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ЧАСОПИС ЛЬВІВСЬКОЇ АРХИЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

META
Хто правду чинить –

іде до світла
Іван 3,21

ЧИТАЙТЕ  У  НОМЕР І :

Українська Греко-Католиць-
ка Церква зовсім недавно (бо 
що для історії людства є 20 
років?) вийшла з підпілля, і 
увесь цей час ми знаходимося 
зоні постійної уваги з боку ін-
ших Церков, світових держав, 
політиків, фінансистів, жур-
налістів тощо. Усіх цікавить 
позиція нашої Церкви щодо 
різних сфер нашого буття. 
Цей інтерес дуже поглибився 
від часу вступу на Патріар-
ший престол Блаженнішого 
Святослава (Шевчука). І ось 
зовсім недавно Глава нашої 
Церкви дав розлоге інтерв’ю 

для kommersant.ru, де відповів 
на запитання російського жур-
наліста Костянтина Еггерта. 
Пропонуємо нашим чита-

чам неповний конспект цього 
інтерв’ю.

«НАША ЦЕРКВА –
НЕ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЕКТ»
Насамперед російський 

журналіст запитав у Бла-
женнішого Святослава про 
його стосунки з Предстоя-
телем Української Право-
славної Церкви Москов-
ського Патріархату митро-
политом  Володимиром 
(Сабоданом) і про можли-

вість зустрічі з патріархом 
РПЦ Кирилом. Відповідь 
була такою: «Чесно кажучи, 
я очікував набагато більшого 
порівняно з тим, що ми отри-
мали протягом останніх двох 
років. Ці контакти мають в 
Україні постійний і дуже різно-
бічний характер. Звичайно, 
офіційного, методичного, 
спланованого діалогу, який 
зблизив би наші дві Церкви, 
у нас поки що не вийшло. 
Але зустрічі відбуваються 
регулярно. Остання для мене 
була дуже важливою. 

В далекому канадському місті 
Вінніпезі вже 40 років спочиває 
нетлінне тіло українського в’язня 
совєтських тюрем, керівника УГКЦ 
в найтяжчих часах переслідування – 
блаженного Василія Величковського 
(блаженним проголосив його в 2001 
році Папа Іван Павло ІІ). 
Розпочався життєвий шлях іс-

повідника віри 1 червня 1903 року 
в місті Івано-Франківську (тоді – 
Станіславів) в родині священика 
Володимира Величковського – со-
трудника єпископа-ординарія Гри-
горія Хомишина (теж нині блажен-
ного УГКЦ). Його матір’ю була Анна 
Теодорович – донька о. Миколая 
Теодоровича з Тернопільщини (с. 

Пробіжна). 
Зростав Василь у дуже побож-

ному середовищі. Сестра діда, 
о. Миколая Теодоровича, та його 
чотири сини і дві доньки посвяти-
ли себе Богові в священничому і 
монашому покликанні. 
Про атмосферу в родинному колі 

майбутній блаженний пише так:
«Порядок в домі… був подібний до 

монастирського. Раннє вставання 
завжди в тій самій годині (5-й). 
Молитва і розважання голови 
родини, потім Св. Служ-
ба Божа і – ціла рідня, 
старі, молоді і діти 
разом з парохія-

нами в довгих рядах на колінах 
до Св. Причастя».

(Далі – на стор. 13)

(Далі – на стор. 8)

Місіонер назавжди

ська Греко Католиць для kommersant ru де відповів вість зустрічі з патріархом

«Ми – європейці, але європейці з християнським 
обличчям», – Блаженніший Святослав

о. Іван ГАЛІМУРКА,
(за матеріалами kommersant.ru)

У Львові урочисто завершено Рік віри
Майже п’ять тисяч львів’ян зібрались на 

центральній площі міста, щоби спільною мо-
литвою урочисто завершити Рік віри.

11 жовтня 2012 року Папа Римський Венедикт XVI 
урочисто відкрив Рік віри. Ця ініціатива є надзвичайно 
важливою, адже виходить назустріч вимогам нашого часу, 
нашого світу, в якому Господу Богові відводиться дедалі 
менше місця не тільки в людських серцях, але й у житті 
суспільства. Її метою є поглиблення довір’я до нашого 
Господа та віднови богопочитання у сучасному суспільстві 
та в житті кожного християнина.
Відгукнувшись на ініціативу Вселенського Архиєрея, 

Синод Єпископів нашої Церкви, який відбувся 9-16 верес-
ня 2012 року у м. Вінніпезі (Канада), проголосив 2013-й рік 
Роком віри в УГКЦ та створив оргкомітет, завданням якого 
було запланувати відповідні духовні заходи в контексті 
Ювілею 1025-ліття Хрищення Русі-України.
Недовго по цьому, 14 жовтня того ж року, під час уро-

чистої Архиєрейської Божественної Літурґії, відслуженої у 
відреставрованому соборі Святої Софії в Римі, Блаженні-
ший Патріарх Святослав урочисто відкрив Рік віри в УГКЦ.
Час минув, заходи відбулися, прийшла пора підбиття 

підсумків… (Далі – на стор. 2)

Фото о. дияконa Романа СОКОЛЕНКА,
Прес-служба Львівської Архиєпархії



• ЛИСТОПАД • 2013 РОКУ БОЖОГО • ЧИСЛО • 97 / 82

П
ри підготовці інф

орм
аційного блоку використано м

атеріали П
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би Л
ьвівської архиєпархії 

З життя Львівської архиєпархії У Львові урочисто
завершено Рік віри(Продовження, початок на 1 стор.)

В  останню  нед і -
лю жовтня на площу 
перед Львівським теа-
тром опери та балету ім. 
С.Крушельницької зібра-
лося близько п’яти тисяч 
львів’ян, для яких, з наго-
ди завершення Року віри 
у Львівській архиєпархії, 
відбувся урочистий захід 
«Світло віри».
Розпочав його Висо-

копреосвященний Ігор, 
Архиєпископ і Митропо-
лит Львівський, поблаго-
словивши всіх присутніх, 
і передав зібраній спіль-
ноті, як символ віри, запа-
лену свічку. За якусь мить 
світло свічок заполонило 
всю площу. Також архиє-
рей відслужив за участю 
духовенства та грома-

ди міста молебень до 
Христа Чоловіколюбця. 
У молитовних проханнях 
йшлося про особливу 
опіку Христа над Львовом 
та про заступництво для 
його мешканців.
Звертаючись до гро-

мади міста, митрополит 
Львівський застановився 
на основах віри у Старому 
і Новому Завітах. «Віра – 
великий Божий дар, який 
необхідно прийняти й роз-
вивати у собі!» – нагадав 
ієрарх і закликав до життя 
у вірі в Бога: «Звертаймо 
велику увагу на життя 
вірою, щоб дозволити 
Богові освятити й спасти 
наші душі! Часто і щиро 
повторюймо молитву із 
батьком хворого сина, 

який перебував в ногах 
у Господа: «…Вірю, Гос-
поди! Поможи моєму не-
вірству!» (Мр. 9, 24).
По завершення урочис-

тостей усі присутні спіль-
но промовили «Символ 

віри» та виконали гимн 
«Боже Великий, Єдиний».
В рамках заходу «Світ-

ло віри» також відбувся 
конкурс дитячих малюнків 
і культурно-мистецька 
програма.

Цього року львівська парафія Вознесіння 
Господнього, що на вул. Володимира Великого, 
святкує своє 20-ліття. Сюди з пастирським візи-
том завітав Преосвященний владика Венедикт, 
єпископ-помічник Львівський. Тут архиєрей очо-
лив Божественну Літурґію, виголосив проповідь 
та здійснив чин Великого водосвяття. Також під 
час богослуження ієрарх звершив поставлення у 
диякони піддиякона Івана Мисіва.
У своєму слові владика Венедикт наголосив, 

що всі наші таланти дані нам Господом Богом, 
становлять наше життя: «Кожного Господь обда-
рував тим, що йому найбільше потрібне для його 
добра. Але найбільший талант, даний людині – її 
Божий образ». Щодо парафії, то єпископ наголо-
сив, що найдорожчим даром для громади є те, 
що саме тут, на цьому місці, рівно 20 років тому 
була заснована парафія. І очевидним є те, що це 
була Божа воля.
Після завершення спільної молитви протоієрей 

Володимир Фарат, парох храму Вознесіння Гос-
поднього, висловив глибоку вдячність владиці 
за візит та архипастирське благословення для 
парафіяльної спільноти.
Наостанок владика відзначив пам’ятними 

грамотами осіб, які найбільше спричинилися до 
розвитку парафії.

Парафія Вознесіння Господнього 
святкує 20-ліття

На території храму 
Святих Володимира і 
Ольги, що у Львові на 
вул. Симоненка, зна-
ходяться приміщення 
для спільноти «Лярш-
Ковчег». Ця спільнота 
об’єднує людей з розу-
мовою неповносправ-
ністю ,  асистентів  та 
волонтерів. Розумово 
неповносправних людей 
тут називають друзями, 
вважаючи їх вчителя-
ми дружби та просто-
ти життя. На сьогодні 
69 друзів є учасниками 

п’яти програм майсте-
рень, де спільно з асис-
тентами проводять час у 
молитві, цікавих зустрі-
чах та виготовляючи різ-
номанітні речі, сувеніри 
(листівки, свічки, карти-
ни, прикраси тощо).
Для благословення 

цих приміщень сюди 
завітав Преосвященний 
владика Венедикт, єпис-
коп-помічник Львівський. 
На урочистий захід зі-
бралися капелани спіль-
ноти, засновники, до-
брочинці, друзі та гості 

святкового дійства.
Після звершення Чину 

освячення владика Ве-
недикт звернувся до 
присутніх з пастирським 
словом. Зокрема, він за-
кликав ділитися своїми 
дарами, якими усіх нас 
обдарував Господь. На-
самкінець ієрарх уділив 
присутнім архиєрейське 
благословення та поба-

жав для спільноти «ве-
ликої радості від праці 
в новому приміщенні, 
спілкування і спільних 
зустрічей».
По завершенні спіль-

ної молитви запрошені 
на новосілля гості по-
ділилися зі спільнотою 
подарунками та словами 
привітань.

Владика Венедикт 
відвідав спільноту 
«Лярш-Ковчег»

ЛЬВІВСЬКУ ДУХОВНУ СЕМІНАРІЮ ВІДВІДАВ 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

СПІЛЬНОТИ СВЯТОГО ЕҐІДІЯ
У Львівській духовній семінарії Святого Духа 

відбулася зустріч семінарійної спільноти з гене-
ральним секретарем Спільноти святого Еґідія 
Адріано Роккуччі.

«ПОДОРОЖУЙ З БОГОМ І ПО-БОЖОМУ!» – ЗАКЛИК 
З НАГОДИ ДНЯ ВОДІЯ НА ЖОВКІВЩИНІ

 З нагоди дня автомобіліста на дорозі сполу-
ченням Львів – Рава-Руська проведено акцію під 
гаслом «Подорожуй з Богом і по-Божому», під час 
якої було роздано «Пам’ятки християнина-водія» 
з молитвами для водіїв і подорожніх та побажан-
нями щасливої подорожі.

У СТРИЙСЬКІЙ ЄПАРХІЇ ПРОВЕЛИ
ІІІ ФЕСТИВАЛЬ ЦЕРКОВНИХ ХОРОВИХ КОЛЕКТИВІВ
З благословення владики Тараса (Сеньківа), 

Апостольського адміністратора Стрийської єпархії, 
в місті Городку на Львівщині відбувся ІІІ Фестиваль 
церковних хорів, який зібрав хорові колективи, чис-
ленних мешканців міста, а також багатьох гостей 
із п’яти районів, що входять до складу Стрийської 
єпархії.

ЗНАЧНА ПОЖЕРТВА НА ПІДТРИМКУ УКУ 
Понад мільйон гривень задекларували учасники 

шостого Благодійного бенкету в Києві на підтрим-
ку Українського католицького університету, який 
відвідали близько 250 друзів університету. Серед 
них – політики, громадські та культурні діячі, під-
приємці, дипломати.

ЧЕРГОВЕ ЗІБРАННЯ ЕКОНОМІВ УГКЦ
Відбулася традиційна зустріч економів Україн-

ської Греко-Католицької Церкви, яка проходила у 
смт Брюховичі, біля Львова. Колеґіальне зібрання 
очолив Патріарший економ Володимир (Війтишин), 
Архиєпископ та Митрополит Івано-Франківський.

ЗВЕРНЕННЯ ДО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
З НАГОДИ 80-Х РОКОВИН ГОЛОДОМОРУ-ГЕНОЦИДУ
Глави традиційних українських Церков звер-

нулися до вірних та всіх людей доброї волі із за-
кликом долучитися до всеукраїнської громадської 
ініціативи – Всенародного дня пам’яті з нагоди 80-х 
роковин Голодомору.

УКРАЇНСЬКІ КАПЕЛАНИ ОБМІНЯЛИСЯ
ДОСВІДОМ СЛУЖІННЯ

З ПОЛЬСЬКИМИ ДУШПАСТИРЯМИ
У Центрі вишколу персоналу пенітенціарних 

установ Республіки Польща, що неподалік Вар-
шави, відбулася 23-тя щорічна конференція 
в’язничних душпастирів. На зустріч прибули і пред-
ставники Української Греко-Католицької Церкви: о. 
Олексій Куйбіда, о. Михайло Бугай о. Іван Мельник 
та о. Євген Гаврилишин.

ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ
ЕКУМЕНІЧНОЇ КОМІСІЇ УГКЦ

Цього року щорічна зустріч Комісії УГКЦ спри-
яння єдності християн відбулася у Львові, в при-
міщенні філософсько-богословського факультету 
УКУ. Участь у цьому заході взяли представники 
Комісії з усіх єпархій УГКЦ в Україні.

ВІДЗНАКА ДЛЯ ПРОРЕКТОРА УКУ
Проректора УКУ Мирослава Мариновича на-

городили відзнакою Серджіо ді Мелло «за за-
слуги у справі мирного співіснування і співпраці 
суспільств, реліґій та культур». Нагородження 
відбулося 17 жовтня в Кракові.

НА СТАРОСАМБІРЩИНІ ВІДБУЛИСЯ
РЕКОЛЕКЦІЇ

ДЛЯ ХРИСТИЯНСЬКИХ ПОДРУЖЖІВ
Поглибити взаєморозуміння у сім’ї та зрозуміти 

реліґійну сутність подружжя мали можливість 
учасники подружніх реколекцій, що проходили в 
реколекційному будинку Самбірсько-Дрогобицькій 
єпархії УГКЦ у с. Стрілки на Старосамбірщині.
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На території Інституту спадкової 
патології Академії медичних наук 
України, з ініціативи працівників 
інституту та сприяння Комісії у 
справах душпастирства охорони 
здоров’я Львівської архиєпархії, 
постала фігура Матері Божої. На 
Покрову відбулося її освячення. 

Автором проекту є молодий 
скульптор Тарас Попович, який 
і вдихнув життя в мармуровий 
уламок. Варто зауважити, що у цій 
ніші фігура Пресвятої Богородиці 
перебувала ще до Другої світової 
війни, однак була знищена воро-
жим до реліґії режимом.
На молебень до Пресвятої 

Богородиці та освячення фігури 
зібралися медичні працівники 
Інституту спадкової патології, 
Львівської обласної дитячої клі-
нічної лікарні «ОХМАТДИТ», 
працівники консультативної по-
ліклініки. Учасниками події були 

декан факультету пропедевтики 
дитячих хвороб Львівського на-
ціонального медичного універси-
тету ім. Данила Галицького Олег 
Гнатейко, а також головний лікар 
«ОХМАТДИТу» Ігор Бакум.
У співслужінні медичних капе-

ланів Чин освячення фігури Бо-
городиці звершив о. Володимир 
Мощич, голова Комісії у справах 
душпастирства охорони здоров’я 
Львівської архиєпархії. На завер-
шення організатори подякували 
усім жертводавцям та присутнім 
за пожертви, які допомогли здій-
снити цю важливу місію.

«Ви – щасливі зі своїми священиками, що маєте 
можливість брати участь у спорудженні Божого 
храму», – такими словами митрополит Львівський 
Ігор звернувся до вірних під час благословення храму 
Зіслання Святого Духа, що на вул. Трильовського у 
Сихові.
За словами місцевого пароха о. Василя Мироша, бу-

дівництвонового храму триваломайжедесять років. 
І ось – урочистий вхід до святині. Саме для того, щоб 
відслужити першу Літурґію в новозбудованому храмі, 

сюди прибув Високопреосвященний владика Ігор, 
Архиєпископ і Митрополит Львівський. У співслужінні 
багатьох священиків архиєрей звершив Божественну 
Жертву. Парафіяни піднесено молилися, на очах 
багатьох із них стояли сльози радості. Богослужіння 
возвеличував натхненний спів місцевих хористів.

«Усе матеріальне минеться, – зауважив, зокрема, 
владика Ігор у своїй проповіді, – і не матиме духо-
вної вартості, а освячення і спасіння душі триватиме 
вічно». Насамкінець ієрарх висловив глибоку вдяч-
ність усім доброчинцям та жертводавцям, стараннями 
яких цей храм постав: «Дякую вам, а насамперед 
отцеві Василю Мирошу, що в такий нелегкий час він 
зібрав вас навколо церкви і ви радо вносили свої 
кошти на цю будову, ніби у свою рідну хату. Ви за-
ощаджували на сімейному бюджеті, а вкладали у 
банк вічної нагороди!»
Після завершення богослуження митрополит вру-

чив пам’ятні подяки особам, які найбільше дбали про 
розбудову цієї святині, та окропив вірних свяченою 
водою.

На Покрову у храмі св. 
Миколая розпочалися 
духовні реколекції, при-
урочені до 1025-ліття 
Хрищення Руси-України, 
а також року Віри, які про-
вадив о. Віталій Попадюк, 
василіянин. Особливістю 
духовних наук стало пере-
бування у парафії мощей 
блаженної Матері Терези 
з Калькутти (Індія). Віряни 
духовно збагачувалися 
упродовж 10 днів, – саме 
стільки тривали духовні 

вправи. В цьому часі, зо-
крема, молилися за роди-
ни, за дітей, за село тощо. 
Варто відзначити, що не 

лише парафіяни користа-
ли з реколекцій – багато 
вірних з інших сіл та па-
рафій долучилися до цієї, 
знакової для нашого села, 
події.
Відтак 20 жовтня в бу-

динку культури с. Звени-
город відбувся урочистий 
концерт, присвячений 71-й 
річниці УПА та 1025-літтю 

Хрищення Руси-України. 
Головною «концертною 
особою» був сільський 
народний хор під керів-
ництвом заслуженого ар-
тиста України Богдана 
Дерев’янка. Також присут-
ні мали змогу почути пісні 
у виконанні братів Чину 
св. Василія Великого.

Віриться, що ця духовна 
віднова дасть хороший 
стимул нашим парохія-
нам до глибшого пізнання 
Правд віри і помножить 
побожність у їхніх серцях.

о. Олег ПІГІЙ,
адміністратор храму 

св. Миколая

На Покрову освятили
фігуру Матері Божої

Мощі блаженної 
матері Терези 

завітали
до Звенигорода

У Сихові постав 
новий храм

Парафію віддали під особливу опіку
Пречистої Діви Марії

Парафія Введення у храм Пре-
святої Богородиці с. Малечковичі 
(Пустомитівський р-н) відсвятку-
вала Марійний день, присвячений 
святу Покрову Пресвятої Бого-
родиці.
Урочисті заходи розпочалися 

Божественною Літурґією. По її 
закінченні відбулася молитовно-
мистецька частина, яку підготу-
вали і провели діти. Після цього 

вулицями села відбувся молитов-
ний хід. Під час походу парафіяни 
молилися до Матері Божої, про-
хаючи про Її материнську опіку 
для кожної родини, рідного села, 
парафії та цілої Церкви. Особливо 
вражала присутність сестер Згро-
мадження святого Йосафата, які 
провадили співану вервицю з чи-
танням уривків зі Святого Письма.
По завершенні молитовного 

ходу у храмі була відслужена Ве-
лика Вечірня, після якої місцевий 
парох о. Василь Мудь посвятив 
парафію с. Малечковичі Непо-
рочному Серцю Марії. Ця посвята 
відбулася на знак єдності з Папою 
Франциском, який у цей день від-
дав під особливу опіку Марії усе 
людство.

