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ЧАСОПИС ЛЬВІВСЬКОЇ АРХИЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

META
Хто правду чинить –

іде до світла
Іван 3,21

«Багато пророків і царів 
хотіли бачити те, що ви ба-
чите, і не бачили, і чути, що 
ви чуєте, і не чули» (Лк. 10, 
24). Мабуть, ці слова нашого 
Спасителя сміливо можемо 
достосувати до подій і проце-
сів, які сьогодні переживаємо і 
до котрих маємо безпосеред-
нє відношення. Адже ми є оче-
видцями дуже глибинних і над-
звичайно потужних процесів: 
на наших очах розпадається 
і конає страшна імперія, що 
у свій час була названа «імпе-
рією зла». І, натомість, ми є 
учасниками відродження вели-
кого Народу, що століттями 
стогнав у смертельному по-
лоні цієї імперії. Люди зі слаб-
кою вірою, чи люди невіруючі, 
можуть сказати, що, мовляв, 
так «стали зірки», чи так 
склалися обставини, чи такі 
виникли передумови, чи щось 
подібне. Людина ж віруюча, 
безперечно, погодиться, що 
так хоче Господь Бог, адже 
саме Він, і лише Він, усе ство-
рив і всім управляє. 
Кожна людина має свої цін-

ності. Вона по-своєму ба-
чить речі, по-своєму сприймає 
життя, по-своєму оцінює 
ситуацію тощо. Однак, ви-
дається, що для усіх людей 
спільним є те, що вони хочуть 

бути свобідними. Це, мабуть, 
тому, що Господь створив 
людиною вільною, давши їй 
свобідну волю. І порив до 
свободи часто є такий по-
тужний, що невільна людина 
навіть віддає своє життя, 
щоб не бути невільником. Для 
неї свобода – це є Божий дар і 
за нього необхідно боротися. 
Навіть до смерті.
В книзі Еклезіяста читаємо: 

«Усьому – час-пора, і на все – 
слушна хвилина під небом… 
Час любити і час ненавиді-
ти, час на війну і час на мир» 
(Проп. 3.1,8). Вже згадана 
«імперія зла» формувалася і 
зазнавала різних трансфор-
мацій протягом століть. 
«Собіраніє зємєль» – така 
була її неофіційна доктрина. 
І на всіх отих землях, які 
ця імперія «собірала», жили 
окремі народи, що також 
отримали від Творця свободу 
жити у своїй культурі, у своїй 
ідентичності, у своєму світо-
глядному просторі. Однак 
створена імперія не допускає 
свободи, її суть – насилля, 
обман, гріх. Тому для всіх при-
гноблених народів століття-
ми нав’язувався саме такий 
спосіб життя, і це подавало-
ся як зразок, як правило, як 
норма. На превеликий жаль, 

така аномалія у великій мірі 
сприйнялася і дала свої плоди. 
Гріх став нормою життя. 
Раби звикли до кайданів і вже 
не поспішають до свободи. 
Про неї забули. Та віриться, 
що і вони піднімуться, а ми, 
українці, будемо для них при-
кладом. Наш Майдан їх роз-
будить.
Сьогодні стоїмо на пере-

ломі. Настав інший час – час 
перемін, час відродження, 
час свободи. Сьогодні маємо 
унікальний шанс назавжди 
позбутися рабської менталь-
ності, чужого світогляду, 
фальшивого переконання. 
Події останніх місяців пови-
нні навчити нас, що тільки в 
єдності наша сила. Сьогодні 
є унікальний шанс і для Укра-
їнської Церкви, яка в силу 
складних обставин, в силу 
імперського тиску зістала по-
діленою на кілька відгалужень. 
Принцип «поділяй і владарюй» 
до Церкви застосовувався 

