешкод
нашляху нашого поступу є корупція, яка пронизала чи
не всі сфери суспільного життя. Хочу ширше сказати
про це з надією, що мої слова бодай комусь відкриють
очі і наставлять на шлях істини.
Нажаль,живемо в час, коли злодійство розпоясалося

до краю, а корупцію бачимо у всіх ділянках життя.
Саме тому навіть ВерховнийАрхиєпископУкраїнської
Греко-Католицької Церкви зібрав Синод, на якому
розглядалися питання корупції у нашій державі. А
корупція – жахлива річ. Чому? Бо через корупцію на
різні ділянки життя проникають люди недостойні.
Дуже часто – злочинці.Дуже часто – люди сумнівного
або дуже поганого поведения. Вони платять гроші і
посідають намічену мету.
Нажаль,Блаженніший торкнувся тільки корупції, яка

є в державі, але не згадав про те, як трактує корупцію
Церква, як вона дивиться на цей злочин від самого
початку свого існування. Адже знаємо, що Церква
дуже суворо карає за корупцію. Це по-церковному – 
страшний гріх – симонія. Доказом цього є постанова
четвертого Вселенського собору (Халкідонського). 
Ось буквально друге правило цієї Постанови: «Якщо
якийсь єпископ за гроші рукоположення учинить, і
непродаваєму благодать перетворить в продажу, і за
гроші поставить єпископа, чи хор-єпископа, чи пресві-
тера, чи диякона, чи іншого якого з них, що числяться
в клірі, або проведе за гроші в економа, чи екдика, чи
парамонарія, чи взагалі в яку-небудь церковну посаду,
задля огидного прибутку свого: такий [...] хай буде
позбавлений власної ступені, і поставлений хай не
користається таким купленим рукоположениям, чи
виробництвом, але хай буде позбавлений достоїнства
чи посади, які дістав за гроші. Якщо є хто посередни-
ком у такому огидному і беззаконному мздоприйнятті,
то і сей, якщо є із кліру, хай буде викинутий зі свого
ступеня; якщо ж мирянин чи монашествуючий, то хай
буде підданий анатемі».
Як бачимо з цього, все, буквально все, в єпархіях та

всіх церковних закладах,що лагодимо протизаконне за
гроші, потрапляє під прокляття Вселенського собору. І
той, хто бере симонію, і той, хто дає, автоматично по-
збавляється посадиназавжди.Так само, коли одружить-
ся католицький священик – він уже не священик. Або
коли священик порушив таємницю сповіді – він уже
не священик. Це правило не може змінити ні єпископ,
ні патріарх, але лише Вселенський собор, який один
лиш може відмінити це правило. І це стосується усіх
конфесій, адже четвертий Вселенський собор відбувся
в часи, коли християнська Церква була єдиною.
Тут я торкнувся тільки однієї проблеми, однієї пере-

шкоди, яка заважає у розбудові нашої держави, нашої
Церкви. І думаю, що багато людей, які зіткнулися з
таким злочинним явищем чи самі були до цього при-
четні, мали б замислитися і схаменутися.
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оля, котрийшвидше сподівав-
ся смерті, ніж повернення свого
пана, миттю зійшов на подвір’я
замку і з покорою почав тримати
за узду коня, поки Зифрид не
зіскочив з нього. Граф довго ди-
вився в його лице, не говорячи
ані слова. Голя був блідий, наче
труп; він аж тремтів від страху, як
злочинець перед суворим суд-
дею. Його зле сумління малю-
валось в понурому та не-
спокійному погляді, а його
страшна блідість свідчила
про його страшний злочин.
Про все можна було про-
читати у його блідім і дикім
виразі обличчя.
Тремтячими від страху

кроками провів графа до
кімнати, ледве втримуючи
уруці палаючийсмолоскип.
Граф побачив сліди най-
більшої розтрати і нелад
у цілому замку. Всюди зу-
стрічав переляканих його
несподіваним повернен-
ням людей, тільки деякі
зі старих слуг привітали
свого пана зі сльозами
радости.
Коли граф зайшов у ли-