с. Віра МЕЛЬНИК, ЗССЙ

БУТИ ПРОФЕСІОНАЛОМ
ТА НЕ СУПЕРЕЧИТИ СВОЇЙ СОВІСТІ

У приміщенні Львівської Духовної Семінарії 
Святого Духа УГКЦ відбулася міжнародна конфе-
ренція «Медичні та біоетичні питання прокреації 
людини», учасниками котрої були польські і україн-
ські медики. Для польських колег це стало нагодою 
відвідати наше чудове місто і його околиці і разом 
з нашими лікарями та обговорити морально-етичні 
проблеми, які часто трапляються в акушерстві та 
гінекології. Ідею конференції підтримали Школа 
біоетики Українського Католицького університету 
та Комісія УГКЦ у справах душпастирства охорони 
здоров’я. 
Після Архиєрейської Літургії та привітального 

слова владики Венедикта звучали доповіді, що 
одна за одною вимальовували конструктивну 
пропозицію для діяльності лікаря, яка не повинна 
суперечити етичним та моральним принципам і 
нормам християнського життя. Ректор Львівської 
Духовної Семінарії Святого Духа УКГЦ і керівник 
Школи біоетики отець Ігор Бойко у своїй доповіді 
представив етичну оцінку різних допоміжних ре-
продуктивних технологій та сучасних можливостей 
втручання в процеси регулювання зачаття. 
Перша частина конференції була присвячена на-

протехнології ― одному з найновіших напрямків у 
сучасній репродуктивній медицині. Варто зазначи-
ти, що досвід напротехнології у Польщі і в Україні 
загалом однаковий за часом ― близько чотирьох 
років, однак темпи розвитку в кожній країні різні. У 
Польщі тепер вже більше 20 лікарів, які працюють 
в цьому напрямку, і кілька десятків інструкторів 
крейгтонського методу. В Україні поки що лише 
4 лікарів і 2 інструктори. Однак досвід засвідчує 
одне і те ж: такий підхід безпечний і ефективний. 
Низка доповідей були присвячені окремим 

темам акушерства та гінекології. Зокрема, великий 
інтерес викликали доповіді Лесі Остап’юк, лікаря 
гінеколога з Львівського обласного центру з профі-
лактики та боротьби зі СНІДом на тему плідності, 
вагітності й пологів у ВІЛ-інфікованих жінок.
На конференції відзначалося, що завдяки ста-

ранням комісії УГКЦ у справах душпастирства охо-
рони здоров’я, Комісії у справах родини, Інституту 
родини Українського Католицького Університету та 
Самбірсько-Дрогобицької єпархії, були підготов-
лені сімейні консультанти, які вже працюють на 
греко-католицьких парафіях в усій Україні та які 
уміють передати подружжю елементарні гігієнічні 
знання, а також порадити  вчасно звернутися 
до відповідного фахівця, якщо в цьому виникає 
необхідність.
Загалом, конференція стала чудовою нагодою 

для лікарів обох країн поспілкуватися, подискуту-
вати і звичайно ж розширити свій кругозір. Треба 
сподіватися, що від цього отримають користь і 
пацієнти — адже це найголовніше.

Зореслава ГОРОДЕНЧУК
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На початку жовтня владика Степан (Меньок), 
екзарх Донецько-Харківський УГКЦ, освятив у 
місті Лазурне (Запорізько-Дніпропетровський 
деканат) перший храм для греко-католиків у За-
порізькій області. Як повідомив бр. Павло Савка, 
новоосвячена церква носить ім’я Вознесіння 
Христового. Святиню звели завдяки старанням 
отця Петра Керніцького, який опікується парафією 
в Лазурному, Мелітополі та селі Снігурівка. Варто 
зазначити, що у Снігурівці також будується храм.

Під час своєї проповіді до вірних єпископ Степан 
наголосив на важливості храму в житті спільноти. 
Адже ще недавно вірні УГКЦ в цій місцевості не 
мали змоги належно молитися в церкві та при-
ймати Святі Тайни. Говорячи про вірних, з яких 
складається спільнота парафії, владика заува-
жив, що кожен вірний є майбутнім для парафії, 
а, відповідно, й усієї Церкви, адже юний греко-
католик, дивлячися на своїх батьків, вчитиметься 
молитися і жити з Христом.
Донецько-Харківський екзарх закликав парафі-

ян щодня «жити Господом, ставати свідками Його 
любові та бути світлом для світу».
На освячення храму Воскресіння Христового 

приїхали брати з Київської Трьохсвятительської 
духовної семінарії разом із отцем-префектом Ві-
талієм Храбатином, семінаристи Дрогобицької 
семінарії та члени спільноти «Матері в молитві» 
із Закарпаття.

Департамент інформації УГКЦ

З життя УГКЦ

М
атеріали 4-5 сторінок підготували департамент інформації У

ГК
Ц

, і редакція газети «М
ета»

На Запоріжжі по-
став перший греко-
католицький храм

Свято
Покрови
у Вінниці

Цього року в день престоль-
ного празника парафії Покрову 
Пресвятої Богородиці УГКЦ у 
Вінниці, якою опікуються отці 
Згромадження Воплоченого 
Слова, згадували 100-літній 
ювілей присутності в Україні 
редемптористів (Чину Найсвя-
тішого Ізбавителя). З нагоди 
храмового свята Божественну 
Літурґію очолив отець-редемп-
торист Михайло Волошин, а 
проповідував його співбрат по 
Чину о. Василь Оприско. Спра-
ведливо було отак у Вінниці 
подякувати Богові за 100 років 
служіння в Україні отців-ре-
демптористів, яких запросив на 
наші землі митрополит Андрей 
Шептицький. Перші місіонери 
прибули до нас 21 серпня 1913 
року й осіли в с. Унів, поблизу 
Львова. Тож саме цьогоріч ви-
повнився цей славний столітній 
ювілей. А в тих ста роках історії 
також значимо є присутня Ві-
нниця. Читаємо в розповіді про 
Згромадження:

«Історія перебування редемп-
тористів у м. Вінниці сягає аж 
1957 року. У той час о. Григорій 
Мисак повернувся до Львова 
із заслання. Радянська влада 
не хотіла дати йому львівської 
прописки, тому він був змуше-
ний їхати до іншого міста. Боже 
Провидіння спровадило його до 
м. Вінниці. За допомогою римо-
католицьких священиків вла-
штувався на роботу, знайшов 
помешкання. Після легалізації 
УГКЦ отець М.Хрипа замешкав 
по вулиці Крутий узвіз, 9 і роз-
почав духовну працю. Спочатку 
Богослужіння відправлялися 
у приватному будинку, де він 
мешкав. На жаль, спроби зна-
йти окреме приміщення ви-

явилися марними. Місцева 
влада не дозволяла відкрити 
греко-католицький храм, тому 
римо-католицька громада до-
зволила користуватися своїм. У 
той самий час о. М.Хрипа шукав 
можливостей, аби розпочати бу-
дову греко-католицького храму. 
У 1993 р. вдалося отримати 
дозвіл на земельну ділянку та 
будівництво храму в центрі 
міста. На протязі 3 років повстав 
новий величавий храм Покрови 
Пресвятої Богородиці».
Отак із руїн знову повстала 

Церква на цих землях, – як 
читаємо, – серед гонінь і пере-
слідувань, живучи в підпіллі, а 
з приходом волі – відновлюючи 
свої громади та будуючи храми, 
які є видимими знаками присут-
ності Бога на Землі. Повстала 
Церква Христова, яку Він, Гос-
подь, відкупив Своєю Кров’ю.
Саме цим є величною місія 

Христа-Відкупителя. Одним із 
багатьох плодів тієї місії на сьо-
годні є те, що наша Українська 
Греко-Католицька Церква має 
серед багатьох своїх праведних 
та богоугодних мужів і блажен-
них редемптористів – владик 
Миколая Чарнецького та Васи-
лія Величковського, отців Івана 
Зятика та Зенона Ковалика. 

Вслід за св. Альфонсом багато 
хто звернув увагу на ці слова 
зі св. Письма: «Велике у Нього 
відкуплення ...» (Пс. 129). Тож 
оте велике «діло відкуплення» 
духовні сини св. Альфонса роз-
почали і здійснили також тут, у 
Вінниці: на славу Божу і добро 
багатьох загублених душ, яким 
оті місіонери присвятили від-
дано і цілковито своє життя, 
подібно як Святий присвятив 
своє життя людям погордженим 
та опущеним і здобув собі ім’я 
«приятеля людей» та «отця 
убогих».
Нашій парафії Господь дав 

як Покровительку і Заступницю 
Пречисту Діву Марію – «Матір, 
яка з терпінням і ніжністю веде 
нас до Бога» (Папа Франциск, 
15.10.2013). Велично є, що 
спільна молитва до Богородиці і 
сьогодні лунає у храмі: «Під Твій 
Покров...», «Під Твою Милість 
прибігаєм...», – надіючися на Її 
Неустанну Поміч, дякуючи Їй за 
все: за отців-місіонерів, за спіль-
ноту Церкви, за кожну душу, 
просячи про всіх нас, Її дітей!

Єромонах
Григорій РОГАЦЬКИЙ, ВС,

настоятель парафії

У НОВОДОНЕЦЬКУ ОСВЯТИЛИ
СТАТУЮ БОГОРОДИЦІ

Напередодні свята Покрову Пресвятої Бого-
родиці, після Божественної Літурґії, в смт Ново-
донецьке відбулося освячення статуї Матері 
Божої. Чин освячення здійснили парох храму Пре-
ображення Господнього о. Володимир Кузик та 
декан Краматорського деканату о. Василь Іванюк. 
Учасниками цієї урочистої події також стали гості 
із сусідніх сіл та міст, які разом з душпастирями дя-
кували Богородиці за даровані ласки для вірних. 
Звертаючись до присутніх, священики у своїх 

проповідях закликали вірних освячувати це місце 
своїми молитвами і побожним життям, а також з 
вірою заносити свої прохання до стіп Богородиці, 
надіючися на їхнє сповнення.
Користаючи з нагоди, о. Володимир Кузик ви-

словив щиру подяку жертводавцям, які разом 
з парафіянами доклали старань і коштів, щоби 
спорудити цей знак безперестанної присутності 
Пресвятої Богородиці у їхній парафії.

Прес-служба Донецько-Харківського
екзархату УГКЦ

ВЛАДИКА ВАСИЛЬ (ІВАСЮК)
ВІДВІДАВ СПІЛЬНОТУ «БОЖЕ МИЛОСЕРДЯ»
Владика Василь (Івасюк), адміністратор Коло-

мийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ, зустрівся 
з інвалідами на візках, які є членами спільноти 
«Боже милосердя». Зустріч відбулася в приміщенні 
єпархіального управління і її учасники поспілкува-
лися, поділилися власними думками та привітали 
одне одного з днем народження.

У ДРОГОБИЧІ СВЯЩЕНИКИ ТА МИРЯНИ
РОЗДУМУВАЛИ НАД ЖИТТЯМ ЦЕРКВИ

В єпархіальному управлінні Самбірсько-Дро-
гобицької єпархії УГКЦ відбувся тренінг для 
священиків і мирян. Учасники зустрічі міркували, 
як сприяти тому, щоб парафія «дихала життям». 
Тренінг відбувся з ініціативи Комісії УГКЦ у справах 
мирян УГКЦ у співпраці з єпархіальною комісією.

УКРАЇНСЬКІ МІҐРАНТИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 
ЗДІЙСНИЛИ СПІЛЬНЕ ПАЛОМНИЦТВО

ДО ЛЮРДУ
Наприкінці жовтня українські міґранти Італії, 

Іспанії, Португалії та Франції здійснили спіль-
не паломництво до всесвітньо відомого місця 
об’явлення Пресвятої Богородиці – м. Люрду, що 
на півдні Франції. Цьогорічна проща, до якої впер-
ше приєдналися українські паломники з Франції, 
була присвячена відзначенню ювілею 1025-ліття 
Хрищення Русі-України.

ВИЙШОВ У СВІТ ДУШПАСТИРСЬКИЙ
ПОСІБНИК «ГЛУХА ЛЮДИНА І ЦЕРКВА»

Відділ соціальних питань Патріаршої курії УГКЦ 
спільно з Центром душпастирства осіб з вада-
ми слуху «Надія» видав пасторальний посібник 
«Глуха людина і Церква». Книжку буде презенто-
вано та поширено в єпархіях і семінаріях УГКЦ.

У ЛОНДОНІ ГОВОРИЛИ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ 
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УГКЦ

У Лондоні відбулося засідання робочої групи із 
впровадження Стратегії розвитку УГКЦ до 2020 
року. Засідання проходило під головуванням вла-
дики Кена (Новаківського), керівника групи.

УКРАЇНСЬКІ КАНОНІСТИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ
У МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«HODIE ET CRAS»
В Люблінському католицькому університеті Івана 

Павла ІІ відбулася Міжнародна наукова конферен-
ція з канонічного права «Hodie et Cras», присвя-
чена 30-річчю проголошення Кодексу канонічного 
права. З українського боку на конференції був о. 
Сергій Стесенко, докторант кафедри Східних Ка-
толицьких Церков ЛКУ, а також греко-католицькі 
семінаристи Митрополичої духовної семінарії в 
Любліні, серед яких є знавці канонічного права.
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22 жовтня, в день, коли Церква вшановує пам’ять 
одного з апостолів Христових, брата Господнього 
Якова, у стінах Київської Трьохсвятительської ду-
ховної семінарії урочисто відслужили св. Літурґію, 
авторство якої приписується саме цьому апостолу. 
Богослуження очолив канцлер Київської Архиє-
пархії та викладач КТДС отець Василь Чудійович.
Необхідно зазначити, що Літурґія св. Якова – це 

чин Літурґії єрусалимського типу. Звершується 
вона один або ж і кілька разів на рік, і, зокрема, 

22 жовтня – в день пам’яті апостола Якова. Від-
значимо, що головною особливістю цієї Літурґії є 
спосіб причащання вірних: миряни, як і священнос-
лужителі, причащаються Тіла та Крові Христової 
окремо, відповідно давнього чину, як це було при-
йнято робити до VI Вселенського Собору.
Таким чином, вперше в історії Київської Трьох-

святительської духовної семінарії відбулося спіль-
не і практичне спогадування багатої літурґійної 
спадщини Апостольської Церкви. На прикладі 
Літурґії св. апостола Якова була нагода збагнути 
й саму глибину суті літурґійного передання, яке 
у своєму різнобарв’ї містить слід сивої давнини 
святоотцівської мудрості.

 Медіа-центр КТДС

В день празника Покрову Пре-
святої Богородиці парафіяльна 
спільнота катедрального со-
бору м. Донецька відзначила 
храмове свято. Архиєрейську 
Божественну Літурґію очолив 
владика Степан (Меньок), екзарх 
Донецько-Харківський. Серед 
празничних гостей був присутній 
і Генеральний консул Республіки 
Польща в Донецьку Якуб Волон-

севич. Проповідь під час Літурґії 
виголосив о. Михайло Заверчук, 
розповівши про історичні витоки 
цього свята. «Всі ми знаходимося 
в стані постійної війни, яку веде 
проти нас диявол. Проте, як пока-
зує видіння св. Андрія Юродивого 
та досвід поколінь наших предків, 
під цим покровом ми зможемо 
знайти захист, під ним зможемо 
оборонитися від напастей ви-

димих і невидимих ворогів,  під 
покровом Божої Матері осягне-
мо вічне спасіння», – наголосив 
священик.
Варто зазначити, що після мо-

литви зачитали вітального листа 
від міського голови м. Донецька, 
а священик із римо-католицької 
парафії св. Йосифа о. Річард Ка-
рапуда подарував храмові статую 
Папи Римського Івана Павла ІІ, 
виготовлену з вугілля, видобутого 
в одному польському містечку.

Прес-служба Донецько-Хар-
ківського екзархату УГКЦ

Синод Єпископів Укра-
їнської Греко-Католицької 
Церкви, повідомивши про 
це Апостольську Столицю, 
прийняв зречення уряду, 
подане єпископом-помічни-

ком Донецько-Харківським 
Преосвященним владикою 
Василієм Ігорем Медвітом, 
ЧСВВ, титулярним єпис-
копом Адріяни. Зречення 
подано згідно з 210 кан. 
Кодексу Канонів Східних 
Церков, який говорить: 
«Єпархіяльного єписко-
па, який закінчив сімдесят 
п’ять років життя або став 
нездатним для належного 
виконування свого уряду 
через слабке здоров’я або 
з іншої причини, проситься, 
щоб подав зречення від 
уряду, який він займає».
Нагадаємо, що єпископ-

ська хіротонія Кир Василія 
відбулася 12 липня 1994 

року в Архикатедральному 
соборі св. Юра у Львові. 
Єпископські свячення отри-
мав із рук Блаженнішого 
Мирослава Івана Люба-
чівського. Від 1997 року 
владика очолював Києво-
Вишгородський екзархат 
УГКЦ – аж до відновлен-
ня Київської архиєпархії у 
зв’язку з перенесенням до 
Києва осідку Глави УГКЦ 
у грудні 2004 року. З того 
часу владика Василій слу-
жив куріяльним єпископом 

Глави УГКЦ. А 17 берез-
ня 2009 року у Ватикані 
повідомлено про те, що 
Блаженніший Любомир 
Гузар, Верховний Архиє-
пископ Києво-Галицький, за 
згодою Синоду Єпископів 
УГКЦ, звільнив його від 
цих обов’язків та перевів на 
служіння до Донецько-Хар-
ківського екзархату УГКЦ, 
призначивши єпископом-
помічником.

За матеріалами
Радіо Ватикан

З життя УГКЦВшанували 
пам’ять апостола 

Якова,
брата Господнього

На Бродівщині 
молилися перед 
мощами святого 

цілителя
Пантелеймона

У  селах  Сухота  та 
Підгірці Бродівського 
деканату вірні покло-
нилися мощам святого 
цілителя Пантелеймона. 
Реліквії святого прибули 
сюди з храму Покрови 
Пресвятої Богородиці, 
що в с. Станіславчик. 
До Сухоти і Підгірців їх 
привіз о. Тарас Дзьоба, 
який здійснює там своє 
священиче служіння.
Спершу святі мощі по-

бували у селі Сухота, де 

у співслужінні шести свя-
щеників відбувся «день 
молитви», в  рамках 
якого вірні приступали 
до таїнств Сповіді та 
Євхаристії, а важкохворі 
люди прийняли ще й та-
їнство Єлеопомазання. 
Рівно ж вірні могли за-
нести свої молитви до 
Господа перед іконою 
та мощами святого ці-
лителя.
Також у Підгірцях до 

мощей св. Пантелеймо-

на приступило багато 
християн з різних конфе-
сій. Ті ж, хто через хво-
робу та старечу неміч не 
мали можливості прийти 
до храму, прийняли Таїн-
ства Сповіді та Євхарис-
тії у своїх домівках, де 
також прикладалися до 
ікони святого цілителя 
Пантелеймона та були 
помазані єлеєм, освяче-

ним на мощах святого.
У повчальному слові 

священик наголосив, що 
«свята мати-Церква за-
охочує вірних користати 
з заступництва святих 
Божих угодників, в тому 
числі і для випрошу-
вання у Всемогутнього 
Господа ласки зцілення 
чи здоров’я».

о. Тарас ДЗЬОБА

Храмове  свято
в  Донецьку

Владика Василій 
Медвіт зрікся з уряду

О. ЮРІЙ КРОЛЕВСЬКИЙ: «ХТОСЬ
ПЕРШИЙ МАЄ СКАЗАТИ, ЩО МИ – БРАТИ,

І ПОДАТИ РУКУ ПРИМИРЕННЯ»
Отець Юрій Кролевський є одним із перших 

священиків, що наприкінці 1990-х років почина-
ли відродження Української Греко-Католицької 
Церкви на Полтавщині. Зараз о. Юрій служить 
у парафії Пресвятої Трійці в місті Полтава. 
Священик радо погодився відповісти на кілька 
запитань кореспондента часопису «Справжня 
варта» Жанни Титаренко.

– Скажіть  будь-ласка ,  якою  є  частка 
українських Церков на Полтавщині. Кого 
вважаєте своїми союзниками?

– Почну з того, що вважаю всі християнські 
Церкви на Полтавщині українськими, незалеж-
но від їх підпорядкування, адже їхніми пара-
фіянами є переважно українці. Мені здається, 
що зараз триває процес відновлення єдності 
українського християнства, хоч і через труд-
нощі взаємного поборювання та нехтування. 
Початок відновлення єдності започатковано 
програмним маніфестом владики Любомира 
Гузара «Один народ на Київських горах». 
Хтось перший має сказати, що ми – брати, і 
протягнути руку примирення. Якщо ми вва-
жаємо себе більшими патріотами, то чому б 
нам першими не показати приклад у любові? 
Якщо братам та сестрам з УПЦ МП постійно 
говорити, що вони – неукраїнська Церква, то 
вони й будуть відчувати нехіть до українства. 
Навпаки: їм потрібно постійно нагадувати, 
що вони – українці, українська Церква, тому 
мають обов’язок перед своїм народом. На цій 
дорозі маємо за союзників усіх, хто справді 
бажає єдності українського християнства.

– Коли почався процес відновлення УГКЦ 
на Полтавщині? Де розташовані парафії 
Вашої Церкви?