дуже жорстко. Це відчува-
ється і сьогодні. Прикладом і 
стимулом для порозуміння та 
майбутнього (дай то, Боже!) 
об’єднання українських Церков 
має послужити зустріч найви-
щих церковних достойників 
– Папи Франциска і Патріар-
ха Константинопольського 
Варфоломія, котрі у спільній 
декларації заявили: «Ми за-
кликаємо християн, віруючих 
усіх реліґійних традицій і всіх 
людей доброї волі визнати 
невідкладність цієї години, 
яка спонукає нас шукати при-
мирення та єдності людської 
сім’ї при повній повазі законних 
відмінностей, заради блага 
всього людства і майбутніх 
поколінь».
Щоб слова не залишалися 

лише словами, заключний 
день паломницького візиту 
на Святу Землю Папа почав 
зі сходження на Храмову гору, 
яка шанується мусульманами 
як третя за значимістю свя-
тиня після Мекки і Медини. 
Перед входом до мечеті Куб-
бат ас-Сахра (Купол скелі), де 
до Франциска був лише його 
попередник Венедикт XVI, 
Папа Римський на знак по-
ваги до традицій ісламу зняв 
свої червоні мешти. До пред-
ставників мусульманського 

духовенства він звернувся 
з повагою: «Дорогі брати!» 
– і продовжив: «...шануймо і 
любім один одного як брати 
і сестри. Щоб ніхто не опо-
ганив ім’я Господа насиль-
ством». Після цього Вселен-
ський Архиєрей спустився 
до Стіни Плачу – головної 
святині юдаїзму, і вклав між її 
каміння записку з молитвою 
про мир, а також мав зустріч 
із верховними рабинами Із-
раїлю та провів офіційні пе-
реговори з президентом і 
прем’єр-міністром цієї країни.
Нашому поколінню випало 

жити у дуже цікавий і доволі 
непростий час – час скону 
страшної імперії. Війна, крово-
пролиття, терор, аґресія – це 
ознаки загибелі цієї потвори, 
остаточні її конвульсії. Ми це 
переживемо і розкажемо про 
це нашим дітям та внукам. 
Але для цього сьогодні по-
трібне одне – єдність. Саме 
тепер усі ми – свідомо, єди-
ним серцем і єдиними устами 
– маємо закликати: «Боже, 
вислухай благання! Нищить 
недоля наш край. В єдності 
– сила народу! Боже, нам єд-
ність подай!» 

о. Іван ГАЛІМУРКА

У листі до Папи Франциска з 
нагоди першої річниці зустрічі 
з ним у Ватикані предстоя-
тель Коптської Церкви патрі-
арх Теодор ІІ (Тевадрос) запро-
понував розпочати старання 
щодо прийняття спільної 
дати святкування Великодня 
усіма християнами. Про це 
речник Церкви повідомив вати-
канській інформаційній аґенції 
FIDES, додаючи, що вручив цей 
лист Апостольському нунцію 

в Єгипті архиєпископові Жа-
ну-Полю Гобелю, коли той 6 
травня відвідав патріархію.
Папський дипломат, зі свого 

боку, відповів, що він передав 
господареві зустрічі запро-
шення на жовтневий Синод 
єпископів на тему сім’ї з про-
ханням прислати на це зібран-
ня свого представника.
Патріарх Теодор ІІ наро-

дився 4 листопада 1952 року 
в місті Мансурі (Єгипет) як 
Вагіх Собхі Бакі Сулайман. 
1986 року вступив до монас-
тиря Анба-Бішоу, складаючи 
в ньому 1988 року довічні 
обіти, а 23 грудня 1989 року 
був висвячений на свяще-
ника. 15 червня 1997 року 
тодішній патріарх Шенуда ІІІ 

призначив його єпископом-по-
мічником у Даманхурі-Бехейрі 
при 76-річному митрополиті 
Пахомії. Згодом, 4 листопада 
2012 року, згромадження 2400 
коптських священиків і мирян 
обрало його на 118 го патрі-
арха, Папу Александрії для 
коптів. 10 травня минулого 
року він зустрівся у Ватикані 
зі Святішим Отцем Францис-
ком.
Копти становлять найбіль-

шу християнську спільноту 
в Єгипті. Вони походять із 
первісної єгипетської Церкви, 
засновником якої, згідно з 
традицією, був св. євангелист 
Марко. За різними даними, 
кількість коптів коливається 
між 8 і 12 мільйонами серед 