царську салю, зняв з го-
лови шолом і зажадав
при всіх ключа від замку.
Вірному Вольфу наказав
замкнути всі замкові брами, ку-
хареві щоб нагодував змучених
дорогою лицарів, потім рукою
дав знак,щоб всі віддалилися, а
сам пішов до кімнати Геновефи.
Застав все в тому самому стані,
як тоді, коли Геновефа жила в
цій кімнаті. Голя ніколи не за-
глядував до тої кімнати, щоб не
збільшувати докорів сумління.
На очі потрапила сорочка з гап-
тованим написом: «Вертаючому
з війни лицареві Зифридові
вірна його дружина Геновефа».
Знайшов кільки листів, які писа-
ла до нього. Кожний з них був
пронизаний найбільшою при-
хильністю, любов’ю і вірністю.
З них вичитав, що чесна жона
щоденно молилася за його
здоров’я і вже наперед тішилася,
що привітає мужа, котрий повер-
неться з війни, синомабодочкою
на руках. Завжди думала лише
про нього, а його довга мовчанка
справляла для неї великий сум,
бо Голя перехоплював всі листи
графа до неї і навпаки.
Граф сперся на руки і в вели-

кому жалю й тузі за Геновефою
сидів до півночі.Раптом увійшла
до кімнати Берта і дала йому
лист, котрий Геновефа написала
у в’язниці. Показала йому також
низку перлів і, щиро плачучи,
розповіла все, що сказала гра-
финя їй останньої ночі, перш ніж
її було вбито. Граф не міг біль-
ше витримати, плакав, як мала
дитина, і постійно повторював:
«О, нещаслива Геновефо!Через
мою необережність ти вмерла
зі своїм сином, якого було дано
мені небом. О, я найнещасливі-
ший з-поміж людей!». Даремно

старався утішити його чесний
Вольф.
Несподівано граф встав, зажа-

дав меча і хотів власною рукою
вбити нікчемного Голя, але
Вольф стримав його, попросив,
щоб граф вислухав його і не
карав нікого. Зифрид послухав
свого слугу і наказав зловити
Голя, закувати в кайдани і кинути
до тої самої в’язниці, де сиділа

Геновефа. Наказ цей виконали
жовніри з великою радістю.
На другий день наказав за-

кликати до себе Голя. Перш ніж
він постав перед графом, про-
читав Зифрид ще раз листа від
Геновефи, де були такі слова:
«Даруй йому, так як я дарую, бо
не хочу, щоби з моєї причини
пролилась кров». Вони дуже
вразили його.
Коли прийшов Голя, сказав до

нього зворушливим голосом: «О,
Голе,що злого я вчинив тобі,що
ти завдав мені таку велику крив-
ду? Що злого вчинили тобі моя
дорога жінка і син,що ти їх вбив?
Ти прибув домене бідний, я тебе
виховав і любив найбільше зі
всіх підданих. За що ти мені так
страшно відімстив?»
Голя сподівався, що граф вб’є

його, тому несподівана доброта і
лагідність зворушили його серце
так,що сказав правду: «Графиня
– невинна, як ангел, але я, за-
сліплений злочинною пристрас-
тю, хотів її вбити.Вона відкинула
з обуренням мої любовні заяви
і відтоді моя дика пристрасть
змінилася на страшну небезпе-
ку, я її, невинну, оббрехав перед
тобою».
Граф одержав велике полег-

шення, коли Голя сам засвідчив
невинність Геновефи. Наказав
запровадити його назад до
в’язниці. Але ще більший жаль
огорнув йому серце, коли зро-
зумів, що він сам наказав убити
невинну Геновефу.
Від того часу сум його збіль-

шувався щодня, а меланхолія
доходила майже до божевілля.