– Перша парафія на Полтавщині виникла у 
1998 році Божому. В смт Білики Кобеляцького 
району вигнали з церкви МП місцевих рухівців, 
на той час – активістів церковного осередку. 
Випадково вони познайомилися з нашими ві-
рними, а ті направили їх до мене. Так виникла 
перша парафія УГКЦ на Полтавщині. Сьогодні 
маємо 12 зареєстрованих громад, їх обслу-
говують 6 священиків. Звісно, що є потенціал 
до зростання, але брак священиків стримує 
розвиток. Не кожен священик може працюва-
ти у цих умовах, тут потрібне покликання «у 
квадраті». Найбільша ж парафія УГКЦ – в м. 
Полтаві. 90% вірних – молодь, а 99% мають 
вищу освіту.

– З чим пов’язана активізація язичниць-
ких течій на сході України? Чи є громади 
РУН-вірів і Рідно-вірів на Полтавщині? На-
стільки вони активні?

– Якоїсь особливої активізації язичницьких 
культів на Полтавщині не помічав. Там в осно-
вному збираються люди, які плескають язика-
ми на патріотичні теми. Щоб була активізація 
– потрібна праця. Я думаю, що неоязичництво 
нам не загрожує, позаяк там немає людей, 
які готові йти на власні жертви заради віри. 
Та й хто з розумних людей піде на жертву за-
ради віри в те, що в дідухові з соломи живуть 
душі предків? Чи комусь цікаво буде кидати 
з ложки кутю в стелю, щоб взнати, який уро-
жай буде наступного року? Єдина проблема в 
тому, що неоязичники можуть приманювати й 
відволікати перспективних людей від справи 
українського відродження до порожніх байок. 
Хоча, можливо, це й є головна функція нео-
язичницьких угрупувань: відривати людей від 
корисних справ на користь фата-морґани.

– Чи бачите Ви якісь шляхи подолання 
глибокого духовного занепаду українсько-
го народу (масове пияцтво, аборти, обран-
ня бандитів до влади тощо)?

– Рецептів швидкого одужання нема. Є тіль-
ки постійна системна праця, часом – рутинна, 
жертовна. Відновлення моральності, нова 
євангелізація. Це шлях довгий, але тільки 
для людського сприйняття. Думаю, що через 
покоління (якщо не буде якихось голодоморів) 
ми поновимо Христового Духа у нашому на-
роді. Потрібні лиш жертовні пастирі, котрих, 
я думаю, Бог собі знайде.
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Папа  Римський  Франциск 
відлучив від Церкви австралій-
ського священика, який висту-
пав за висвячення жінок у духо-
вний сан і вінчання одностате-
вих «шлюбів». Екскомунікова-
ний священик Мельбурнської 
архиєпархії Ґреґ Рейнольдс 
заснував «реформістський» рух 
«Інклюзивні католики», що за-
кликає переглянути точку зору 
Католицької Церкви на жінок-
священиків і гомосексуалізм.
Як  зазначає  газета  «The 

National Catholic Reporter», по-
відомлення про відлучення від 
Церкви датоване ще 31 травня, 
проте в ньому не містилося 
причин винесеного рішення. 

З часом виявилось, що Рей-
нольдс влаштовував неофіційні 
«одруження» одностатевих пар 
в Мельбурні і наполягав на 
тому, що його діяльність, мов-
ляв, спрямована на поліпшення 
Церкви. Як підкреслює «The 
National Catholic Reporter», 
Рейнольдс став першим свя-
щеннослужителем Мельбурн-
ської архиєпархії, позбавленим 
сану не з причини педофілії. 
Тим часом, це – вже не пер-

ший випадок відлучення від 
Церкви при новому Папі Рим-
ському. Так, у квітні 2013 року 
бразильський єпископат Ка-
толицької Церкви започатку-
вав процедуру відлучення від 

Церкви  священика  Роберто 
Франциско Даніеля, який за-
явив про допустимість кохання 
між людьми однієї статі

Мандруючи інтернетом
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Äèÿâîë – öå ðåàëüí³ñòü
Папа Римський нагадав католикам про реальність іс-

нування диявола і закликав віруючих протистояти йому
Папа Римський Фран-

циск рішуче нагадав ві-
рним, що існування дия-
вола – це реальність. Він, 
зокрема, зауважив, що 
деякі священики, торкаю-
чися у проповіді розділів 
Євангелія, де говорить-
ся про вигнання Ісусом 
Христом демонів, кажуть, 
що ці історії відносяться 
нібито до психічного за-
хворювання. Це правда, 
що іноді психічне захво-
рювання може нагадувати 
одержимість дияволом, 
визнав Папа Римський, 
але у євангельських ви-

падках «правдою є те, що 
це був диявол!» – наголо-
сив Папа Франциск.

«Ми не повинні бути на-
ївними, – продовжує Папа 
Римський. – Диявол – це 
реальність, і той, хто від-
мовляється визнавати, 
що між Ісусом та дияво-
лом відбувається бороть-
ба, знаходиться лише на 
півдорозі до прийняття 
спасенної дії Ісуса Хрис-
та. Бог прийшов, щоби 
покласти край нашому 
поневоленню дияволом».
У своїй проповіді Все-

ленський Архиєрей також 

навів слова Христа: «Хто 
не зі Мною, той проти 
Мене; і хто зі Мною не 
збирає, той розкидає» (Лк. 
11,23). 
На закінчення Папа 

Франциск закликав ві-

рних протистояти дияволу 
і зберігати пильність у 
боротьбі з його спокусами, 
віддаючи себе під опіку 
Святого Духа.

За матеріалами Радіо 
Ватикан

Óëþáëåí³ ñâÿò³ Ïàïè ÔðàíöèñêàПапа Франциск назвав імена восьми 
найбільш шанованих ним святих

У двох нещодавніх інтерв’ю Папа Римський Фран-
циск розповів, кого зі святих Католицької Церкви він 
почитає найбільше. Понтифік назвав вісім імен, але 
відхилив спроби інтерв’юерів назвати їх у порядку 
зростання чи зменшення особистих симпатій до 
них.

«Ранжування – це для спортивних змагань, але 
не для таких випадків, як цей. Я міг би назвати вам 
таким чином імена кращих футболістів в Арґентині. 
Але не тепер, коли мова йде про святих», – сказав 
Папа Франциск в інтерв’ю Еудженіо Скальфаро, 
яке нещодавно було подане італійською щоденною 
газетою «La Repubblica».
Серед іншого, Папа Римський зазначив, що має 

особливу симпатію чи приписує важливу роль у 
його реліґійному формуванні цілому грону святих. 
В інтерв’ю для газети «La Repubblica» та єзуїтського 
журналу «La Civilta Cattolica», а також у книжковій 
компіляції, складеній Серджіо Рубіном та Франчес-
кою Амброджетті з інтерв’ю 2010 року під заголо-
вком «Папа Римський Франциск: Бесіди з Хорхе 
Берґольйо», названо імена восьми святих, яких 
найбільш шанує нинішній глава Ватикану. Це – апос-
тол Павло, блаженний Августин, святі Франциск 
Асизький, Ігнатій Лойола, Бенедикт Нурсійський, 
Тома Аквінський, Йосиф Обручник і Тереза з Лізьє.

У Бельґії помічено прогресивне зростання 
кількості кремацій і скорочення кількості тради-
ційних похоронів. За інформацією «Інтерфаксу», 
офіційний представник Католицької Церкви, при-

мас Бельґії архиєпископ Мехеленський і Брюс-
сельський Андре-Жозеф Леонар розпорядився 
заборонити з 2015 року повну церковну службу 
відспівування в крематоріях країни. Як йдеться в 
листі, розісланому главою бельґійських католиків 
усім католицьким священикам Бельґії, мета цього 
заходу – «повернути віруючих у храми для похо-
ронних церемоній».
Хоч загалом з 2015 року священики і надалі мо-

жуть ненадовго приходити до крематоріїв, проте 
їхня молитва у цьому випадку не може тривати 
більше десяти хвилин. Іншими словами, свяще-
никам більше не буде дозволено проводити там 
повні похоронні церемонії, що сьогодні робиться 
в приблизно 40% випадках кремацій.
Офіційний представник Католицької Церкви по-

яснив, що таке рішення прийнято за погодженням 
з усіма єпископами країни.

Êðåìàö³ÿ àáî õðèñòèÿíñüêèé ïîõîðîíКатолицьким священикам у Бельґії 
заборонено відспівувати в крематоріях

ПОЗИТИВНА СТАТИСТИКА
У США зростає кількість учнів католицьких семінарій
Як повідомляє Центр прикладних досліджень апосто-

ляту, число католицьких семінаристів випускного рівня 
в США досягло 3.694, зрісши на 16% порівняно з 1995 
роком і на 10% у порівнянні з 2005 роком.
У той же час «Religion News Service» повідомляє, 

що чисельність студентів у протестантських духовних 
школах США знизилася на 7% у порівнянні з 2006 
роком і нині становить 29.249.
Згідно з ватиканською статистикою, кількість семі-

наристів у всьому світі зросло з 63.882 в 1978 році до 
118.990 в 2010 році, збільшившись більш ніж на 86% і 
випереджаючи світовий приріст населення та приріст 
католицького населення за той самий період часу.

У США ЗНЕШКОДИЛИ БАНДУ
РАБИНІВ-ВИМАГАЧІВ

Рабини і їх спільники брали хабарі у дружин ортодок-
сальних євреїв, які хотіли розлучитися з чоловіками, але 
не могли домогтися від них офіційної згоди.
У Нью-Йорку трьох рабинів і ще сімох чоловіків зви-

нуватили у викраденнях та тортурах ортодоксальних 
євреїв з метою змусити їх розлучитися з дружинами, 
пише «CBS News New York». Про це стало відомо під 
час судового засідання, яке відбулося в Трентоні (штат 
Нью-Джерсі). За даними влади, рабини та їх спіль-
ники брали хабарі у дружин ортодоксальних євреїв, 
які хотіли розлучитися зі своїми чоловіками, але не 
могли домогтися від них офіційної на це згоди, як того 
вимагає традиція.
Річ у тім, що в ортодоксальних євреїв реліґійне роз-

лучення оформляється лише за згодою чоловіка, який 
має надати дружині відповідний документ під назвою 
«гет». Ініціатором розлучення може бути лише чоловік. 
Проте й жінка має право подати позов до рабинського 
суду, але тільки тоді, якщо чоловік порушив одне зі 
своїх зобов’язань. Подружні стосунки ортодоксальних 
євреїв не можуть бути розірвані без наявності «гета», 
навіть якщо розірвано їхній цивільний шлюб. Без цього 
документа жінка в очах громади все одно вважається 
заміжньою і не має права зустрічатися з кимось чи по-
вторно виходити заміж.
Таким чином, методом погроз і залякування члени 

банди домагалися від чоловіків необхідних докумен-
тів. Як розповів один із затриманих, 68-річний рабин 
Мендель Епcтейн, зазвичай вони використовували 
електрошокери, якими користуються випасачі худоби, 
а також – наручники. В окремих випадках одягали своїм 
жертвам на голову пластикові пакети. Розмір одного 
хабаря сягав десятків тисяч доларів.

ЗА БІБЛІЮ – В’ЯЗНИЦЯ
Іранця посадили у в’язницю на 10 років за розповсю-

дження Біблії
Іранця Мохамада-Хаді Бордбара, відомого як Муста-

фа, що навернувся з ісламу в християнство, засудили 
на 10 років в’язниці за «злочин проти безпеки держа-
ви». Йому інкримінують поширення в країні Біблії.
З судових документів випливає, що чоловік зізнався у 

тому, що «залишив іслам, щоб жити по-християнськи». 
Тому, «вважаючи євангелізацію своїм обов’язком, роз-
повсюдив 12.000 Євангелій кишенькового формату».
Охристившись, Мустафа відкрив «домашню церк-

ву», з молитовними зібраннями у себе вдома, які в 
Ірані вважаються незаконними. Його заарештували 
в Тегерані 27 грудня 2012 року після поліцейського 
обшуку в його будинку. Співробітники служби безпеки 
затримали й допитували протягом декількох годин 
усіх присутніх на зібранні, а це – близько 50 іранських 
християн. У приміщенні поліція виявила християнські 
матеріали і публікації, фільми, книги, компакт-диски та 
понад 6000 екземплярів Євангелія.
Слід зауважити, що за свої переконання Мустафу 

вже заарештовували в 2009 році, однак згодом звіль-
нили під заставу.

За матеріалами «Fides»

ПАПА ФРАНЦИСК ПЕРЕДАВ ОСОБИСТЕ
ВІТАННЯ УСІМ УВ’ЯЗНЕНИМ

«Дякую вам і хочу використати цю нагоду зустрічі 
з вами, що працюєте у в’язницях, щоб передати 
вітання всім ув’язненим», – сказав Папа Франциск 
на початку зустрічі з приблизно 200 капеланами 
в’язничного душпастирства Італії, що відбулася 
перед загальною аудієнцією в середу, 23 жовтня.
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Ая-Софія в Константинополі був 
спочатку християнським собором 
святої Софії, а після ісламського 
завоювання територій, які зараз 
належать Туреччині, використову-
вався як мечеть. У часи світської 
республіки, заснованої Ататюр-
ком, споруда була переобладнана 
в музей. Але через те, що країна 
поступово повертається до ісламу, 
кілька будівель, які свого часу були 
християнськими храмами, знову 
перетворюються на ісламські 
молитовні споруди. Серед них – і 

Ая-Софія в Нікеї, місце проведен-
ня Вселенського собору, який при-
йняв т.зв. Нікейський символ віри.
Світський статус музею Ая-

Софія був одним із гострих питань 
під час відвідин Стамбула Папою 
Венедиктом XVI в 2006 році. Папа 
Венедикт оглянув будівлю, але не 
повторив драматичного і супереч-
ливого жесту Папи Павла VI, який 
опустився на коліна в молитві під 
час візиту до Ая-Софія в 1967 році.
За матеріалами AsiaNews

Місто Деланд в аме-
рик ансь к ому  штат і 
Флорида  бореться  з 
групою атеїстів, які ви-
рішили нав’язати свої 
уявлення про те , який 
вигляд повинна мати 
його печатка. Атеїсти 
погрожують подати до 
суду, якщо з міської пе-
чатки не будуть усунені 
символи хреста, серця і 
якоря, повідомляє «The 
Christian Post».
У листі, надісланому 

атеїстами до адміні-

страції Деланда, ствер-
джується, що символи 
«біблійної реліґійності» 
на печатці міста пору-
шують 1-у поправку до 
конституції. Група за-
жадала вжити заходів 
протягом 30 днів, а в 
випадку відмови оголо-
сила намір звернутися 
до суду.
У  відповідь  проку-

рор міста Даррен Ел-
кінд надіслав атеїстам 
листа, в якому пояснив, 
що печатка міста не 
призначена для релі-
ґійної проповіді; вона 
була створена понад 
130 років тому як за-
повіт засновника міста 
Генрі Деланда. Таким 
чином, печатка є части-
ною міської історії і не 
має жодного «сектант-
ського змісту».

Яким може бути ре-
зультат судового про-
цесу – наразі невідомо, 
адже у Верховному суді 
не прийнято стандарту 
для вирішення таких 
справ .  Хоч  под ібн і 
спроби уже були. Так, 
у 2004 році інспектори 
округу Лос-Анжелес , 
прагнучи уникнути по-
зову від Американсько-
го союзу цивільних сво-

бод, проголосували за 
усунення  крихітного 
золотого хреста з пе-
чатки округу. І навпаки 
– позов атеїстів проти 
міста Лас-Крусес (штат 
Нью-Мексико), які ви-
магали усунути з місь-
кої  печатки  три  білі 
хрести, був програний 
у суді: суддя ухвалив, 
що печатка символізує 
назву та історію міста.
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Мандруючи інтернетом

З 2011-го по 2013 роки на-
сильство і залякування християн 
стали більш масштабними. Такі 
дані були представлені британ-
ським відділенням католицької 
благодійної організації «Церква 
в потребі» на зустрічі в Палаті 
громад і Палаті лордів британ-
ського парламенту, яка відбулась 
наприкінці жовтня.

«У 20 з 30 оцінених країн по-
гіршилася ситуація, – наголо-
шується в доповіді. – В інших 
країнах, де проблеми були вже 
надзвичайними, виявлені міні-
мальні зміни».
Серед лідерів у рейтингу країн, 

де переслідування християн 

є найбільшими, – Афганістан, 
Китай, Лаос, Пакистан, В’єтнам і 
Зімбабве. Особливо важка ситу-
ація для християн складається 
в більшості ісламських країн і в 
тих державах, політичні системи 
яких мають явно виражений авто-
ритарний характер.

«Християнство, найбільш пере-
слідувана реліґія в світі, тепер 
ризикує зникнути в країнах, де 
до недавнього часу воно було 
широко поширеним, – повідо-
мляється в доповіді. – Утиски 
і масова втеча християн тепер 
загрожують статусу християнства 
як міжнародної реліґії». Така 
ситуація характерна сьогодні на-
самперед для Близького Сходу, 
де після т.зв. «арабської весни» 
переслідування християн набули 
системного характеру.

За матеріалами Седмица.Ru

Çà äâà ðîêè ïåðåñë³äóâàííÿ õðèñòèÿí ïîñèëèëèñÿ ó 20 êðà¿íàõ ñâ³òó

Àìåðèêàíñüê³ àòå¿ñòè âèìàãàþòü óñóíóòè
ç ì³ñüêî¿ ïå÷àòêè õðèñòèÿíñüê³ ñèìâîëè

Місто Деланд у 
штаті Флорида бо-
реться з групою ате-
їстів

Êðèì³íàë çà âëàñí³ ïåðåêîíàííÿ
У Франції чиновницю-християнку 

можуть посадити на 5 років за від-
мову зареєструвати «одностатевий 
шлюб»

Мер міста Боллен, що у французькому департа-
менті Воклюз, Марі-Клод Бомпа відмовилася за-
реєструвати одностатевий «шлюб», пояснивши це 
своїми реліґійними переконаннями. Як повідомляє 
«Le Parisien», 33- річна місцева мешканка Амандін 
Жіль звернулася до мерії з проханням зареєстру-

вати її союз з обраницею на ім’я Анжелік. Проте 
мер Марі-Клод Бомпа заявила у відповідь, що, 
незважаючи на всю свою повагу до одностатевих 
пар, вона не може піти на «компроміс із совістю». 
При цьому мер зазначила, що прийнятий у Франції 
у квітні цього року закон, який дозволяє односта-
теві «шлюби», є несправедливим по відношенню 
до офіційних осіб, які знаходяться «під тиском».
Через відмову зареєструвати згаданий шлюб між 

двома лесбіянками, повідомляє «Agence France 
Presse», прокуратура міста Карпантрас у департа-
менті Воклюз розпочала попереднє розслідування 
стосовно мера. За те, що Бомпа не виконала свої 
обов’язки особисто і не перепоручила цього му-
ніципальному працівникові, їй загрожує тюремне 
ув’язнення терміном до 5 років. Крім того, на неї 
можуть накласти штраф в розмірі 75 тис. євро.

×è ñòàíå êîëèøí³é
ñîáîð ñâ. Ñîô³¿ ìå÷åòòþ?

У Туреччині мусується думка про те, що 
знаменитий музей Ая-Софія (колишній со-
бор святої Софії) знову стане мечеттю.