80 мільйонного населення 
Єгипту.
Питання про визначення 

спільної дати святкування 
найбільшої християнської 
урочистості всіма Церквами і 
конфесіями особливо гостро 
відчутне у житті Північної Аф-
рики та на Близькому Сході, 
де поколіннями живуть поруч 
члени різних християнських 
спільнот, святкуючи Пасху 
в різний час. Це випливає 
з двох головних причин: ко-
ристування григоріанським 
календарем (нового стилю) 
західними християнами і дея-
кими східними та юліанським 
календарем (старого стилю) 
більшістю східних християн, 
як і з відмінних способів під-

рахунку дати цього свята. Так, 
саме у коптів (і пов’язаної з 
ними Ефіопської Церкви) є 
власні способи вираховуван-
ня дати Пасхи. У коптів це т. 
зв. ера мучеників, яка розпо-
чалася 284 року – тобто нині 
там триває 1730 рік, що ще 
більше ускладнює усталення 
спільної дати Великодня.

За матеріалами: deon.pl

1. Польський кардинал Ка-
роль Войтила став першим 
Римським Папою неіталій-
ського походження, обраним 
за останні 455 років, одним 
із наймолодших понтифіків 

в історії і першим Папою 
слов’янського походження.

2. В юності захоплювався 
театром і мріяв стати профе-
сійним актором. У 14-річному 
віці спробував себе в шкіль-

ному драматичному гуртку і 
написав п’єсу «Король-Дух». 
У Яґеллонському універси-
теті в Кракові став членом 
театрального гуртка «Студії 
38», а в 1942 році, будучи 
семінаристом, став одним з 
ініціаторів «Театру Рапсодії», 
що діяв підпільно.

3. Кардинал Кароль Вой-
тила брав активну участь у 
чотирьох сесіях ІІ Ватикан-
ського Собору, скликаного 
Папою Іваном XXIII, будучи 
одним із наймолодших його 

учасників. Сам же Папа, за 
час свого понтифікату, скли-
кав 15 синодів єпископів, 
очолював 9 консисторій і 
підніс до гідності кардинала 
231 духовну особу. Керував 
шістьма пленарними засі-
даннями Колеґії кардиналів.

4. Під час своєї першої 
поїздки до США в 1979 
році став першим 
Папою, який від-
відав Білий дім, 
де зустрівся 
з  прези-

дентом Джіммі 
Картером.

(Далі –
на стор. 

10-11)

Продовження теми
– на 8-й сторінці.

Папа  отримав  лист  про  спільну  дату  Великодня

Святі Папи Іван ХХІІІ і Іван Павло ІІ
змінили світ.Факти з життя

Церква
на переломі

Продовження теми
– на 9-й сторінці.
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З нагоди 120-ліття посвяти собору Покрови Пре-
святої Богородиці в Кохавинському монастирі св. 
Герарда, що на Жидачівщині, нещодавно відбувся 
великий відпуст, який організували отці-редемпто-
ристи. За час незалежності України такий відпуст 
організовується вдруге. 
Протягом трьох днів прочани готувалися до цієї 

події. Зокрема, щодня біля джерела служився 
молебень до Пресвятої Богородиці. Після цього 
процесійним походом ішли до церкви, де священик 
служив Божественну Літурґію, а інші духовні отці 
слухали сповіді. Щовечора діти та молодь разом 
з ігуменом о. Володимиром Груцою з трепетом у 
серці запалювали велику Марійську свічку перед 
іконою Кохавинської Богородиці.
У неділю, в останній день відпусту, до прочан 

прибув Високопреосвященний Ігор, Митрополит 
Львівський. Тут він звершив Архиєрейську Бо-
жественну Літурґію, яку своїм співом прикрасив 

хор «В руках Марії» з Івано-Франківська. Разом 
з архиєреєм у цей день тисячі людей звернули-
ся з молитовним проханням до Матері Божої за 
Україну, за мир, за добрі вибори. Звертаючись до 
прочан, Митрополит пригадав історію святині та 

відпустового місця і наголосив, що «Марія – мати 
усіх людей на землі, і дбає про спасіння кожної 
душі. А ми, як діти, очікуємо захисту на останньо-
му суді».
На завершення спільнота кохавинських мона-

хів пригостила усіх охочих гостинцями місцевої 
пекарні.