Сусідні лицарі, котрі його дуже
шанували, часто відвідували,
щоб розвеселити його і потіши-
ти. Але жаль графа не мав меж.
Постійно сидів у кімнаті Гено-
вефи і ходив лише до каплиці.
Єдиним його бажанням було
знайти гріб Геновефи, щоб тіло
її поховати по-християнськи.Але
ніхто не знав, де вона загинула,
бо ті два драби, які мали її вбити,

давно щезли, і ніхто не
знав, куди вони поділися.
Тому відбулася лише від-
права за упокій душі. На
богослужіння з’їхалися всі
довколишні лицарі разом
зі своїми жінками і дітьми,
зібравсямайже весь народ,
так, що не лише каплиця.
але й ціле подвір’я замку
наповнилось народом.Від-
так роздав граф біднимми-
лостиню і виставив в кап-
лиці пам’ятник, на котрім
була представлена ціла
історія життя Геновефи.
Минуло кілька літ. Згодом

почав Зифрид виходити з
замку, але до цього зму-
сили його товариші, вжи-
ваючи всяких засобів, щоб
його розвеселити. Один
справив бенкет, на котрім
грав славний бандурист,
інший урядив перегонки

на конях, а третій запросив його
на полювання, яке він любив з
маленьких років. Коли лицарі
побачили, що Зифридові дуже
подобається полювання, часто
запрошували його на нього.
Звірів було в околиці
дуже багато.
За намовкою Вольфа Зифрид

також оголосив великі лови у
своїм графстві і запросив усіх
лицарів з околиці.Було це, влас-
не, при кінці зими.
Лицарі зібралися в замку і че-

кали, щоб випав сніг. Не довго
чекали: випав сніг, і граф виру-
шив у товаристві численної дру-
жини на полювання. Всі їхали
кінно, лише наганячі і служба,
що несла живність, ішли пішки.
Загомоніли сурми, почалися

лови. Граф Зифрид натрапив
на слід звіра і кинувся за ним
у погоню. Звіря швидко втікало
через скелі та й забігло до пече-
ри Геновефи. Була це, власне,
та лань, яка кормила своїм
молоком протягом семи років
Геновефу і її сина. Граф зіскочив
з коня і побіг просто до печери,
а, заглянувши в середину, по-
бачив людську постать. Була це
Геновефа, котрій вже трохи по-
кращало, але все-таки була ще
дуже ослабленою і виснаженою,
так що здавалося, що належить
до другого, а не до того світу.
Граф, здивований побаченим,
подумав, що це надприродне
явище, тож він закликав: «Хто
ти? Якщо ти чоловік, вийди з
печери!»

ЖИТТЯ СВЯТОЇ ГЕНОВЕФИ МУЧЕНИЦІ
  

(Продовження в наступних
числах  «Мети»)

(Продовження. Початок у попередніх числах “Мети”)

Г

  

Св. Геновефа берегиня Парижу.

1. Річард Піндел написав опо-
відання «Чийсь син». У ньому він
розповідає, як одинюнак, який утік
із дому, пише листа своїй матері,
в якому просить, аби батько про-
бачив йому і знову вважав своїм
сином. «...Через кілька днів я про-
їжджатиму повз наш будинок», – 
пише юнак. – «Якщо батько хоче,
щоби я повернувся, то нехай по-
дасть мені знак – вивісить на яблуні
біля нашого будинкушматок білого
полотна».
І от він уже в поїзді.Незабаром за

поворотом повинен з’явитися буди-
нок його батьків і яблуня, але юнак
настільки охоплений хвилюванням
і страхом,що не має сил навіть гля-
нути у вікно – а що, якщо на яблуні
не виявиться знака?Повернувшись
до свого сусіда, він попросив його
тремтячим голосом: «Допоможіть
мені. Зараз за поворотом ви побачи-
те будинок і поруч із ним – дерево.
Подивиться, чи не висить на ньому
що-небудь» Коли поїзд пройшов
повз його будинок, схвильований
юнак запитав супутника: «Скажіть,
чи не помітили ви білої матерії на
дереві?» І той здивовано відповів:
«Так, звичайно, помітив. Синку,
біла матерія розвивалася на кожній
гілці цього дерева!»
Ця розповідь – відображення

істини про велике Боже мило-
сердя.