ВЧЕНІ ПІДТВЕРДИЛИ ШКОДУ
ПОЗАШЛЮБНОГО СЕКСУ

Розірвати стосунки, які не пов’язані інтимною 
близькістю, легше, ніж ті, де присутній секс. І для 
цього є причина. Річ у тім, що під час сексу відбу-
ваються певні нейрохімічні процеси, які є ключем 
до залежності людини від іншої людини.
Секс – потужний стимулятор мозку. Коли є 

сексуальний зв’язок, це спонукає людину повто-
рювати його. Під час нього мозок виробляє багато 
допаміну – прекрасна речовина для мозку, яка 
порівнюється з героїном. Допамін – це система 
внутрішнього задоволення, нагороди.
Інша речовина – окситоцин, яка допомагає 

нам забути біль. Окситоцин – це гормон, який в 
основному виробляється у жінок. Коли у жінки є 
немовля, у неї виробляється багато окситоцину, 
який прив’язує її до дитини. З цієї причини мати 
готова просто померти за дитину – настільки вони 
емоційно пов’язані за рахунок окситоцину, який 
виробляється від дотику до немовляти.
Таке ж явище відбувається при інтимному 

зв’язку: виробляється окситоцин, і це емоційно 
прив’язує жінку до чоловіка. Ви ніколи не замис-
лювалися, чому жінка залишається з людиною, 
яка ображає її? Це відбувається тому, що вона 
пов’язана з ним емоційно – через окситоцин, що 
виділяється під час сексу.
У чоловіків, у свою чергу, виробляється вазопре-

син, який також визначається як «гормон монога-
мії». Він чинить такий же ефект, як окситоцин на 
жінок: прив’язує чоловіка до жінки.
Ці «сполучні» аґенти звужують наш вибір до од-

нієї людини. Це чудово у шлюбному зв’язку, але 
дуже погано, коли люди «просто зустрічаються», 
оскільки втрачається об’єктивність при пошуку 
потенційного партнера на все життя.
За словами нейрофізіолога Тіма Дженнінґса, 

коли в людини відбувається дошлюбний секс, то 
вона прив’язується до партнера, і при розриві їй 
складно переносити почуття спустошення, і вона 
прагне до наступних стосунків. Нейросхеми не 
можуть швидко перебудовуватися, і через це по-
слаблюється здатність зв’язку з іншою людиною.
Ті ж самі речовини виділяються при перегляді 

порнографії: людина стає пов’язаною з тим, на що 
вона дивиться. Коли ваші відносини зациклені на 
образі, ви стаєте пов’язані з тим, що споглядають 
ваші очі.
Консультант з питань шлюбу д-р Даґ Вейс радить 

чоловікам дивитися при сексі на дружин, адже при 
цьому вони стають пов’язаними з ними. Внаслідок 
споглядання на дружину, пояснює він, з часом у 
них послаблюється «сприятливе налаштування 
до порнографії і сексуально невідповідних думок 
та поглядів, а також збільшується здорова сексу-
альна прихильність до дружини. Коли ваш мозок 
думає про секс, то це думки: «Де моя дружина?» 
І це – чудовий спосіб виграти бій зі спокусами».
Відкриття того, як влаштований наш мозок, роз-

криває бачення, як ми повинні жити. Знання того, 
як взаємодіють ці речовини і як вони змінюють 
мозок, допомагає нам зрозуміти, чому секс від-
носиться до шлюбних зв’язків. Тут простежується 
Божий задум про Його «чистий храм». І в цьому 
– ще одна причина, чому диявол так нападає на 
нашу сексуальність – роблячи це, він справді 
втручається в людські уподобання.
Отже, ті, хто практикує позашлюбний секс, 

створюють зв’язок зі своїм партнером, таким 
чином, перешкоджаючи вибору, чи залишаться 
вони в цих відносинах. А Бог створив наш мозок 
для особливої мети: зв’язку з людиною, з якою ми 
укладаємо шлюб.
Дженнінґс, Вейс і Монтґомері – це лишень деякі 

з експертів, які розповідають про те, як допомогти 
людям звільнитися від сексуального гріха, і пропо-
нують практичні кроки до життя в чистоті.

Наталія ХРУЩ (за матеріалами CNL-NEWS)
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Вона сталася в контек-
сті візиту до України кар-
динала Курта Коха, який 
очолює Папську раду у 
справах християнської 
єдності. Ми разом із ним, 
Апостольським нунцієм 
і римо-католицьким Ки-
ївським архиєпископом 
вiдвiдали митрополита 
Володимира. Це був іс-
торичний візит: багато 
наших історикiв шукало 
прецеденти в минулому 
– і не знайшли. Зустріч 
була дуже цікава, глибо-
ка, дружня. Один момент 
мене вразив. Коли кар-
динал Курт Кох запитав 
Блаженнішого Володи-
мира, як він ставиться до 
екуменізму, митрополит 
промовив таку фразу: 
«Ми втратили занадто 
багато часу. Дуже довго 
ми не говорили про цей 
рух нашим віруючим. І 
сьогодні ми відчуваємо, 
що цей втрачений час ми 
в певний спосіб повинні 
надолужити». 
А щодо зустрічі з па-

тріархом Кирилом, то 
тут Глава нашої Церкви 
радить реально дивити-
ся на речі. Він посила-
ється на неоднозначні 
висловлювання митро-
полита УПЦ МП Іларі-
она, котрий, зокрема, 
наполягає, що, «згідно з 
історіософією Російської 
Православної Церкви, 
ми, уніати, взагалі не 
повинні існувати». Тут 
Блаженніший стверджує 
незаперечну істину: «Ми 
існуємо – це безпере-
чний факт. Навіть біль-
ше, наша Церква після 
переслідувань у Радян-
ському Союзі воскресла 
в чудесний спосіб. Ніхто 
цього не міг передбачи-
ти – ні Ватикан, ні наша 
ієрархія, ні віруючі в За-
хідній Україні. Зараз уже 
всім зрозуміло, що наша 
Церква – не якийсь по-
літичний проект. Ми не 
зазіхаємо на віруючих 
інших Церков. Це ще раз 
доказує, що ми є Церк-
вою, Тілом Христовим. І 
наш діалог упродовж 15 
років не просунувся впе-
ред, напевно, тому, що 
ми не хотіли подивитися 
правді в очі. Я думаю, що 
якщо ми зустрінемося, 
то це буде великий крок 
уперед, бо ми зможемо 
подивитися один одному 
в очі». 
На запитання корес-

пондента, що сказав би 
Блаженніший Святослав 
Кирилові при гіпотетич-
ній зустрічі, пролуна-
ла дуже проста відпо-

відь: «Владико, давайте 
разом будувати христи-
янське майбутнє і Росії, 
і України, і Європи».

«МИ, УКРАЇНЦІ,
МИСЛИМО СЕБЕ ЯК 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

НАРОД»
Останнім часом спо-

стерігається серйоз-
ний  поступ  України 
до зближення з Євро-
пейським Союзом. Пи-
тання ніби політичне, 
проте воно у великій 
мірі заторкує і навко-
лоцерковні стосунки. 
Кореспондент видання 
натякнув, що, мовляв, 
у сучасній Європі спо-
стерігається секуля-
ризація, споживацтво, 
гей-шлюби, евтаназія, 
які несумісні з ученням 
Христа. Тому гіпотетич-
но, що й українці ризи-
кують зазнати певної 
деґрадації. На це Патрі-
арх відповів: «Якщо го-
ворити про європейське 
християнство сьогодні і, 
зокрема, про його стан в 
Україні, то нині Європа, 
Європейський Союз, на 
мою думку, переживає 
підлітковий період. Це 
відносно молоде форму-
вання, яке ще не вповні 
осмислило своє існуван-
ня. І зараз воно приза-
було свої християнські 
корені. Аморальність, 
гей-культура, культ спо-
живання – це не ті цін-
ності, які сформували 
Європу. Вона виросла, 
сформувалася навколо 
катедральних соборів 
і монастирів. Ми, укра-
їнці, мислимо себе як 
європейський народ. Ми 
сьогодні глибоко вивча-
ємо свою історію. Такої 
можливості в радянські 
часи в нас не було. І 
тепер відкриваємо, що 
історія України, форму-
вання й освіта Київської 
Русі – це історія, яка 
теж будувалася навко-
ло катедральних собо-
рів і монастирів. Це нас 
об’єднує з європейським 
суспільством. Коли мене 
сьогодні питають про 
нашi оцінки дискусій про 
ідентичність, які відбува-
ються в сучасній Україні, 
я відповідаю: «Так, ми 
європейці, але європей-
ці з християнським об-
личчям». Якщо Украї-
на хоче зближуватися з 
Європейським Союзом, 
вона повинна мати право 
прийти такою, яка вона 
є: зі своїм корінням, з 
повноцінною можливіс-
тю бути собою. Разом з 
тим, вважаю, ми сьогодні 

маємо спільну місію в 
Європі – і католики, і 
греко-католики, і право-
славні. Владика Іларіон 
(Алфєєв) говорив про 
це як про стратегічний 
альянс християн у Євро-
пі. Наше завдання – на-
гадувати про фундамент, 
на якому була збудована 
європейська цивіліза-
ція. Якщо Європейський 
Союз не стоятиме твер-
до на історичному під-
мурку християнства, то 
він просто розпадеться». 

«МИ ПРИСУТНІ 
СКРІЗЬ»

Перенесення патріар-
шого осідку до Києва 
і побудова у ньому 
патріаршого собору 
неоднозначно сприй-
мається в українсько-
му  православному 
світі. Нас намагаються 
трактувати як «Церкву 
трьох західних облас-
тей України, яка бажає 
стати тією самою Церк-
вою, що веде на рівних 
діалог iз владою». Тут, 
між іншим, вплітається 
і політичний підтекст: 
мовляв, «ви нещодав-
но освятили собор Во-
скресіння Христового 
в Києві, і офіційна ре-
зиденція у вас – теж у 
Києві. Вас величають 
Києво-Галицьким Ар-
хиєпископом. У право-
славних українців це 
сприймається саме як 
політичний символ». 
Глава нашої Церкви і 
тут дав вичерпну від-
повідь:

«Коли Блаженніший 
Любомир (Гузар), мій 
попередник, повернувся 
до Києва в 2001 році, він 
сказав: «По-перше, ми 
не приходимо до Києва 
як чужі. Ми повертає-
мося. Ми – частина ки-
ївського християнства, 
Церкви, яка народилася 
завдяки Хрищенню князя 
Володимира. Рух до унії, 
союзу з Римом, виник, до 
речі, під орудою київсько-
го митрополита. Саме 
він зі своїми єпископами 
увійшов у спілкування 
з Апостольським Рим-
ським Престолом. Якраз 
два західних єпископи – 
зі Львова та Перемишля 
– не підтримали його. 
Тобто ми повертаємося 
до своїх витоків. Є й інша 
причина. Сьогодні дуже 
багато наших віруючих 
проживає в Києві. У нас 
там зареєстрована 21 
громада. Але ми маємо в 
столиці лише два повно-
цінні храми і дві каплиці. 
Наш собор у Києві – це 

другий храм. Він сьогодні 
переповнений. Так, за 
статистикою, більшість 
наших віруючих живе на 
заході України. Так скла-
лося історично. Але наші 
віруючі внаслідок полі-
тики Сталіна з’явилися 
скрізь, зокрема, і в Росії, 
оскільки політика де-
портацій призвела до 
того, що цілі села, які 
зберегли вірність Греко-
Католицьк iй  Церкв i , 
опинилися в Донецькій 
області, на півдні Укра-
їни, навіть на Алтаї та 
Далекому Сході. Радян-
ська політика депортацій 
посприяла тому, що ми 
сьогодні – не регіональ-
на Церква. Ми присутні 
скрізь, у тому числі й у 
Києві. І ми не мислимо 
свого майбутнього без 
єдності з православними 
братами».

«ВІН МЕНІ СКАЗАВ: 
«Я НЕ ХОЧУ ЖИТИ В 
ЗОЛОТІЙ КЛІТЦІ»
Згадки про новообра-

ного Папу Франциска у 
сучасних ЗМІ, мабуть, 
б’ють всі рекорди. Ві-
домо, що Блаженніший 
Святослав у свій час, 
перебуваючи в Буе-
нос-Айресі тісно співп-
рацював з майбутнім 
Папою, отож, може ба-
гато що розповісти про 
Франциска. «Як можна 
одним-двома словами 
охарактеризувати Папу 
Франциска? Хто він?» 
– пролунало запитан-
ня. Відповідаючи, Бла-
женніший повідомив, 
що Папа – добра і ві-
руюча людина: «Він був 
тим владикою, який учив 
мене робити перші кроки 

в єпископському служінні 
та пояснював мені, що 
означає сьогодні бути 
єпископом Католицької 
Церкви в Арґентині. Я 
дуже багато чого в нього 
навчився – безлічі про-
стих людських жестів 
стосовно нашої пастви. 
Наприклад, коли я впер-
ше прийшов на зустріч 
iз ним до великого єпис-
копського будинку, він 
особисто вийшов, від-
чинив двері і запросив 
мене до себе. Потім, 
коли я два місяці тому 
потрапив до Риму, то 
вперше побачив його 
в Домі святої Марти. Я 
трохи запізнився на обід, 
оскільки щойно прилетів, 
і сів на вільне місце. 
Незабаром Папа осо-
бисто підійшов до мене 
і сказав по-простому, 
по-дружньому, як колись 
у Буенос-Айресі: «Che, 
як справи?» «Che» – це 
привітання, яке в іспано-
мовних країнах вжива-
ють тільки близькі друзі. 
І додав: «Слухай, я хочу 
тебе запросити до своєї 
кімнати і щось показати». 
Я відповів: «Ваша Свя-
тосте, як же я отак про-
сто зайду до вашої кімна-
ти?» Він погодився: «Ну, 
добре, ми пообідаємо й 
підемо разом». Папа за-
просив мене до кімнати і 
показав маленьку іконку 
Божої Матері, яку я йому 
подарував, прощаючись 
з Арґентиною. Виявля-
ється, цей подарунок він 
не тільки зберіг, а й узяв 
зі собою на конклав і 
сприймає його як важли-
ву реліквію навіть під час 
свого нового служіння.

На застереження, що 
така проста поведінка 
Папи може бути попу-
лізмом, Блаженніший 
відповів: «Я можу вас 
запевнити, оскiльки спо-
стерігав за ним ще в 
Буенос-Айресі, що це 
– його справжня пове-
дінка. Є такий крилатий 
вислів: «Honores mutant 
mores» (лат. «Почесті 
змінюють звичаї»). Я 
запитав Святішого Отця 
по-дружньому: «А чому 
ви не мешкаєте в Апос-
тольському палаці (офі-
ційна резиденція Папи 
Римського у Ватикані. 
– Ред.)?». Він мені відпо-
вів: «Хочу бути з людьми, 
а не жити в золотій клітці. 
Для мене спілкування з 
людьми є життєво важ-
ливим».

«НАЙВАЖЛИВІШЕ 
СЛОВО? – ЦЕРКВА!»
Останнє  запитан -

ня п. Еггерта в цьому 
інтерв’ю було дово-
лі відверте: «Багато 
людей, з якими я роз-
мовляв перед тим, як 
брати у вас інтерв’ю, 
дали різні оцінки того, 
яке  слово  у  слово-
сполученні «Україн-
ська Греко-Католицька 
Церква» для вас ви-
явиться найважливі-
шим. А що відповісте 
ви?» Відповідь Бла-
женнішого Святослава 
була ще відвертішою: 
«ЦЕРКВА!» 
Коментарі, як кажуть, 

– зайві.

о. Іван ГАЛІМУРКА 
(за матеріалами 

kommersant.ru)

Вона сталася в контек- відь: «Владико давайте маємо спільну місію в

«Ми – європейці, але європейці з християнським 
обличчям», – Блаженніший Святослав(Початок на 1 стор.)

••••• ЛЛЛАктуальна тема
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Все про гомосексуальність: погляд християнського психолога
Точка зору фахівця

Останнім часом гомосек-
суальність стала однією з 
топ-тем у медіа-просторі. 
Організації pro-life, політики, 
православні і католики обго-
ворюють проблеми «гей-лобі» 
і ведуть гарячі дискусії про те, 
як протистояти поширенню 
«блакитної чуми» XXI сто-
ліття.
Найчастіше лейтмотивом 

подібних дискусій стає заклик 
«Бий!» – що, на мій погляд, 
чинить неможливим вникнути 

в суть проблеми і розібратися, 
чим є гомосексуальність, яка 
в процесі дискусії змішується 
з педофілією, фетишизмом, 
трансвестизмом і т. д.
У цій статті я б хотіла розкри-

ти явище гомосексуальності з 
точки зору психолога. Я буду 
говорити тут про чоловічу 
гомосексуальність через її 
масовіше поширення. Варто 
зауважити, що формування 
жіночої гомосексуальності, 
хоча й багато в чому схоже 
з чоловічою, але має низку 
специфічних особливостей.

ЩО ТАКЕ
ГОМОСЕКСУАЛЬНІСТЬ ?
За визначенням одного з 

провідних дослідників гомо-
сексуальності Алана Медін-
ґера, гомосексуальність – це 
результат недорозвитку муж-
ності. Це означає, що людина 
не до кінця пройшла шлях 
дорослішання, становлення 
мужчиною, і з якихось причин 
зупинилася на якомусь його 
етапі. Саме тому практично 
невід’ємною частиною само-
відчуття гомосексуалістів є: 
«Я не такий , як усі», «Я не 
зовсім чоловік» і т. д.
ЗВІДКИ БЕРЕТЬСЯ ГОМО-

СЕКСУАЛЬНІСТЬ ?
На питання про походження 

гомосексуальності існують дві 
основні відповіді:

1. Гомосексуальність обу-
мовлена генетично (гормо-
нально);

2. Гомосексуальність є на-
слідком психологічних травм, 
набутих у дитинстві і юності.
ОТОЖ: ГЕЯМИ НАРОДЖУ-
ЮТЬСЯ ЧИ СТАЮТЬ?

Проведені дослідження го-
ворять про те, що, справді, 
існують ситуації, коли в період 

вагітності у жіночому організмі 
відбуваються гормональні 
збої, в результаті яких наро-
джуються діти з порушеним 
гормональним фоном – у 
хлопчиків переважають естро-
гени, тобто «жіночі гормони», 
а у дівчаток – тестостерон, 
чи «чоловічі гормони». Однак 
між цими збоями і гомосексу-
альними схильностями немає 
прямої залежності, тобто люди 
з відхиленнями в гормональ-
ному фоні можуть як мати, 

так і не мати гомосексуальних 
нахилів.
Набагато глибший вплив на 

розвиток гомосексуальності 
чинять соціальні фактори, 
тобто вплив того середовища, 
в якому росте хлопчик.

ЩО ЦЕ ЗА ВПЛИВИ?
Почнемо з найближчого 

оточення – сім’ї. На форму-
вання мужності в особі хлоп-
чика впливають як мати, так 
і батько. Для підростаючого 
хлопчика (починаючи при-
близно з трирічного віку) мама 
стає першою Жінкою, поряд 
з якою він усвідомлює свою 
приналежність до чоловічої 
половини. Інколи вже в цьому 
віці хлопчик намагається бути 
«лицарем» для мами: він по-
ступається їй місцем у тран-
спорті, допомагає щось нести 
і т.д. Навіть якщо ця допомога 
чисто символічна – для мами 
важливо навчитися її при-
ймати, тим самим підкреслю-
ючи, що її син – «справжній 
мужчина», «лицар», «поміч-
ник», «захисник» – тим самим 
утверджуючи його в типово 
чоловічих ролях. 
Батько відіграє ще важливі-

шу роль у змужнінні сина. Він 
є прикладом, який показує, 
що означає «бути мужчи-
ною», тобто відкриває дитині 
світ інших мужчин. Він вчить 
хлопчика «чоловічих» справ, 
навчає дивитися на світ «чо-
ловічими» очима. Також тато 
вчить хлопчика змагатися з 
іншими хлопчиками, вчить 
його бути активним (напри-
клад, коли жартома бореться 
з ним, або бавиться м’ячем, 
чи грають «лови» і т. д.), під-
бадьорює, долучає до чолові-

чих занять (щось полагодити, 
змайструвати тощо). Займаю-
чись разом із сином, граючи з 
ним, тато дозволяє хлопчикові 
ідентифікуватися з ним: «Ми 
з татом – хлопчики , а мама 
– дівчинка», «Я – хлопчик, 
тому допоможу мамі», «Я 
– хлопчик, я граю з іншими 
хлопчиками в футбол» – такі 
асоціації повинні сформувати-
ся у дитини.
ЧОМУ ЦЬОГО ІНОДІ НЕ 

ВІДБУВАЄТЬСЯ?
«Першу скрипку» в про-

цесі спотворення мужності 
грає тато: він може не давати 
синові можливості ідентифіку-
ватися з собою, приєднатися 
до чоловічого світу. Як це 
робиться?
Варіант № 1 – критика: «Не 

так, не туди, неправильно, 
недотепа, тюхтій, слабак...» 
Додамо сюди: «Що ти, як ді-
вчисько?!», «Ніколи з тебе 
мужик не виросте!» Ці фрази 
говорять хлопчикові: «Я не 
такий, як тато; я не можу бути 
чоловіком; зі мною щось не 
так». З часом він починає ди-
витися на чоловіків не як один 
із них, а як сторонній.
Варіант № 2 – іноді чоловіки 

(батьки) плутають мужність із 
черствістю, а м’якість чи чут-
ливість – з жіночністю. Звідси 
народжується заборона на 
вияв почуттів, зокрема, три-
воги, образи, страху... «Що 
ти ревеш, як дівчисько??!!» 
– може почути заплаканий 
трирічний хлопчик, чи: «Що 
ти трясешься? – не мужик 
чи що?!» – приблизно такого 
ж віку дитина біля кабінету 
стоматолога.
Або ще варіант – жорстокий 

або відсутній (фізично чи емо-
ційно) батько, який позбавляє 
дитину можливості з ним іден-
тифікуватися.
Не зумівши знайти себе в чо-

ловічому світі, дитина намага-
ється знайти себе в жіночому. 
І тут на сцену виступає мати. 
На тлі жорсткого, неприступ-
ного батька-критика вона стає 
для хлопчика «тихою гаван-
ню»: розуміюча, м’яка, добра, 
найчастіше невимоглива, лю-
бляча свого хлопчика «до без-
тями» і захищає від тата... І ця 
тиха гавань виявляється для 
хлопчика пасткою – він стає 

«маминим мізинчиком». Йому 
довіряють жіночі таємниці, він 
допомагає поратися на кухні і 
вдома, він – «золотий хлоп-
чик», який ніколи не підведе, 
завжди вислухає і пожаліє 
маму...

«МАМИН СИНОК»
А «маминих синочків», як ві-

домо, не люблять ні у дворі, ні 
в школі... І тут спрацьовує ще 
один дуже важливий фактор 
формування гомосексуаль-
ності: зневага і жорстокість з 
боку однолітків. Хлопчик, зне-
хтуваний батьком, вступає у 
світ інших хлопчаків. Цей світ 
– конкурентний, іноді жорсто-
кий, дуже динамічний. У ньому 
потрібно вміти змагатися, 
перемагати, завойовувати 
повагу. Всього цього хлопчик 
повинен був навчитися від 
батька. Але – не навчився. Він 
відчуває себе чужим у цьому 
середовищі; у свою чергу, інші 
хлопчики також відчувають 
його чужорідність. Цього до-
статньо, щоби хлопчик став 
ізгоєм. А додавши до цього 
будь-яку характерну рису в зо-
внішності (повнота, високий чи 
маленький зріст, незвичайний 
колір волосся тощо) – і цьку-
вання забезпечене.
У такій ситуації хлопчик ще 

більше віддаляється від світу 
чоловіків, не перестаючи, 
однак, – і це дуже важли-
во, – тягнутися до нього, не 
перестаючи бажати увійти у 
нього, заздрячи рисам інших 
хлопчаків. Саме ця заздрість 
і бажання привласнити собі 
риси мужності в підлітковому 
віці або пізніше перероджу-
ються в бажання сексуального 
контакту, суттю якого якраз і 
є володіння партнером, при-
своєння його якостей, запо-
внення власних прогалин у 
формуванні мужності.

ЧИ ВИЛІКОВНА ГОМОСЕК-
СУАЛЬНІСТЬ?

Вважається, що найяскра-
вішим проявом гомосексу-
альності в суспільстві можна 
вважати гей-паради, однак 
безліч людей, яким притаман-
ний гомосексуальний нахил, 
цьому зовсім не раді і бажають 
від нього позбавитися. Відпо-
відно, виникла і необхідність 
розвитку психотерапевтичних 
підходів лікування гомосексу-
альності. Таких підходів – два, 
і вони залежать від того, якою 
визнається гомосексуальність 
– вродженою чи набутою.

1. Афірмативна (стверджую-
ча) психотерапія – випливає з 
припущення про фізіологічне 
(генетичне, гормональне) по-
ходження гомосексуальності 
і стверджує її невиліковність. 
Відповідно, людина може 
лише прийняти свої схильнос-
ті, навчитися з ними жити, а, 
можливо, і зробити їх прива-
бливими в очах інших людей. 
«Ти таким народився, таким і 
помреш»; «Це – твоя особли-
вість, в цьому немає нічого 
поганого»; «Всі люди різні» 
– подібні фрази часто звучать 
у кабінетах афірмативних 
терапевтів. Варто зазначити, 
що сьогодні така точка зору 
отримала широке поширення 
і за їх дверима.

2. Репаративна (лікувальна) 
терапія – випливає з при-
пущення, що гомосексуаль-
ність є наслідком отриманих 
у дитинстві травм (тих, про 
які говорилося вище, і деяких 
інших, як, наприклад, зґвал-
тування особою своєї статі), і 
за умови належного лікування 
цих травм – є виліковною.
Доволі часто такого підходу 

дотримуються християнські 
психологи. Потрібно, однак, 
відзначити, що психотерапія 
гомосексуальності – це до-
вгий, складний і багато в чому 
болісний процес, який вимагає 
постійних зусиль як від психо-
лога, так і від пацієнта. Його 
результат дуже залежить від 
того, з чим людина приходить 
до психолога, а також від його 
рішучості справлятися зі свої-
ми проблемами.

Наталія СТАНКЕВИЧ, 
katolik.ru 

(переклад з російської – 
о. Іван ГАЛІМУРКА)
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Наука й освіта в сучасному 
значенні цих слів виникли 
лише в XVII-XVIII століт-
тях. А до цього протягом 
віків центрами наукових 
знань, освіти і культури 
були монастирі. Парадок-
сально, але саме людям, які 
усамітнились від світу, він 
зобов’язаний багатьма ви-
находами, без яких немож-
ливо собі уявити життя 
сучасної людини. Ми не пре-
тендуємо на їх повний пере-
лік, а пропонуємо нашим 
читачам деякі з них.

МОНАСТИРСЬКІ
УНІВЕРСИТЕТИ

Найбільші університети 
Європи – Болонья, Сор-
бонна, Оксфорд – були 
засновані ченцями і від-
разу ж отримали пряму (у 
тому числі й фінансову) 
підтримку Церкви. Також 
і Паризька академія наук 
у XVII столітті постала з 
гуртка францисканського 
ченця Марена Мерсенна, 
до якого належали май-
бутні вчені Декарт, Ферма, 
Паскаль та інші.

АЛФАВІТ ЗАДЛЯ
БОЖОГО СЛОВА

Ченцями створювалися 
цілі письмові мови, без яких 

неможливо собі уявити 
сучасний світ. Як правило, 
приводом до цього служи-
ла необхідність перекла-
ду Біблії і богослужбових 
текстів для того чи іншого 
народу. Так, на початку V 
століття чернець Месроп 
Маштоц створив сучасний 
вірменський алфавіт, а в IX 
столітті брати-ченці Кирило 
і Методій створили алфавіт 
для слов’ян.

МУЗИКАЛЬНИЙ
ЗВУКОРЯД

Церква надає великого 
значення богослужбовому 
співу. У Західній Церкві бо-
гослужба супроводжується 
органною музикою. Тому й 
не дивно, що в XI столітті 
саме чернець винайшов 
спосіб сучасної музичної 
нотації. У миру він був му-
зикантом і звали його Ґвідо 
Аретинський. Він же ввів 
у практику звукоряд, що 
складається з шести ступе-
нів. Їх складові позначення 
ut, rе, mi, fa, sol, la були за-
позичені з початкових скла-
дів перших шести рядків 
латинського гимну святому 
Івану Христителю – покро-
вителю співаків. А в XVI 
столітті ввели ще й сьому 

сходинку si – скорочено від 
латинського Sanctus Ioann 
– святий Іван.

ДАРУНОК
ДЛЯ «ОЧКАРИКІВ»

Монастирі довший час 
були єдиними місцями, де 
зберігалися і переписува-
лися книги. Через те зір 
у переписувачів швидко 
псувався. І ось у середині 
XIII століття хранитель бі-
бліотеки монастиря доміні-
канців – чернець Джордано 
да Ріальто – винайшов 
окуляри. Правда, кілька 
століть вони призначали-
ся виключно для корекції 
далекозорості. Воно й не 
дивно, адже навіщо пере-
писувачу, що схиляється 
над книгою, коригувати 
короткозорість?

МОНАШИЙ ДЕБЕТ
І КРЕДИТ

Обширна господарська 
діяльність монастирів 
стала причиною винаходу 
бухгалтерського обліку з 
подвійним записом фінан-
сових операцій – активом 
і пасивом. Це сталося на-
прикінці XV століття ста-
раннями італійського мо-
наха Луки Пачолі. Без цього 
простого, але геніального 

винаходу сьогодні немож-
ливо уявити собі жодну 
фінансову діяльність, адже 
ймовірність помилки при 
правильному веденні облі-
ку зведена майже до нуля, 
оскільки будь-яка сума фік-
сується двічі.

ЛЮДИ І МАНЕКЕНИ
На початку XVI століття 

флорентійський чернець і 
художник Фра Бартоломео 
придумав манекени, замо-
вивши собі їх із дерева. Але 
в монастирі вони служили 
для образотворчих та іко-
нописних цілей.

ФАРБИ
КОЛЬОРІВ ВЕСЕЛКИ
Флорентійський чернець 

Антоніо Нері довший час 
займався виготовленням 
вітражів для храмів. У 1612 
році він видав книгу, в якій 
було дано вказівки з вико-
ристання оксидів свинцю, 
бору та миш’яку для висвіт-
лення кольорового скла, а 
також подано склади ко-
льорових стекол. Саме ця 
книга вважається першою 
у світі науковою працею зі 
склообробки.
НЕСПОДІВАНИЙ ТРУНОК
Відомо, що виноградне 

вино використовується 
для звершення Таїнства 
Пресвятої Євхаристії. При-

чому вино для цього пови-
нно бути найдобірнішим. 
Сьогодні його купують у 
магазинах, а середньовічні 
монастирі робили ці вина 
самі. Ченці змішували різні 
сорти вин, щоб отримати 
найкраще. Саме так монах-
бенедиктинець П’єр Пері-
ньон в кінці XVII століття 
несподівано «винайшов» 
шампанське.
ЩОБ ОПАНУВАТИ ЧАС
Завжди богослужіння 

починалися в точно визна-
чений час. А це означало, 
що людям необхідний був 
годинник, щоби встигати 
на службу. Наприкінці Х 
століття чернець Герберт 

де Орілла створив для 
міста Маґдебурґа перший у 
світі баштовий механічний 
годинник.

ПОГЛЯД
У НАЙПОТАЄМНІШЕ
Молитовне усамітнення 

і спокій сприяли тому, що 
в 1865 році австрійський 
монах Ґреґор Мендель 
започаткував науку гене-
тики. Свої експерименти, 
які врешті-решт призвели 
до сенсаційного відкриття 
законів генетики, Мендель 
проводив у своєму малень-
кому парафіяльному саду.

Петро ЄВЧИН

Пізнаймо правду

Читаючи одну статтю духо-
вно-реліґійного наповнення, я 
натрапила на такі слова: «За-
стерігаю всіх, хто вживає гоме-
опатичні препарати. Через них 
діє дух німецького мага Ганемана. 
Найгірше, що в цих таблетках і 
краплях магічно замовлена мерт-
ва вода, якою обмивали покійника. 
Людина, що їх вживає, може 
бути полонена духом смерті, 
тобто чахнути і гаснути на 
очах». Це дуже мене здивувало, 

бо в дитинстві мене саму лікували 
гомеопатією і я завжди чула про 
неї як про ліки, в яких немає жод-
них хімічних речовин і котрі не 
викликають побічних дій. Яке ж 
пояснення тут відшукати?

ЗАГАДКОВИЙ
САМЮЕЛЬ ГАНЕМАН

Народився Крістіан Фрідріх 
Самюель Ганеман 1755 року в 
Саксонії (Німеччина). Закінчив-
ши Ляйпціґський університет, 
він почав шукати нові методи 

лікування людей, які б суттєво 
відрізнялись від традиційної 
медицини. Сам він був фран-
комасоном (а, як ми знаємо, 
масонство має ледь не прямий 
зв’язок із сатанізмом), а також 
захоплювався каббалою – окуль-
тно-містичним вченням, яке було 
засноване деякими відомими 
юдейськими рабинами і, зокре-
ма, використовує й практикує 
певні, по суті, магічні ритуали, 
вірить в астрологію та реінкарна-
цію. Внаслідок проведення низки 
дослідів Ганеман вивів принцип, 
за яким повинно відбуватися 
лікування, яке сьогодні назива-
ємо гомеопатичним: «Подібне 
лікується подібним». Це означає, 
що хворого слід лікувати речови-
нами, які викликають симптоми, 
протилежні симптомам хвороби 
пацієнта.
Наприклад, якщо цибуля ви-

кликає сльози та виділення слизу 
з носа, то нею можна лікувати 
нежить. При цьому Ганеман 
дійшов висновку, що висококон-
центрований розчин препарату 
дає значно кращі результати, 
ніж сам препарат. Вихідною 
речовиною для створення ліків 
служили рослини, мінерали, 
продукти тваринного походження 
(бджолина отрута, комахи, раки, 
ящірки). Після того, як бралася 
мала доза одного з вищеперера-
хованих інґредієнтів, його сильно 
розводили у воді в 10, 100, 1000 
або навіть 50.000 разів.
Якщо спробувати перевірити 

цей експеримент і взяти шмато-
чок кухонної солі (молекулярна 
маса якої дорівнює 58,44), то за 
допомогою хімічних розрахунків 
можна визначити, що після роз-
ведення солі водою в пропорції 
1:120 в отриманому розчині буде 
лише 0,6% молекули солі. Тобто 

існує лише 60% можливості того, 
що в такій воді залишиться хоча б 
одна молекула солі. Проте навіть 
якщо ця молекула залишиться, 
немає ніякої гарантії в тому, 
що саме вона, а не інші хімічні 
елементи, які в такій же мізерній 
кількості наявні у воді (кальцій, 
фосфор, магній) будуть чинити 
вплив на хворого.
Ганеман же, будучи послідов-

ним своїм містично-езотеричним 
поглядам, стверджував, що існує 
«пам’ять води», завдяки якій 
«дух» тієї речовини, яка там по-
бувала, залишає на ній відбиток. 
Фізика каже, що в електромаг-
нітному полі справді можна «ви-
будувати» певну послідовність 
молекул, проте вони повернуться 
в свій попередній стан вже після 
частки секунди. Тобто, навіть 
якщо вода «пам’ятає» речовину, 
то не більше нано- чи мікро-
секунди.
ВІДСУТНІСТЬ НАУКОВОГО

ОБҐРУНТУВАННЯ
З усього сказаного вище можна 

помітити, що сучасна медицина 
не довіряє гомеопатичним пре-
паратам. Всесвітня організація 
охорони здоров’я говорить про 
це так: «Використання гомеопатії 
не має доказової бази, а в тих 
випадках, коли застосовується 
як альтернатива основному 
лікуванню, вона несе реальну за-
грозу здоров’ю та життю людей».
Комітет науки і технології пар-

ламенту Великобританії провів 
у 2010 році дослідження для 
перевірки ефективності гоме-
опатичних засобів. За його ре-
зультатами, принцип «подібне лі-
кується подібним» позбавлений 
теоретичного обґрунтування і не 
здатний забезпечити нормальне 
лікування, – так само, як і ідея 
того, що сильноконцентрований 

розчин зберігає сліди речовин, 
які були в ньому. В цілому на-
укове співтовариство вважає 
гомеопатію шахрайським видом 
нетрадиційної медицини.
Однак казати про те, що гоме-

опатія зовсім не має впливу на 
організм, також не можна. Вся 
справа в тому, що науковці не 
можуть довести дієвість гомео-
патичних ліків звичайними мето-
дами, бо їхній ефект заснований 
на спіритичних та магічних риту-
алах. Директор Інституту судової 
медицини Німеччини професор 
О.Прокоп пояснював позитивні 
результати при лікуванні гомео-
патією окультним впливом.
Лікар, священик храму при 

Новосибірській обласній лікарні 
Євгеній Самойлов вважає, що 
дія гомеопатичних ліків ґрунту-
ється на втручанні темних сил 
і самонавіюванні (плацебо), а 
популярність гомеопатії та толе-
рантне відношення до неї деяких 
священників є наслідком поганої 
поінформованості суспільства.

І НА ЗАВЕРШЕННЯ
Існує така жартівлива історія:
До Ганемана звернувся за 

медичною порадою один лорд. 
Лікар уважно вислухав хворого, 
потім підніс до його носа пляшку 
з ліками.

– Понюхайте, – сказав він, – і 
тепер Ви здорові.

– Скільки я вам маю заплати-
ти? – запитав приголомшений 
лорд.

– Тисячу франків, – пролунала 
відповідь.
Лорд вийняв з гаманця банкно-

ту і простягнув її Ганеману.
– Понюхайте, лікарю, і вважай-

те, що вам заплачено.

Настя РУДСЬКА (Киріос)

Головне гасло латиною у гомеопатичній аптеці у м. Одеса 
«Подібне лікується подібним». На нижньому фото – винахідник 
гомеопатії маг Самюель Ганеман. 

уу

Справжнє обличчя гомеопатії

Портрет видатного математика середньовіччя 
брата Луки Пачолі з учнем (імовірно, робота Якобо де 
Барбарі, 1500 р. Б.). Картинна галерея Неаполя.
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Цього гарного поставного чоло-
віка з чорними вусами пам’ятаю 
ще з часів підпілля. В нашому домі 
він мав псевдо «Сажотрус», бо пра-
цював у військовій частині і там у 
його обов’язки входило перевіряти 
вентиляцію в будинках. Приходив 
на розмови до Тата, а коли той 
важко захворів, був його сповід-
ником і давав йому Єлеопомазання. 
Бував у нас і тоді, коли вже того не 
стало. Відправляв для нас Служби 
Божі. З ним можна було обговори-
ти всі проблеми. Мав дар поради. 

Уважно дивився на співбесідника 
сірими очима і після роздумів давав 
добру і слушну пораду. 
Вже значно пізніше я познайо-

милася ближче з отцем Василем 
Притулою та його дружиною панею 
Софією. Дружина була дуже хво-
роблива, і на плечі отця лягала вся 
домашня робота. Але рідко можна 
було зустріти таке взаєморозуміння 
в супружжі, яке було в о. Василя і 
пані Софії. Розуміли себе з півслова. 
В кімнаті, де мешкали, у всі часи був 
престіл, де отець служив Службу 
Божу. Тільки в короткий час, коли 
Церква вийшла з підпілля і отець 
міг служити на парафії, престола не 
було. Та старший вік і неможливість 
п. Софії ходити до церкви – змусили 
престіл в помешканню відновити. Лі-
турґії, на яких бували і дехто з мирян 
чи родини, служилися кожен день. І 
так до майже останнього дня – до 15 
жовтня 2013 року.
Народився Василь Притула 12 

листопада 1914 року сьомою дити-
ною в селянській багатодітній родині 
(дев’ятеро дітей). Під час війни 1914 
року батько потрапив до російського 
полону, але повернувся і був в церкві 
провізором. Матір померла, коли 
майбутньому священикові було лише 
чотири роки.
Василь закінчив сільську школу, 

допомагав родині по господарству. 
Однак не захотів залишатися в селі і 
подався до Львова. У місті працював 
у приватній майстерні, виготовляв 
фігурки з гіпсу. Сам ходив по селах і 
продавав їх. З того й жив.
Ходив до церкви. Кожної неділі 

вислуховував Службу Божу.
... Йшов 1944 рік. Відступаючи, 

німці ловили перехожих і відправля-
ли їх копати окопи. Так потрапив у 

їхні руки і Василь. За Бродами, коло 
села Шнирів, рив траншеї та окопи. 
Радянські війська всіх копачів (крім 
тих, хто встиг утекти) заштовхали 
до поїзда і відправили у Дубно. Там 
молодших мобілізували в армію. 
Василя приділили у 8-му дивізію, 28 
полк 2-го стрілецького батальйону. 
Повезли на Урал. Спочатку півроку 

перебував у фільтраційному таборі, 
де всіх перевіряли, розпитували про 
колишнє життя. Не обійшлось і без 
побоїв.
Згодом поїздом (у вагоні було до 90 

осіб) відправили у Західну Грузію. Тут 
наказали працювати на будівництві 
міста Руставелі. Згодом охороняли 
різні об’єкти. Довгий призов тривав 
до 1956 року.
Повернувшись до Львова, працю-

вав на різних роботах. Одружився з 
побожною дівчиною Софією Петро-
вою, переселенкою з-під Перемиш-
ля. Повінчав їх отець Грицай.
Дружина ж і познайомила його з 

підпільною Церквою. З того часу в 
їхньому помешканні біля Привок-
зального ринку часто зупинялися 
священики. Місце було дуже без-
печне, а гостинна побожна родина 
Притул завжди радо була присутня 
на відправах. Через деякий час в по-
мешканні збиралося до 20 чоловік. 
Добре, що сусіди, хоч були різних 
національностей і переконань, ніколи 
не зрадили, адже співані Служби 
Божі було чути на коридор. Поза цим, 
Василь вже віддавна був дяком при 
священиках від час їхніх поїздок на 
підпільні парафії.
Бачивши реліґійний запал Василя, 

отець Лемішка запропонував йому 

поступити до підпільної семінарії. 
Наука відбувалася в помешканні 
родини Притул. Деколи семінаристи 
збиралися і в місцях, де призначали 
викладачі: отці Будзінський, Леміш-
ка, Винницький, Волосянко. В групі 
вчилися й інші майбутні священики: 
Скраль, Пальчинський, Смук, Горо-
децький. Так тривало з 1960 до 1968 
року.
В 1968 році єпископ Василь Ве-

личковський висвятив Василя При-
тулу на диякона, а 1 січня 1969 року 
вділив і священичі свячення. Перед 
рукоположенням владика довго роз-
мовляв з молодим священиком, і 
його настанови о. Василь запам’ятав 
на все життя: «Якщо ви впустили 
Христа до серця, то тримайтеся Його 
все життя».
Подальше життя підпільного свя-

щеника Української Греко-Католиць-
кої Церкви Василя Притули пройшло 
в ревнім служінні Богові. Зразком 
відваги і мужності були для нього о. 
Винницький, о. Періжок, о. Воронов-
ський. За їх прикладом він відважно 
йшов скрізь, де кликали його потре-
буючі духовної підтримки. Служби 
Божі, похорони і хрищення, вінчання 
і посвячення помешкань – все це він 
виконував безвідмовно. Часто його 
попереджали про небезпеку, котра 
його підстерігала, але кожного разу 
вдавалося уникнути пасток. Коли ви-
никали якісь моральні чи людські про-
блеми в його душпастирській праці, 
то розв’язувати їх завжди вдавалося 
з допомогою старших отців чи в роз-
мові з владикою Стернюком. Такі 
розмови-наради часто відбувалися 
в помешканні родини Притул. 
Отець обслуговував кілька сіл в 

Городоцькому та Миколаївському 
районах, багато родин у Львові. Крім 

того, працював на державній роботі. 
Коли Церква вийшла з підпілля – офі-
ційно обійняв парохію в с. Хоросно 
Пустомитівського р-ну. Та служив 
тут не довго, бо на заваді став стан 
здоров’я. 
Проте миряни і далі приходили та 

просили служити – тепер уже в ка-
плиці біля лікарні на Броньовій. Там 
він допоміг розпочати будівництво 
церкви. Та сил ставало все менше.
В той час родина мешкала вже 

на вул. Гашека, і отець підтримував 
зв’язок з новозаснованою парохією 
св. Володимира і Ольги. Отець-парох 
Богдан Чабан був давнім знайомим. 
Він і заопікувався п. Софією та о. 
Василем, коли вже вік не дозволяв 
їм провадити активне життя.
В цьому ж помешканні відвідав 

отця і Блаженніший владика Любо-
мир Гузар з тодішнім ректором ЛБА 
Борисом Ґудзяком. Заходив і владика 
Ігор Возьняк, вітаючи отця з 90-літ-
тям. Часто відвідувала працівниця 
Інституту історії Церкви УКУ Ірина 
Коломиєць. А пані Ліда Купчик запи-
сала розповідь отця Василя про пе-
режите на аудіокасети. Його спомини 
зберігаються нині в архіві Інституту 
історії Церкви УКУ і є зразком життя 
священика, який всеціло посвятив 
себе служінню Богові і людям.
Відійшов отець Василь Притула 

тихо, не причинивши зайвого клопо-
ту рідним. Такий молитовний, такий  
вирозумілий до чужих проблем і 
болів. Один із когорти священиків, 
висвячених у часи підпілля, котрі все 
частіше відходять від земної суєти в 
місце, де нема ні болізні, ні печалі, а 
життя безконечне. 
Вічна йому пам’ять!