2. Один солдат купив в Індонезії
мавпу. Та незабаром він помітив,
що вона болісно реагує на його до-
тики. Звернувшина це увагу, солдат
зауважив на тілі мавпи інфіковану
болючу рану. Коли ж він уважніше
придивився до рани, то зрозумів,
що стало її причиною. Очевидно,
коли мавпочка була ще маленькою,
хтось перев’язав її тільце дротом
і пізніше, коли вона «переходила
з рук у руки», нові власники про-
сто не зауважували, що на ній за-

кріплено дріт, який у міру того, як
мавпочка росла, упивався в її тіло
і спричиняв усе більші муки.У той
же вечір солдат, виголивши вовну
біля рани, обережно зняв дріт.Поки
він це робив, мавпа терпляче ле-
жала із заплющеними очима, хоча
видно було, що ця процедура для
неї досить болюча. Але як тільки
операцію було закінчено, мавпа
почала радісно стрибати, а потім
вискочила до нього на коліна і ніж-
но обійняла його за шию.
Біль сповіді – це біль звільнен-

ня, і вона – ніщо у порівнянні з
болем, який відчуваєш, коли тебе
мучить гріх.

3. Якось англійський скрипаль
Пітер Кропер був запрошений до
Фінляндії з концертом. Виступ був
настільки важливим, що Королів-
ська музична академія надалаПіте-
ру найціннішу скрипку Страдіварі,
яку відомий майстер виготовив 285 
років тому.Однак під час концерту
трапилася жахлива подія: підійма-
ючись на сцену, Пітер спіткнувся
й упав, а скрипка, ударившись об
підлогу, розкололася на шматки.
Пітер повернувся до Англії в шо-
ковому стані.
Скрипковий майстер Чарльз Бер

довго трудився над відновленням
розбитої скрипки. Нарешті інстру-
мент був готовим. Боже, як звучала
ця скрипка! Її новий голос став ще
прекраснішим, аніж колишній!
Історія скрипки – моя історія.

Гріх майже знищив мене – але
Бог, майстер з відновлення роз-
битих душ, відтворив мене. Моє
звучання тепер набагато краще,
ніж колись. Як я тепер повинен
віддячити Богові за те, що Він
мені зробив?

«ЩИРИЙ ЖАЛЬ – ЦЕ ПЕРЕСТАТИ
ГРІШИТИ» (СВ. АМВРОСІЙ).
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Міні-кросворд «Релігійний»

(Відповіді на міні-кросворд
“Мети” , число 2\51 за лютий)
По горизонталі: 4. Вечірня. 5. Сан. 6. Тит. 8.Типікон.
По вертикалі: 1. Серафим. 2. Яір. 3. Антифон. 7. Ніл.

Вп иш іт ь го р и з о нт а л ь н о
п’ятилітерні слова-відповіді, щоб
певні літери співпали з тими, що
на малюнку.

1. Євангелист. 2. Символ святості
навколо голови Ісуса, Марії, святих. 3. 
Підвищення у храмі перед іконостасом.
4. Традиційне кінцеве слово кожної
молитви і проповіді (“Нехай так буде”).
5. Сотворіння, яке має розум і волю, а
не має тіла. 6. Пожертва. 7. “Небесне ... 
пломеніє так величаво неспроста – Пре-
чиста, Пресвята Марія дарує світові
Христа” (П. Лехновський). 8. Збірка
церковних співів, що складаються з 9 
пісень. 9. Штат служителів і присуги у
православному храмі. 10. Подружжя – 
сьома свята...

Склав Богдан ЛАДАНАЙ

5-річчя священства – о. Олег Жаровський (14. 03)

5-річчя священства – о. Володимир Люпак (14.03)

65-річчя уродин – о. Федір Дубей (05.03)

50-річчя уродин – о. Ярослав Гаранджа (10.03)

45-річчя уродин – о. Володимир Кепич (05. 03)

35-річчя уродин – о. Андрій Пецух (05. 03)

Â ³ ò à º ì î  Þ â ³ ë ÿ ð ³ â !
У  б е р е з н і  с в я т к у ю т ь  ю в і л е ї :