Ірина КОЛОМИЄЦЬ, 
Інститут історії Церкви УКУ

Не зупиняюся на попере-
дніх публікаціях відомого 
українського греко-като-
лицького єпископа Андрія 
Сапеляка: кожен, хто ціка-
виться життям та істо-
рією нашої Церкви, не міг 
залишити їх поза увагою. 
Особливо – його знамени-
тий опис присутності 
справ Української Церкви 
та її владик на ІІ Ватикан-
ському Соборі (1962-1966), 
про що він як активний 
учасник цієї епохальної по-
дії, член її робочого органу 
– Комісії Східних Церков – з 
хронікальною докладністю 
розповів у книзі «Українська 
Церква на ІІ Ватикансько-
му Соборі», виданій у 1967 
році.
І ось тільки-но презен-

товано його нову книж-
ку – «Три ювілеї Украї-
ни з Іваном Павлом ІІ» 
(Львів, 2013). У ній – про 
участь першого в історії 
Папи-слов’янина, одного з 
найсвітліших поляків усіх 
часів, у відзначенні трьох 
визначних українських юві-
леїв: 1000-ліття Хрищен-
ня Руси-України – в 1988 
році, 400-річчя Берестей-
ського з’єдинення – в 1996 
році, 10-ліття відновлення 
державної незалежності 
України – у 2001 році.
Як і більшість попере-

дніх публікацій владики, 
ця також основується го-
ловним чином на його 
великому досвіді, спо-
гадах, на тому, в чому він 
був учасником та очевид-
цем. Водночас в автор-

ському наративі задіяні 
й літературні джерела та 
мас-медійні голоси. Най-
більшою ж мірою збагачує 
розповіді авторський роз-
дум, трактування стосов-
но наведених відомостей 
і фактів. Справді, участь 
у згаданих ювілеях вели-
кого Папи, який уже при 
житті став легендою, його 
відверта заанґажованість 
у справи Української Церк-
ви, прихильне ставлення 
до українського народу, 
звертання до цього на-
роду його мовою надали 
ювілейним урочистостям 
світового озвучення.
Уже своїм відвіданням 

українського катедрально-
го собору в Буенос-Айресі 
під час візиту до Арґен-
тини в квітні 1987 року і 
зустріччю з українською 
громадою цієї країни Папа 
Іван Павло ІІ започаткував 
звучним у світі акордом 
відзначення 1000-ліття 
Хрищення Русі-України. 
Урочистості з цього приво-
ду продовжилися в липні 
1988 року у центрі хрис-
тиянства в Римі з участю 
Вселенського Архиєрея, 
українського єпископату, 
кардиналів і тисяч укра-
їнських прочан з усього 
світу. Нагадаємо, що про-
чанам з України в той час 
дорога до цих святкувань 
була закрита: вони мали 
задовольнитися тим, що 
з нагоди цього ювілею за-
пропонувала Москва.  
Святкування 400-річчя 

відновлення єдності Укра-

їнської Церкви зі Вселен-
ською – т.зв. Берестей-
ської Унії 1596 року – від-
бувалося вже в умовах 
незалежної України. Цен-
тральні ювілейні акції про-
ходили у Львові в жовтні 
1996 року з участю пред-
ставників Івана Павла ІІ і 
паралельно – в Римі. У по-
сланні з цієї нагоди Папа 
наголосив на важливій 
ролі Української Церкви в 
екуменічному русі – подо-
ланні суперечностей між 
християнськими Церк-
вами і налагодження по-
розуміння між ними та 
співробітництва.
У цьому розділі автор 

подав багато відомостей 
з історії Берестейського 
Собору 1596 року і його 
головних дійових осіб та 
континуаторів ідеї просу-
вання на слов’янський схід 
з’єдиненої із Вселенською 
Київської Церкви. Тут, зо-
крема, читач дізнається 
про подвижницьку діяль-
ність у цьому напрямку 
великого Митрополита 
Андрея Шептицького.
Третій розділ оживляє 

в нашій пам’яті хвилюю-
чі події відвідин України 
Папою Іваном Павлом ІІ 
у червні 2001 року. Автор 
простежує і відтворює 
всі ті знаменні п’ять днів, 
які Святіший Отець про-
вів на українській землі, 
– від урочистої зустрічі 
на державному і церков-
ному рівні в київському 
аеропорту «Бориспіль» 
23 червня до прощання 

на львівському летовищі 
у другій половині дня 27 
червня. Велелюдні святі 
Літурґії з участю Папи в 
Києві та Львові, зустрічі 
з представниками різних 
конфесій, з діячами куль-
тури, науки, політичних та 
ділових кіл, урочистості у 
Львові, на яких відбулося 
проголошення Святішим 
Отцем блаженними 27 
українських мучеників ХХ 
століття за віру, унікальна 
за масовістю і характером 
зустріч Івана Павла ІІ з 
українською молоддю у 
Львові та інші заходи, – 
все це високо підняло 
престиж українського на-
роду, Української Церкви 
й Української Держави 
в очах світової громад-
ськості.
Про все це цікаво і з від-

повідними акцентами та 
заувагами розповідає вла-
дика Андрій у своїй книж-
ці. Дуже доречно відзна-
чає, зокрема, повагу Папи 
до української мови, якою 
він зазвичай звертався до 
українців, виголошуючи 
в Україні свої проповіді 
й промови. Добре, що 
автор книжки часто на-
водить відповідні місця з 
цих україномовних текстів 
Івана Пала ІІ: може, вони 
якось заторкнуть сумління 
тих десятиліттями сущих в 
Україні, що вперто іґнору-
ють і зневажають цю мову.
На закінчення хочу за-

значити, що Всевишній 
дарував владиці Андрієві 
Сапеляку тривале і на-

прочуд діяльне життя. 
Після багатолітньої праці 
в Арґентині він, повернув-
шися в Україну, продовжив 
душпастирську діяльність: 
спочатку – у Львові, а 
згодом – уже на 80-му 
році життя – подався з 
пасторальною місією у м. 
Верхньодніпровськ Дні-
пропетровської області, 
створивши там греко-ка-
толицьку громаду.
Ось уже 94-й прокувала 

зозуля, а високодостойний 
єпископ-емерит не покла-
дає рук. І дуже добре, що 
надійною помічницею не-

втомного владики в цьому 
важливому і потрібному 
ділі є його братова – відо-
мий науковець-етнолог 
і культуролог, кандидат 
історичних наук п. Оксана 
Сапеляк.
Отже, подвижницька 

праця владики Андрія про-
довжується. Дай, Боже, 
щоби щасливо і ще на 
многії літа!

Роман КИРЧІВ,
доктор філологічних 

наук, професор

Відійшов до вічності 
о. Василь Притула
Архиєпископ і Митропо-

лит Львівський та Курія 
Львівської Архиєпархії ви-
словлюють щире співчут-
тя рідним та близьким 
пресв. Василя Притули, 
який на 99-му році життя, 
44-му році священства, 
упокоївся у Бозі 14 жовтня 
2013 року.

Пам’яті о. Василя Притули

Ç Õðèñòîì ó ñåðö³

Постаті Христової Церкви

Но в а  к н ижка  в л а д и к и
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Як Папа Франциск
розпізнав своє покликання до священства?

Папа зблизька

Нещодавно Папа Франциск 
зустрівся з духовенством Рим-
ської єпархії, правлячим єпис-
копом якої він є. Як це часто 
трапляється під час подібних 
зустрічей, Святіший Отець гово-
рив спонтанно, без заздалегідь 
підготовленого тексту.
Під час зустрічі він порушив 

деякі, на його думку, важливі 
проблеми, а потім попросив свя-
щеників ставити йому запитання 
на будь-який смак. Серед іншого, 
мова зайшла про те, як перема-
гати «втому» у душпастирському 
служінні, котра рано чи пізно 
настає. Папа Франциск порадив 
частіше клякати перед кивотом і 
молитися, а також підтримувати 
близькі стосунки з іншими свяще-
никами та єпископом. Крім того, 
Папа порадив священикам час-
тіше згадувати про початок свого 
служіння: покликання, вступ до 
семінарії, свячення тощо.
Користаючи з нагоди, він про-

сив помолитися за нього і за 
його служіння, адже 21 вересня 
виповнилося 60 років, відколи 
молодий Хорхе Берґольйо відчув 
і розпізнав покликання до свя-
щеничого служіння. Що сталося 
того дня і як Папа зрозумів, що 
повинен присвятити своє життя 
особливому служінню?
Про свої особисті переживання 

і спогади кардинал Берґольйо 
розповів свого часу в інтерв’ю 
італійській журналістці Фран-
чесці Амбражецці. Це інтерв’ю 
вийшло в 2010 році окремою кни-
гою під назвою «Єзуїт». У ньому 
майбутній Папа признається, 
що вперше відчув покликання 
до священства у 17-річному віці. 
Сталося це 21 вересня, коли 
Хорхе Берґольйо разом з інши-
ми молодими людьми поспішав 

відзначити День студента. Як на-
лежить практикуючому католику, 
по дорозі він вирішив зайти до 
храму. Тут він зустрів священика, 
якого до того не знав і який спра-
вив на нього велике враження. 
Майбутній Папа запитав його про 
можливість висповідатися. 
Пізніше він розповів, що ця 

сповідь не була як усі інші, – це 
була зустріч, яка зміцнила його 
віру і дала розуміння того, що 
він мусить стати священиком. 
Залишивши сповідальню, Хорхе 
Берґольйо не пішов на зустріч з 
друзями, а попрямував додому 
з твердим переконанням: він 
хоче і мусить стати священи-
ком. «Під час сповіді зі мною 
трапилася дивна річ. Я не знаю, 
що це було, але це змінило моє 
життя», – каже Папа і додає, що 
під час сповіді був дуже здиво-
ваний і вражений. Він зрозумів, 
що хтось його чекає. Вже будучи 
архиєпископом Буенос-Айреса, 
Хорхе Берґольйо «розшифрує» 
цей момент: «Відтоді Бог для 
мене, це – Той, хто випереджає. 
Ти Його шукаєш, але Він зна-
ходить тебе першим. Ти хочеш 
Його зустріти, але Він перший 
виходить тобі назустріч». 
Роздумуючи над цими поді-

ями, Берґольйо зрозумів, що 
відповісти на це покликання його 
підштовхнуло не саме враження 
від цієї зустрічі, але власне ми-
лосердний спосіб, яким Бог його 
кликав – спосіб, який з роками 
змінився на суть його служіння 
– слова «милосердя» і «вибір» 
стали його єпископським, а зго-
дом і папським девізом.
Перед вступом до семінарії 

минуло чотири роки. Він про-
довжував працювати в хімічній 
лабораторії, однак нікому не роз-

повідав про своє рішення. Крім 
того, у цей час він також захо-
плювався політикою і читав деякі 
місцеві комуністичні журнали, 
хоча комуністом ніколи не був. 
Берґольйо розповів, що в цей 
період навчився жити на самоті 
і лише по досягненні 21-річного 
віку вирішив вступити до семіна-
рії. «По-правді кажучи, я не мав 
ясної ідеї, куди йти. Але в чому 
не мав сумнівів – то це в моєму 
покликанні», – вів далі майбутній 
кардинал.
Зі вступом до семінарії у Бу-

енос-Айресі, Берґольйо також 
вступив до Ордену Ісуса. Май-
бутній Папа зізнався, що був 
вражений тим, що єзуїти пере-
бувають у «перших шеренгах» 
Церкви. Йому імпонували їхній 
послух, дисципліна і місіонер-
ський дух ордену. На початках 
він навіть намагався поїхати на 
місію до Японії, але через про-
блеми зі здоров’ям не отримав 
на це дозволу. 
Ще до вступу до семінарії 

Хорхе вирішив розповісти про 
своє рішення батькові. «Я був 
упевнений, що батько найкраще 
зрозуміє моє бажання, адже 
його мати, а моя бабця, була 
доволі побожною жінкою, і цю 
побожність батько успадкував 
від неї. І справді, моє повідо-
млення він сприйняв позитивно. 
А мати – навпаки. У цьому вона 
бачила для себе втрату», – гово-
рив майбутній Папа. За словами 
Хорхе, його мама також була 
реліґійною і практикуючою като-
личкою, проте вважала рішення 
сина занадто поспішним, а тому 
й не підтримала його. Вона не 
проводжала сина до семінарії і 
ніколи його там не відвідувала. 
Зустрічалися лише тоді, коли він 
сам приїжджав додому. Лише під 
час священичого рукоположення 
вона опустилася на коліна і по-
просила благословення.
А ще мати майбутнього Папи 

якось сказала йому: «Будь ласка, 
не забувай, що двері нашого 
дому завжди відчинені, і ніхто 
не буде проти, якщо ти вирішиш 
повернутися назад». Хорхе Бер-
ґольйо зазначав, що це стало 
для нього хорошим уроком, як 
треба ставитися до людей, які 
стоять перед серйозним вибором 
у своєму житті. 
Сьогодні, через 60 років після 

тих подій, увагу мільйонів людей 
у світі звернено на людину, яка 
посідає Престол св. апостола 
Петра. Крім урядових повчань і 
наукових викладів, якими ділить-
ся Папа Франциск, повчальним 
і дорогоцінним є також і його 
життєвий досвід. Можливо, зна-
йомство і спілкування з Папою з 
приводу його маленького свята 
також стане зміцненням віри і 
духу для тих, хто вибрав поді-
бний шлях у житті чи збирається 
на нього ступити.

Богдан ЯРОВИЙ 
(за матеріалами К-порталу)

Кожен час має своє місце для святості. Чи це 
розвій у накопиченні вправлянь на дорозі доско-
налості, чи нагода отримати вінець мучеництва 
через певні історичні обставини. Кому у який час 
жити – не нам вибирати. У Господа безліч варіантів.
Тепер – наш час. У ньому нам жити і діяти. Та 

здається, що світ і його цінності заполонили все. 
Спокусливі мутанти життєвого (читай – тілесного) 
комфорту і ситості намагаються витіснити з нашого 
життя все, що нагадує Творця. У цьому сатанинська 
фантазія безмежна. На жаль... Людині сьогодні 
залишається надто мало місця у часі і просторі, 
де душа могла би віднайти собі «поживу», відчути 
споріднення, уникнути самотності, коли не потрібно 
розумом дошукувати перевірки на чесність, щирість 
і довір’я. Це – світ музики.
На жаль, і тут, у цьому прекрасному Божому да-

рунку, що насамперед покликаний співати Господню 
славу, загніздився лукавий ворог. З його намови 
людина витворила засіб самовозвеличення – оспі-
вує себе, оспівує собі подібних, оспівує свої емоції 
та вподобання іншої людини тощо. Видається, що 
тема людського кохання – чи не найулюбленіша. 
Однак християнська душа потребує іншої музики. 

Вона прагне інших мелодій, вона бажає колиса-
тись в «автохтонних» вібраціях на Божій хвилі. І, 
безперечно, час для такого роздолля – у храмі 
Господньому, коли співаємо Божественну Літурґію. 
Ото, мабуть, і все. Хоч у музичних «засіках» нашого 
народу заховані такі скарби, які, на жаль, є мало-
відомими, не популяризуються, рідко виконуються. 
Згадати хоча б о. Й.Кишакевича, з-під пера якого 
наш народ отримав мистецькі чудо-дари.
На щастя, і в наш час знаходяться такі «дон кі-

хоти», яких, проте, не розуміють і не сприймають 
наші розчаровані сучасники. Саме вони вишукують 
для зголоднілих душ духовний «харч» і дарують їм 
свято, нагадуючи, що Господні дари – вічні. Серед 
тих, хто нині з мечем-камертоном стоїть у бою за 
людську душу, є Іван Чупашко – заслужений діяч 
мистецтв України, доцент Львівської музичної ака-
демії ім. М.Лисенка, керівник духовно-мистецького 
центру «Львів», що діє при церкві Пресвятої Бого-
родиці – Володарки України на Знесінні у Львові, 
де парохом є о. Зіновій Хоркавий.
Саме тут, у переддень празника Покрови Пре-

святої Богородиці, відбулося таке «свято душі». Не-
забутні пісні о. Й.Кишакевича з річного церковного 
циклу богослужінь у виконанні капели бандуристів 
ЛНМА ім. М.Лисенка були принесені у дар найпер-
ше нашому Господеві, а відтак – і Матері Божій та 
всім святим.
Це виконання молодих співаків було наповнене 

щирістю і майстерністю. «Пісня любові» плила і 
розливалась аж поза межі церкви, наповнюючи 
повітряний простір хвилями найкращих почуттів 
молодих сердець у звукових вібраціях досконалих 
мелодійних витворів-побудов. Це був результат 
наполегливої праці молодих митців, нашої майбут-
ньої еліти, провідників нашого народу. Працю їхніх 
наставників – засл. діяча мистецтв України Івана 
Чупашка та засл. артиста України Тараса Лазур-
кевича – важко переоцінити. Адже яка у нас буде 
еліта – такими ж будемо і ми, українці. Найважніше 
для нас – присутність Бога у нашому житті. 
Великий наш український виноградник, а гарних 

робітників у ньому так бракує. І якщо всі разом не 
подбаємо про хороших трударів, якщо їх не випле-
каємо – їхнє місце посядуть люди невідповідні, котрі 
зродять «осот і будяки». «Як дбаєш – так і маєш», 
– говорить народна мудрість. Наша молода еліта 
ще не скріпилася і потребує всілякої підтримки. 
Молоді люди повинні відчути свою потрібність, 
необхідність працювати на Господню прославу. А 
вихованці музичної академії мусять відчути важ-
ливість своєї місії у житті нашої Церкви і нашого 
народу. Хай лине їхній молодечий спів, наповнить 
потребуючі душі «духовною поживою» і вознесе її 
у Небесні сфери.

Лариса ЛЕЩУК,
реґент хору храму

Пресвятої Богородиці – Володарки України 

Про душу, церкву і пісню
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Шкільне  навчання 
перервалося  через 
Першу світову війну і 
визвольні змагання в 
Галичині: в 15-річному 
віці ґімназист Василь 
зголосився в лави Сі-
чових Стрільців і брав 
участь у роззброєнні 
польської жандармерії 
та мадярського гарнізо-
ну в містечку Городенці. 
Потім, перебуваючи у 
Східній Україні, потра-
пив у польський полон. 
Від розстрілу Василя 
визволив випадковий 
польський  офіцер . 
Юний вояк потрапив 
до табору полонених 
в м. Золочів. Звідти 
втік, переховувався від 
польської влади і аж 
через два роки зміг про-
довжити навчання. У 
1920-му році поступив 
у  Львівську  духовну 
семінарію. 
З його власних спо-

гадів: «Я мав би посту-
пити на теологію в Ста-
ниславові, бо належав 
до тої єпархії, але так 
не зробив, бо в тамтеш-
ній Духовній  Семінарії 
заведено примусово без-
женний стан, з чим я 
не годився. [...] Ще в ди-
тинних невинних літах 
побожна Мама защіплю-
вала в моєму серці любов 
до добра, краси, неви-
нності. Хоч не зовсім 
свідомий, про що молю-
ся, я, навчений Мамою, 
молився про ласку, щоб 
бути монахом, єписко-
пом… Від найраніших 
літ приймав... щоден-
не Св. Причастя – це 
була могуча сила, діюча 
проти всього злого, не-
чистого. І набожність 
до Пречистої Діви Марії, 
Її вервичка – була завжди 
непомильною побідою 
над царством нечисто-
ти. (Був) якийсь нахил 
до зовнішньої жіночої 
краси, якийсь невираз-
ний нахил до подружньо-
го життя… Очевидно 
це все і проче були тільки 
скоро погасаючі огники, 
паростки без глибшого 
кореня, що гинули… бо 
глибше і все глибше ко-
ріння запускала Божа 
любов, любов все більша 
і більша до найкращого 
і найвищого, до Бога і 
спасення душ. Та Божа 
любов побідоносно ви-
явилась назовні в часі 
реколекцій на початку 
третього року богослов-
ських наук…в сильній рі-
шучій постанові стати 
священником в безжен-
ному стані… Хоч я був 
веселий, живий і трохи 
легкодушний, як перед 

тим, але в своєму рішен-
ні (був) непохитний!»
Про  своє  рішення 

стати монахом радився 
з митрополитом Шеп-
тицьким. Припускаючи, 
що запальний семіна-
рист ще може переду-
мати, митрополит Ан-
дрей не відразу схвалив 
його постанову.
У 1924 р. майбутній 

священник вступив до 
монастиря  отців-ре-
демптористів у Львові. 
Його полонили моли-
товний настрій і дис-
ципліна, що панували 
в монастирі. Зі спогадів:  
«Очевидно, всі духовні 
вправи, всі приписані мо-
литви були точно і ревно 
сповнені, але решта часу 
– на роботі серед світу, 
однак також з молит-
вою: на устах і в серці 
… І так, як кажуть, на-
віть не оглянувся, і вже 
так скоро минув мій, 
хоч ненормальний, але 
святий і свято відбутий 
новіціят. Знову 10-денні 
Реколекції і тимчасові 
Св. Обіти на 3 роки».
Йому йшов 22-й рік і 

через молодість не до-
зволили висвячуватись 
на священника. Тоді мо-
лодий монах звернувся 
до Риму і – отримав 
дозвіл! 9 жовтня 1925 р. 
Василь Величковський 
прийняв Тайну священ-
ства з рук преосвящен-
ного Йосифа (Боцяна), 
єпископа Луцького. 
За  порадою  вуйка 

о. Павла Теодорови-
ча подумував про по-
їздку на навчання до 
Риму. Та тут рішуче 
втрутилась тітка, ігуме-
ня-василіянка Моніка 

Полянська: «Вважай, 
що як не будеш мати 
титулу доктора, то на 
рік скорше можеш стати 
місіонером, і скільки 
душ зможеш спасти, 
врятувати від погибе-
лі». Як згадував пізніше 
вже єпископ Василій, 
«очевидно ці слова, як 
«арґументум ад гомі-
нем», мали вирішальну 
силу. І не тому, що вищі 
богословські студії і док-
торат, це щось марне, 
непотрібне, але тому, 
що так Бог хотів, що 
мої вищі студії мали 
бути в хресті Ізбавите-
ля і мій докторат мав 
бути з предмету покори-
смиренності Ісусового 
Серця». 
У 1926 році прото-

ігумен о. Схрейверс 
висилає о. Василя на 
навчання до монастиря 
у Бельґії. Без досвіду, 
без супроводу, без від-
повідного знання мов 
молодий  священник 
через кордони Польщі 
та Німеччини повинен 
був дістатися у фран-
комовне середовище 
земляків о. Схрейвер-
са. По дорозі до місця 
призначення щоденно 
старався відслужити 
Службу Божу, користа-
ючи з чемності римо-
католиків чи навіть про-
тестантів. З ентузіаз-
мом взявся за студії. Та 
знову, не дочекавшись 
закінчення навчання, 
о. Василя відкликають 
до Львова на місійну 
працю.
Про місійну працю – 

слова блаженного:
«...Ми, місіонери, ста-

ло були перейняті ве-

личчю чудес Божої бла-
годаті, бо воскресали з 
гробу... страшних гріхів 
і злочинів, бідні-нещасні 
душі ,  бо  ставали  до-
брими, побожними, свя-
тими одиниці і родини, 
села, міста, перед тим 
злі, безбожні, зіпсуті, 
жертви диявола».
Місійній праці отець 

Василь Величковський 
віддав 20 років. З них  
варто виділити волин-
ський період, який був 
особливо небезпечний 
через протидію поль-
ських урядовців та мо-
сквофілів: одні намага-
лись перевести наших 
переселенців до поль-
ського костелу, а другі 
– звабити в російське 
православ’я.
У Ковелі і Костополі 

та по містечках і селах 
отці-місіонери ширили 
віру. Ось цитата з уст 
самого місіонера:

«Слава про уніатську 
Церкву ширилася, лю-
дей приходило все біль-
ше. Крім місцевих Бого-
служб, наші отці по чер-
зі відкривали нові оселі 
переселенців з Галичини, 
допомагали  будувати 
каплиці-церковці… Ми 
помогли людям збуду-
вати понад двадцять 
церковець і каплиць; крім 
того, служили і в домах. 
Десь коло 1930 р.… ми 
вже мали в Ковлі свою 
велику Свято-Юріївську 
церкву… З нагоди мазе-
пинської річниці звер-
нулися до нас українці 
православні, щоб відслу-
жити в нашій церкві 
торжественну панахиду 
за душу гетьмана Івана 
(Мазепи)… Просили за-
їхати до їхнього села 
Колодяжного... І там 
скоро була наша парохія. 
Колодяжне, це колишній 
маєток Косачів, родинне 
місце Лесі Українки і її 
брата Миколи. Пошири-
лася там комуністична 
робота. Але скоро по 
кількох проповідях гру-
па свідомих підписала 
заяву  приступлення  до 
гр.-кат. Церкви… В ко-
роткому часі було збу-
довано велику хату ніби 
одного господаря Балака, 
а вночі поставлено копу-
лу і хрест. Скоро після 
цього навіть комуністи, 
що мали завдання мене 
забити, коли я їхав ро-
вером до церкви чи до 
школи, стали моїми при-
ятелями»… 

Далі – у наступних 
числах «Мети».

К. ПЕТРИШИН

Постаті Христової Церкви Місіонер назавжди
Àíòèõðèñòèÿíñüêèé òàëìóä

Довгі століття рабини закріплювали фальшивий 
образ Ісуса і Його сповідників. Християн вони на-
зивали сектантами та ідолопоклонниками, Ісуса 
на сторінках талмуду представляли як трюкача 
і позашлюбну дитину, людину, варту погорди і 
прокляття.

– Антиюдаїзм є наслідком переслідувань хрис-
тиян у перші століття після Різдва Христового. 
Рабини навчали, що Ісус – байстрюк, народжений 
з нечистого зв’язку, що Він був тільки людиною й 
обманцем, який використовував магічні штучки, 
аби приманювати натовпи. Згідно з талмудом, 
Його каменували й повісили на дерев’яній палі. 
При цьому рабини заперечували, що чутки про 
Його воскресіння були істинні. Християни як ідоло-
поклонники нібито нищили автентичність народу 
і порушували Завіт, який Бог уклав із Мойсеєм, 
– каже бібліст.
Публікація о. Врубеля порівнює тексти Євангелія 

і талмуду. Її завдання – показати правду про сто-
сунки юдаїзму і християнства у перші століття. Від-
криття і зрозуміння цієї обумовленості дозволяє 
спокійно поглянути на те, чому в пізніші століття 
саме так, а не інакше формувалися відносини 
поміж юдеями та послідовниками Христа.
Автор уже отримав чимало схвальних відгуків 

з боку юдейських середовищ за написання цієї 
книжки. Як підкреслив професор Врубель, вони 
оцінили науковий характер публікації, яка не міс-
тить нічого з ділянки ідеології чи псевдонаукового 
жаргону, оскілки повністю базована на джерелах.

– Зацікавлені можуть особисто прочитати єв-
рейською мовою ключові фрагменти талмуду, 
над якими я працював. Для наших читачів я під-
готував широкі тлумачення цих уривків. Вочевидь, 
я вдячний за те, що у моєму розпорядженні було 
стільки бібліотек у Єрусалимі, без яких ця книжка 
не з’явилася б, – каже професор.
Автор підкреслює, що ця публікація – шанс іти 

шляхом правди для тих, кого єднають дві інсти-
туції: Церква і синагога.

За матеріалами wiara.pl

В Люблінському католицькому університеті Іва-
на Павла ІІ відбулося представлення книжки «Ісус 
та Його визнавці у талмуді». Автор – видатний 
бібліст KUL, випускник престижної Єрусалимської 
Біблійної школи професор о. Мирослав Врубель. 
Досліджуючи арамейські та єврейські тексти, 
він відкрив, що талмуд містить чимало згадок 
про Ісуса та християн. Однак всі ці згадки мають 
негативний, антихристиянський характер.

(Продовження. Початок на стор. 1)
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Як поводитися у храмі
Знайти відповідь на запитання такого змісту допоможе доктор богословії п. Тарас 

ШМАНЬКО, автор книжки «Як поводитися у храмі». Сьогодні продовжуємо її публікацію. 
(Початок у газеті «Мета» № 95/6 за червень 2013 р.)
ЄВХАРИСТІЙНИЙ ПОСУД
При звершенні Божественної 

Літурґії використовують спеці-
яльний посуд. До нього належить 
чаша, дискос, звіздиця, копіє і ло-
жиця. Чашу вживають для приго-
тування і освячення вина, туди у 
відповідний момент Літурґії вкла-
дають частиці освяченого Хліба і 
з неї причащаються священнос-
лужителі та вірні. Дискос служить 
для приготування євхаристійного 
Хліба та перенесення його на 
престол під час Великого входу. 
Звіздицю кладуть на дискос, щоб 
унеможливити змішування час-
тиць Хліба, складених у певному 
порядку. Копієм священик під час 
проскомидії викраює з просфор 
Агнця та інші частиці, які буде ви-
користано на Літурґії, а ложицею 
причащає вірних. Усі ці речі, з 
огляду на їх надзвичайне при-
значення, прийнято виготовляти 
з коштовних металів.
При звершенні Літурґії вико-

ристовують спеціяльні покровці, 
якими покривають Чесні Дари. 
Покровців є три: два малих для 
чаші й дискоса та один великий. 
Великий покровець називається 
воздух. Ним покривають чашу і 
дискос поверх малих покровців.
ІНШІ РЕЧІ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУ-
ЮТЬПІД ЧАС БОГОСЛУЖЕННЯ
Неодмінним елементом кож-

ного богослуження є свічки. 
Свічка – це жертва Богові і Його 
храмові, її світло виражає тепло-
ту любови до того, в честь кого 
її запалюють. Свічку не можна 
сприймати як засіб умилостив-
лення чи задобрювання. Свічки 
у храмі запалюють у визначених 
місцях і тоді, коли це передбаче-
но під час певних богослуженнь. 
Окрім того, існує традиція, згідно 
з якою, присутні на богослуженні 
вірні запалюють маленькі свічеч-
ки за здоров’я чи упокій своїх 
ближніх.
Під час богослужень храм об-

каджують пахучою речовиною 
– ладаном. Для кадіння викорис-
товують спеціяльну посудину на 
довгих ланцюжках, яку назива-
ють кадильницею.
Серед церковної утварі є про-

цесійні хрести та хоругви, які 
використовують під час хресних 
ходів та інших богослужень. 
Щодо їх використання немає 
чітких церковних приписів, однак 
існують різноманітні місцеві 
традиції.

ПРИГОТУВАННЯ
ДО БОГОСЛУЖЕННЯ

До участи в богослуженні, яке є 
подією небуденною, готуємося ті-
лесно й духовно. Антоній Сурозь-
кий з цього приводу писав: «До 
храму збираєшся з того моменту, 
коли прокидаєшся, і знаєш: я 
йду на зустріч з Живим Богом. І 
одягаєшся по-іншому, і готуєшся 
по-іншому, намагаєшся, щоб не 
було зайвих розмов, щоб ніщо 
недостойне не розсіювало тієї 
глибини, що в ній одній можна 
пережити зміст храму». Святе 
Письмо містить вимогу прими-
рення з ближніми перед тим, як 

маємо відвідати храм, вказуючи 
таким чином на незвичайність 
того, що відбувається під час 
богослуження (див. Мт. 5, 23-24). 
Бо якщо ми не дбаємо про стан 
своєї душі, то зовнішні прояви 
нашої релігійности є нещирими.
Віддавна існував звичай іти 

до церкви, проказуючи певні мо-
литви. Їх можна почати словами: 
«Благословен Бог наш завжди, 
нині, і повсякчас, і на віки віків». 
Далі промовляти тропар, кондак 
чи інші молитви конкретного 
дня, «Ісусову молитву» або 50-й 
чи 90-й псалом. Перед самим 
храмом треба перехреститися 
і, входячи, можна проказувати 
молитву: «Увійду в дім Твій, по-
клонюся до храму святого Твого 
в страсі Твоїм. Господи, настав 

мене правдою Твоєю, ворогів 
моїх ради ісправ перед Тобою 
путь мою. Бо немає в устах їх 
істини, серце їх суєтне, гріб 
відкритий – гортань їх, язиками 
своїми лукавили. Суди їм, Боже, 
щоб відпали від замислів своїх; 
по множеству нечестя їх відкинь 
їх, бо преогірчили Тебе, Господи. 
І нехай возвеселяться всі, що 
уповають на Тебе, вовік возра-

дуються, і вселишся в них; і по-
хваляться Тобою ті, що люблять 
ім’я Твоє. Бо Ти благословиш 
праведника, Господи; як оруж-
жям благовоління вінчав Ти нас».
Чи є якісь вимоги щодо одягу 

вірних на богослуженнях?
Одяг, окрім основної функції 

– служити накриттям для на-
шого тіла, має ще й іншу функ-
цію – виражальну. В сучасному 
суспільстві ця остання функція 
хоч дещо знівельована, однак 
і надалі присутня. В чому вона 
полягає?
Одягаючись у певний одяг, ми 

ніби являємо себе назовні, «роз-
повідаємо» про себе, про свої 
наміри тощо. Наприклад, коли 
ми бачимо людину в уніформі, 
то розуміємо, що це – військо-
вослужбовець. По-особливому 
ми одягаємося у відповідальні 
моменти нашого життя, такі як 
шлюб, похорон тощо. Богослу-
ження як незвичайна подія, тобто 
зустріч з Богом, також передба-
чає певне зовнішнє приготуван-
ня, яке ми чинимо, одягаючись 
відповідно до того, чим маємо 
намір займатися. Готуючись 
внутрішньо до молитовного зосе-
редження на Літурґії, людина не 
одягатиметься в одіж, яка вира-
жає зовсім інші, часом несумісні 
з християнським благочестям на-
міри й прагнення. Хоч «все мені 
можна...», але не забуваймо, що 
«...не все корисно» (пор. 1 Кор. 
6, 12).
Християнське богослуження 

за своєю природою спільнотне, 
тому, бажаючи брати у ньому 
участь, мусимо зважати на добро 
інших його учасників. Це означає, 
що коли ми зібралися молитися 
разом, то наш зовнішній вигляд 
не має бути зухвалим, викличним 
і не відволікати уваги інших від 
того, що відбувається у храмі. 
Біблійні приписи щодо одягу в 
храмі дуже конкретні, однак світ-
ська мода мінлива. Те, що тисячу 
років тому вважалося зухвалим 
і непристойним, тепер зустріча-
ється на кожному кроці й уже не 
викликає обурення. Тому, напев-
но, слушно буде намагатися не 
лише дотримуватися конкретних 
біблійних приписів, а зважати 
на те, для чого ці приписи були 
встановлені. А в них заборони 
щодо одягу встановлені для 
підкреслення святости місця, у 
якому перебуваємо, святости 
події, у якій беремо участь, і лю-
бови до ближніх, з якими разом 
молимося.
Окремо слід згадати про мо-

більні телефони, з якими ми за-
ходимо до храму. Кожний з нас, 
мабуть, був свідком того, коли у 
найурочистіший момент Літурґії 
звучав телефонний дзвінок. Тому 
пам’ятаймо, що перед входом 
до храму дзвінок телефону слід 
вимикати.

(Далі –
у наступних числах газети  

«Мета»)

Обрядові питання

Євхаристійний посуд:
а) чаша; б) дискос; в) ложиця; г) 
копіє; ґ) звіздиця; д) воздух; є) по-
кровець для чаші; е) покровець для 
дискокоса.

Церковні речі:
а) хоругва; б) рипіда; в) хрест; г) 
кадильниця.

КИЇВСЬКА ЦЕРКВА ВІЗАНТІЙСЬКОГО 
(СХІДНОГО) ОБРЯДУ

Історія Церкви

1240 року Київська Русь (в т.ч. і Київ) була зруй-
нована монголами й перестала існувати як полі-
тичний, мілітарний, культурний і духовний центр. 
Уціліли лише два її «уламки»: Галицько-Волинське 
князівство і колишні колонії Київської Русі – північно-
східні князівства, які не чинили опору ордам, але 
теж змушені були платити данину «Золотій Орді».
У 1247 році князь Данило Галицький йде на унію 

з Римом та одержує королівську корону від Папи 
Римського в Дорогочині, але бажаної допомоги у 
боротьбі проти монголів не отримує.
Через небезпеку татарських нападів у 1299 році 

резиденція митрополита Київського була перене-
сена до Володимира-Суздальського, а згодом, за 
митрополита Петра (1306-1326 рр.), – до Москви. 
В той же час Галицько-Волинське князівство, зне-

силене війнами, окуповує Польща, згодом Східну 
Україну підминає під себе Литва. Однак до Київ-
ської Церкви і митрополії ще належали Білорусь 
та північні князівства. Останні згодом об’єдналися 
в Московське царство (1547 р.) з першим москов-
ським царем Іваном Грозним (такої назви, як Росія, 
ще не було – аж до 1721 року).
У 1349 році польський король-окупант Казимир 

Великий починає насаджувати римо-католицький 
обряд. Він забирає у православних церкви і при-
значає у православних єпархіях римо-католицьких 
єпископів. Православні чинять опір латинізації.
Після одруження литовського князя Яґайла з 

польською 19-річною королевою Ядвіґою право-
славний Яґайло стає ревним римо-католиком і про-
довжує польську політику, яка зустріла сильний опір 
на придніпрянській Україні, що була під пануванням 
литовців. В урядових католицьких колах виникло 
роздвоєння (незгоди) щодо реліґійної політики в 
Україні: провести полонізацію українських земель 
чи створити унію і зберегти грецький обряд. Раніше 
було два реліґійні центри – Рим та Візантія. Тепер 
з’явилися ще дві сили: експансія Польщі та москов-
сько-візантійський тиск з боку Москви за підтримки 
Візантії. В тих складних умовах Україні треба було 
виживати, а для цього необхідно було чинити опір.
Восени 1415 року в Новогрудці українські та 

білоруські єпископи скликають Собор, на якому 
обирають (за підтримки литовського князя Вітоль-
да) Григорія Цимблака на Київського митрополита. 
Обраного митрополита не визнає Константинополь-
ський патріарх, визнаючи лише одного Київського 
митрополита – Фотія з осідком у Москві. Невдовзі 
Константинопольський патріарх Євтимій і митропо-
лит Фотій формально скинули Григорія Цимблака 
з престолу та прокляли його. Проте Григорій зали-
шився на престолі та успішно керував церковними 
справами, маючи підтримку світської влади та 
українсько-білоруської спільноти.
Обрання Григорія переконує, що в українських та 

білоруських церковних колах зростають антивізан-
тійські настрої і спостерігається ситуація зближення 
митрополита з Римом. Про це свідчить його участь 
в церковному Соборі 1418 року в Констанці.
Після смерті митрополита Григорія в 1420 році 

питання зближення з Римом на якийсь час відійшло. 
Московський митрополит Фотій знову захопив владу 
над українськими єпархіями, що належали Київ-
ському митрополиту. Наступником Фотія став смо-
ленський єпископ Герасим, який був противником 
Заходу. В 1436 році Константинопольський патріарх 
Йосиф ІІ призначив на Київський митрополичий 
престол Ізидора.

Микола ВИТРИХОВСЬКИЙ,
Лауреат Державної премії України

в галузі науки і техніки

(Далі – у наступних числах«Мети»)
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Божественні Літургії св. Іоанна 
Золотоустого та св. Василія Ве-
ликого за змістом досить великі, 
з багатьма окремими молитвами 
прославлення Бога та подяки 
Йому, намірів, милості та прохань 
до Бога, які охоплюють всі аспек-
ти нашого життя. За формою – це 
величні та урочисті богослужіння 
з чудовими піснеспівами, які вплі-
таються у вірші псалмів, висвіт-
люючи основні догмати Церкви в 
музично-поетичних формах. 
Під час Служби Божої дуже 

часто вживаються слова «амінь» 
та «алилуя», що є виразами 
поклоніння Богові під час бого-
служіння. Вони відомі ще з часів 
Старого Завіту (вживалися у 
богослужбовій практиці ізраїль-
тян) і перейшли в українську та 
інші мови без перекладу. Слово 
«амінь» – це завершальне слово 
в молитвах, богослужбових тек-
стах та діях, що означає «іс-
тинно», «правильно». Проголо-
шується воно на підтвердження 
і закріплення істини («Так є» або 
«Нехай так і буде»). Слово «али-
луя» – це приспів до псалмів та 
гімнів, які виконуються під час 
богослужінь та означає: «Хваліть 
Господа». 
Божественна Літургія поділя-

ється на три частини: Проскоми-
дія, Літургія Оглашенних і Літургія 
Вірних.
Перед початком Божественної 

Літургії священик промовляє 
вхідні молитви та одя¬гається 
(облачається) в усі властиві його 
чину богослужбові одежі. Перед 
одяганням кожної з них він читає 
відповідні молитви, в яких ви-
ражає радість з приводу того, 
що Господь Бог допускає його до 
такої великої ласки, як бути співу-
часником у принесенні Жертви. 
Одягнувшись у ризи священик 
миє руки на знак того, що з чистим 
духом приступає до співучасті у 
цьому величному дійстві – при-
несенні Жертви. 

ПРОСКОМИДІЯ
Під час Проскомидії здійсню-

ється приготування Дарів – хліба  
і вина, які в подальшому, під час 
здійснення таїнства Євхаристії, 
будуть особливим чином пере-
мінені в Тіло та Кров Христові 
і принесені в жертву Господу 
Богу за нас на відпущення гріхів 
та життя вічне. Часточками цих 
освячених Святих Дарів будуть 
причащатися для поєднання з 
Господом священнослужителі, 
віруючі у храмі та важко хворі за 
місцем лікування. У ста¬родавні 
часи для приготування Дарів ві-
руючі приносили хліб і вино, тому  
ця частина Служби Божої дістала 
назву Проскомидія, що означає 
«принесення».
Приготування Дарів здійснюєть-

ся на жертовнику при зачинених 
Царських воротах. Після розкла-
дання на жертовнику відповідного 
посуду (чаші, дискоса, звіздиці, 
копія), священик бере цілу про-
сфору (спеціально випечений 
для цього хліб невеликого розміру 
– символізує вагітну Діву Марію) 
та вирізає з її середини чотири-
кутну частину у вигляді куба, що 
називається «Агнець Божий», і 

кладе її на дискос. Це вирізання 
частки хліба та інші дії священика 
символізують народження Ісуса, 
яке тут відображається наступ-
ним чином: 

– Ісус народився у вертепі за 
містом Вифлеємом (ніхто не 
знав, де народиться Месія, тому 
і Проскомидія відправляється не 
на очах людей, які зібралися  на 
Службу Божу, а на жертовнику); 

– народивши Ісуса, Пречиста 
Діва повила Його пелюшками і 
поклала в ясла (священик кладе 
Агнця на дискос і накриває Його 
покрівцем); 

– над місцем народження Ісуса 
з’явилася зірка (священик кладе 
на дискос звіздицю); 

– до народженого Месії при-
були пастушки і царі. У дар Ісусу 
царі принесли ладан, миро і зо-
лото (священик кадить пахучим 
ладаном). 
Завершуючи Проскомидію, 

священик бере кадильницю, на-
сипає до неї ладан і, промовля-
ючи відповідні молитви, кадить 
приготовлені Дари, престол з 
чотирьох сторін, іконостас та 
людей в храмі. Це кадіння є пере-
хідним дійством від Проскомидії 
до Літургії Оглашенних. Цим дій-
ством віддається належна шана 
народженому Ісусу (наповнення  
храму своєрідним запахом відо-
бражає момент народження Ісуса 
Христа, коли земля наповнилася 
Божою благодаттю), Святим у 
небі, що представлені в іконах 
храму, а також вшановує вірян. 
Так, як дим кадила підноситься 
вгору, так і наші подальші мо-
литви, молитви Святих у небі, 
а також молитви Ісуса Христа, 
з’єднавшись в одне ціле, возне-
суться до Отця Небесного.

ЛІТУРГІЯ ОГЛАШЕННИХ
Назва «Літургія Оглашенних» 

пов’язана з тим, що в перші сто-
ліття християнства під час звер-
шення цієї частини Служби Божої 
у храмі разом з вірянами дозво-
лено було перебувати і людям, 
які бажали стати християнами. 
Їх імена оприлюднювались (свя-
щеник оголошував їх) – від того 
часу їх називали «оглашенними» і 
вони готувалися до таїнства Хре-
щення. Цю частину Служби Божої 
також називають Літургією Слова, 
тому що під час її звершення 
читається Слово Боже – Святе 
Письмо. 
Мета Літургії Оглашенних – 

підготувати вірян у храмі через 
слухання Слова Божого до гідної 
співучасті у звершенні таїнства 

Євхаристії (Причастя). Основним 
її дійством є читання Святого 
Письма – книг Діянь Апостолів 
або Апостольських Послань (на-
далі – Апостол) та Євангелія, а 
також проповідь, в якій священик 
роз’яснює прочитане.
Христос прийшов, щоб до-

повнити Старий Завіт – дати 
Новий Завіт, тому у давні часи 
складовими частинами Літургії 
Оглашенних були псалмоспіви, 
читання Нового Завіту і пояснен-
ня прочитаного та молитва за 
оглашенних. З часом у її структурі 
відбуваються певні зміни і сьогод-
ні основними складовими еле-
ментами Літургії Оглашенних є 
велика та дві малі єктенії (єктенія 
– молитва, що складається з про-
хань різного змісту, які виголошує 
священик або диякон від лиця 
усіх віруючих, кожне з яких хор і 
віруючі в храмі завершують одним 
з коротких приспівів: «Господи, 
помилуй» або «Подай, Господи»), 
малий вхід, читання фрагменту з 
Апостола та фрагменту Єванге-
лії, проповідь, єктенія усильного 
благання (єктенія сугуба) та єк-
тенія за оглашенних, а також різні 
релігійні пісні (антифони, тропарі, 
кондаки, прокімни). 
У Літургії Оглашенних відо-

бражається життя Ісуса Христа з 
дитинства і до того часу, коли Він 
готується до смерті, а саме: 

– життя Ісуса у Назареті до 
30 років (від початку Літургії до 
пісні «Єдинородний Сину…». 
Тут співають антифони, що сим-
волізують життя Ісуса Христа в 
Назареті);

– вихід Ісуса на берег ріки 
Йордан із готовими настановами 
для людей (поки що Він їх не про-
голошує) та вихід у пустелю, щоб 
постом, молитвою і хрещенням 
приготуватися до навчання людей 
(вихід священика із Євангелієм 
– малий вхід  та спів віруючих у 
храмі «Прийдіте, поклонімося...»);

– хрещення Ісуса Христа Іоан-
ном Хрестителем у річці Йордані 
(починається співом віруючих 
«Святий Боже ...» на честь Пре-
святої Трійці, яка з’явилася під 
час хрещення Ісуса Христа в річці 
Йордані); 

– проповідування Ісусом Хрис-
том Слова Божого протягом трьох 
років (читання Апостола і Єванге-
лія та проповідь священика).

Історія Церкви

Божественна  Літургія
у  житті  мирянина

Богдан КУДЕРЕВКО

Далі – у наступних числах газе-
ти «Мета».

(Продовження, початок у ґазеті «Мета», число 92/3 за березень 2013 р.Б.)

Українці  будуть  молитися
у  королівському  храмі

Греко-католики придбали церкву в міс-
течку Санліс під Парижем, де мешкала 
Анна Ярославна
Наприкінці вересня українська Єпархія святого 

Володимира в Парижі, котру віднедавна очолює 
Преосвященний Борис (Ґудзяк), придбала церкву 
у м. Санліс, що за 45 км від Парижа. Церква роз-
ташована поpуч з абатством святого Венсана, яке 
заснувала королева Франції Анна Ярославна у 
1060 році. 
У 1051 році Анна Ярославна, яку у свiті називають 

Анна Київська, донька князя Ярослава Мудрого і 
шведської принцеси Інґіґерди, племінниця святих 
Бориса і Гліба, братів Ярослава Мудрого, вийшла 
заміж за французького короля Генріха I, ставши 
королевою Франції. Вона славилася своєю осві-
ченістю, культурою, мудрістю та красою. Анна під-
писувала документи, відігравала важливу роль у 
тодішньому політичному житті, вела персональну 
переписку з Папою Римським, проводила активну 
доброчинну діяльність у Церкві. Після смерті чоло-
віка-короля Анна Київська правила Францією до 
повноліття свого сина Філіпа I, а й навіть після його 
вступу на престіл продовжувала бути активною 
королевою-матір’ю.
Як свідчить історія, більшість свого життя Анна 

Київська провела саме у Санлісі, адже у свій час 
Санліс був столицею і резиденцією французьких 
королів, в тому числі й Гуґо Капета та Людовика 
IX. У 1060 році королева Анна заснувала в Cанлісi 
абатство святого Венсана, аби подякувати Богові 
за сина Філіпа, який згодом став відомим королем. 
Абатство збереглося до сьогоднішнього дня і стало 
приватним католицьким коледжем. При вході до 
абатства стоїть перший пам’ятник Анні Ярославні, 
встановлений невдовзі після французької революції. 
А новий пам’ятник Анні Київській було відкрито у 
2005 році президентом України Віктором Ющенком.
Як шлюбний посаг Анна привезла з собою 

Євангеліє – ілюстрований рукопис стародавнього 
слов’янського походження. Згодом воно стало 
частиною музею Реймського собору й отримало 
назву «Реймського Євангелія». З часом чимало 
французьких королів, серед яких і Людовик XIV, 
складали на цьому Євангелії присягу. За багатьма 
історичними джерелами, воно є одним із найстарі-
ших взірців української писемності, що збереглися 
до наших днів.

«Сьогодні – великий день для української громади 
в Парижі, у Франції, в усій Європі і, зрештою, для усіх 
українців, де б вони не були. Ми придбали церкву в 
Санлісі – королівському містечку, у якому мешкала 
Анна Ярославна, відома у світі як Анна Київська, 
королева Франції. Цим церковним і юридичним 
актом ми засвідчили, що джерела української хрис-
тиянської європейської традиції живі та життєдайні», 
– поділився радісною звісткою владика Борис (Ґу-
дзяк). Він також зазначив, що церква носитиме ім’я 
страстотерпців Бориса і Гліба – рідних дядьків Анни. 
Відомо, що церкву придбано за 203 тисячі євро 

на пожертви українців з України, Франції, Англії, 
Сполучених Штатів та Канади. За попередніми під-
рахунками, на ремонт та облаштування храмової 
споруди необхідно ще 1,5 мільйона доларів США, 
адже церква вже майже століття не діяла як храм, а 
перебувала у приватній власності. За словами вла-
дики Бориса, ремонт розпочнеться наступного року.

«Церква є з тесаного каменю, в структурно дуже 
доброму стані. Вона має також великі підземелля, 
у яких є катакомби з римських часів. Будівлю буде 
розділено на дві частини – каплицю та культурний 
центр. Метою останнього буде – представити 
Україну в контексті європейської історії і культури. 
І це символічно, адже саме Анна Ярославна стала 
першою з України, завдяки їй і було зафіксовано 
згадку про Україну в європейській історії», – продо-
вжив єпископ.
Також проектом передбачено, що у приміщенні 

церкви діятимуть виставки та відбуватимуться різ-
номанітні культурні заходи. Центр Анни Ярославни 
повинен стати для французів, українців Франції, 
українців в Україні і у діаспорі місцем, де в Європі 
шанують українську культуру і розвивають україн-
сько-європейську співпрацю.

Наталія ХРУЩ
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Свідоцтво про реєстрацію
КВ 4266

По-перше, ангели могутні. Нехай вас не 
вводять в оману всі ці голенькі херувимчики, 
якими епоха бароко заселила нашу уяву. У 
Писанні перше, що завжди говорить людині 
ангел, коли з’являється їй, – «Не бійся!» А що 
сказали би херувимчики з голими сідничками? 
Напевно, щось на кшталт: «Підв’яжи мені 
підгузник».
Натомість, згідно з давньою традицією, 

ангели вселяють благоговіння. У чому ж їхня 
могутність?
Сутність ангелів – у розумінні. Їхні помис-

ли глибокі. Розуміння – їхня спеціальність. 
Згідно зі  св. Томою Аквінським та іншими 
вчителями, ангели інтуїтивно осягають пер-
винні думки, що лежать в основі всіх наших 
інших помислів. Їм не потрібно вчитися про-
никати в суть речей; вони не потребують 
доказів, арґументів і експериментів, – вони 
схоплюють все інтуїтивно і миттєво.
В ділянці інтуїції їм немає рівних. У 

цьому вони можуть бути нам помічниками. 
Ось чому ангелів і митців з’єднують на-
стільки глибокі дружні узи. Споглядаючи 
дивовижні, незвичайні зображення ангелів, 
подаровані нам художниками, ми маємо 
справу не просто з благодатною темою 
для живопису, але і з тим, що відбувається 
між ангелами і художниками. Ангели йдуть 
дорогами інтуїції.
Ангели пов’язані особливими відноси-

нами і з пророками – а сьогодні пророки 
нам необхідні. Пророки потрібні грома-
дянському суспільству в кожній професії, 
в кожному поколінні. Нам потрібні молоді 
пророки і пророки старі. «Чим займаються 
пророки? – запитує ребе Гешеле. – Пророки 
втручаються». Якщо ми хочемо, щоб люд-
ство звернуло з того шляху, по якому воно 
йде зараз, нам не обійтися без пророків, – 
ангели ж, згідно зі св. Томою, мають якнай-
безпосередніше відношення до пророцтва.
До того ж, ангели мають виняткову силу 

волі. Св. Тома Аквінський говорить: «… 
їх воля за своєю природою наповнена 
любов’ю». Ангели не схильні вдаватися до 
відірваного міркування; їхня доля – любов 
і розуміння. Їхнє розуміння просякнуте 
любов’ю. Їхні знання – це знання серця. Це 
мудрість, а не просто знання.
Отже, ми ясно бачимо, що у сферах своєї 

«спеціалізації» – у розумінні, пізнанні, лю-
бові, співчутті і пророцтві – ангели можуть 
багато чому навчити нас.
Їхні завдання непрості. У них є серйозні 

космічні обов’язки, пов’язані з мудрістю і 
знанням. Одне з таких завдань – прослав-
лення. Де прославлення – там і ангели. На 
мою думку, відсутність ангелів пов’язана з 
тим, що я би назвав «кризою прославлення 
у західній цивілізації». Вони повернуться, 
як тільки ми знову навчимося прославляти.
Св. Хільдеґарда Бінгенська та св. Тома 

Аквінський вчать, що диявол відрізняється 
від ангелів відмовою возносити хвалу. А 
як багато в нашій культурі останніх століть 
було пов’язано з відмовою хвалити!
Що є найбільшою хвалою, як не радісний 

і побожний хор голосів? Ми позбавлені 
хвали через те, що наш світ – світ, поді-
бний до машини або клітки, – забрав у нас 
благоговіння і радість. Пробуджуючи в нас 
благоговійний страх і подив, нова космо-
логія тим самим воскрешає хвалу.
Вивчати ангелів – значить проливати 

світло на нашу власну природу, особливо 
на ті її аспекти, що придушуються нашою 
секуляризованою цивілізацією, секуля-
ризованою освітньою системою і навіть 
нашою секуляризованою реліґійністю. Під 
секуляризацією я маю на увазі все, що ви-
ганяє священне тремтіння зі світобудови.

Метью ФОКС, Руперт ШЕЛДРЕЙК, 
«Terra Mariana»

У  л и с т о п а д і
с в я т к у ю т ь  ю в і л е ї :

20-річчя священства – о. Іван Ференц (21.11)
15-річчя священства – о. Олег Зубик (01.11)
15-річчя священства – о. Володимир Гаврилишин (08.11)
15-річчя священства – о. Олег Панчиняк (08.11)
15-річчя священства – о. Василь Мудь (15.11)
15-річчя священства – о. Микола Мандрик (15.11)
15-річчя священства – о. Сергій Швагла (21.11)
15-річчя священства – о. Володимир Волошин (21.11)
15-річчя священства – о. Володимир Війтович (22.11)
15-річчя священства – о. Андрій Хомуляк (22.11)
15-річчя священства – о. Олександр Павлишин (22.11)
15-річчя священства – о. Юрій Головко (25.11)

70-річчя уродин – о. Олексій Васьків (30.11)
60-річчя уродин – о. Петро Кузь (16.11)
60-річчя уродин – о. Тарас Савчинський (22.11)
50-річчя уродин – о. Григорій Пашко (02.11)
45-річчя уродин – о. Іван Михайлюк (05.11)
35-річчя уродин – о. Тарас Гавришко (09.11)

«Очі мудрого – на голові у нього...» (Проп. 2, 14)

He говоріть мені про ченців, які ніколи не сміються.
Це смішно...

ОТЦІ-ПУСТЕЛЬНИКИ СМІЮТЬСЯ

Отець Макарій та отець Віссаріон обмінювалися якось думками 
про одного ченця.

– Я ніколи не чув, аби він коли-небудь говорив щось погане про 
когось, – сказав перший.

– Це поза сумнівом, – погодився другий, – оскільки він говорить 
лише про себе.

Одного дня у Скитській пустелі сталося нечуване – дощ лив цілих 
три дні підряд. Молодий чернець, злякавшися, запитав у старця:

– Отче, а чи не є це часом новим потопом?
– Цього не може бути, – відповів той, – бо безрезультатність першого 

переконала Бога не насилати другого.

Один з отців запросив якось свого співбрата розділити з ним трапезу. 
Зауваживши, що той їсть якось неуважно, він доброзичливо проказав:

– Брате, якщо ти їси без охоти, то чи не станеш ти також без охоти 
робити й важливіші речі?

В одному монастирі на березі Червоного моря настоятель якось 
сказав до братії:

– В нашому монастирі щось надто багато папуг.
Брати вельми здивувалися і попросили настоятеля пояснити, що 

він має на увазі.
– Багато у нас таких, які говорять, що думають, лише після того, як 

взнають, що про це вже говорять інші, – відповів той.

В одному монастирі настоятель під час зборів братії задрімав.
– Замовкнемо, браття, – сказали ченці, – дамо поспати настоятелеві.
Але той, піднявши голову, промовив:
– Як же мені спати, браття, якщо ви не говоритимете?

Õòî òàê³ àíãåëè ³ ÷èì âîíè çàéìàþòüñÿ?

 Кадр з телевізійного серіалу TV HBO (USA) 
«Ангели в Америці» відзнятий режисером 
Майком Ніколсом за однойменною п’єсою 
Тоні Кушнера.

Американець, який 
намагався вчинити на-
ругу над хрестом, ледь 
не згорів живцем
Показова історія 

сталася днями в аме-
риканському штаті 
Флорида. Так, 50-річ-
ний Рон Нільсон ви-
рішив широко відзна-
чити американське 
свято нечистої сили 
Хеллоуїн, а кульмі-
нацією цих «урочис-
тостей» мала стати 
наруга хрестом Хрис-
товим, повідомляють 
Вести.Ru.

«Прикрасивши» 
свій будинок сатанин-
ською атрибутикою і 
одягнувши відповід-
ний одяг, Нільсон ви-
рішив, що настав час 
для «вогняного шоу» 
– він вирішив спалити 
християнський хрест. 
Для цього чоловік 
розташував на хрес-
ті свічки, облив його 
бензином і збирався 
підпалити. Однак коли 
підніс вогонь до хрес-
та – разом з хрестом 
спалахнув сам, і, якби 
не наспіла на допо-

могу дружина, 50-річ-
ний чоловік згорів би 
заживо, повідомляє 
Huffi ngton Post .
За задумом чоло-

віка, палаючий хрест 
мав стояти у дворі 
його будинку, протя-
гом всього Хеллоуїну. 
Але, як бачимо, плани 
Нільсона не справди-
лися – тепер жителю 
Флориди належить 
провести в лікарні не 
один місяць.
За повідомленнями 

американських ЗМІ, 
його спішно доста-
вили в лікарню міста 
Орландо з опіками 

другого  ступеня , 
оскільки у нього обго-
ріла мало не полови-
на тіла. Рятувальники 
вже пояснили фізич-
ну причину самозай-
мання Нільсона. За їх 
словами, провиною 
всьому стали випари 
бензину, котрі спа-
лахнули відразу після 
того, як американець 
підпалив облитий бен-
зином хрест.
Зі зрозумілих при-

чин, про духовну сто-
рону пригоди ряту-
вальники промовчали.
Інформаційна аген-

ція CNL-NEWS

Æåðòâà ãåëîó¿íó
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