Бр. Святослав ВОНС

П
ри підготовці інф

орм
аційного блоку використано м

атеріали П
рес-служ

би Л
ьвівської архиєпархії 

(Далі – на 3 стор.)

З життя архиєпархії

До Патріаршого Собору

Як відомо, у вересні 2015 року відбудеться Патрі-
арший Собор УГКЦ «Жива парафія – місце зустрічі 
з живим Христом». За давньою традицією нашої 
Церкви, у діяльності Собору велике завдання по-
кладається на кожного вірного, який є активним 
учасником соборності Церкви. Щоб належно усві-
домити свою участь у його проведенні і внести свої 
пропозиції до порядку денного, єпархії, деканати і 
парохії скликають свої попередні собори, основним 
документом яких є Пастирський лист Блаженні-
шого Святослава «Жива парафія – місце зустрічі з 
живим Христом». 
Про проведення таких соборів повідомляють:

ПАРАФІЯ БЛАГОВІЩЕННЯ
ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ (ЛЬВІВ ВУЛ. ПАСІЧНА)
У неділю, 18 травня тут відбувся парафіяльний 

собор, участь у якому взяли понад 40 вірних. Після 
молебню до Пресвятої Богородиці зі вступним 
словом до всіх присутніх звернувся адміністратор 
храму о. Петро Рак, котрий докладно розповів про 
стратегію УГКЦ та її основні завдання. 
Пояснюючи структуру і зміст послання, диякон 

Ярослав Заричанський особливу увагу звернув 
на невід’ємні аспекти християнського життя, як-от 
слухання Божого Слова, активна участь у Святих 
Таїнствах, плекання і служіння єдності, місійний 
дух парафії, духовний провід тощо.
Доречним у контексті роздумування над до-

кументом «Жива парафія…» був катехитичний 
коментар о. Юрія Устяка, священика парафії, 
який розповів присутнім про важливість Катехизму 
УГКЦ «Христос – наша Пасха» для наших вірних, 
як дороговказу і чудового навчального матеріалу 
для всіх вікових категорій.
На зустрічі були присутні голови та представники 

різноманітних парафіяльних спільнот, де кожен 
із присутніх мав можливість розповісти про свою 
спільноту та обговорити, яким чином кожен може 
більш глибше і якісніше долучитися до оживлення 
своєї парафії.

Прес-служба парафії
Благовіщення Пресвятої Богородицi

ПАРАФІЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
– ВОЛОДАРКИ УКРАЇНИ 

4 травня на Новому Знесінні відбувся парафі-
яльний собор «Жива парафія». Було зареєстрова-
но 14 парафіяльних спільнот, які після молебню до 
Богородиці і зачитування звернення Блаженнішого 
Святослава запрезентували свою діяльність та 
повідомили про плани на цей рік. У дружньому 
колі парафіяни раділи спільно зробленій праці 
та дякували за особливу підтримку о. пароху 
Зеновію Хоркавому. Згодом капела бандуристок 
«Вишиванка» виконала декілька музичних творів.
Після завершення о. Зеновій запросив усіх 

учасників собору до спільної світлини, а відтак за 
кавою переглянути презентаційні стенди парафі-
яльних структур.
Підсумком собору стало утвердження в тому, 

що всі активні миряни разом з духовними провід-
никами є рушійною силою і творять справді живу 
парафію, як місце зустрічі з Христом.

Повідомив Михайло ПРИЙДУН,
голова Комісії у справах мирян ЛА

ХРАМ ПОКРОВУ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 
ЗГРОМАДЖЕННЯ ОТЦІВ-САЛЕЗІЯН

10 травня відбувся парафіяльний собор «Жива 
парафія – місце зустрічі з живим Христом». Собор 
розпочався молебнем до Пресвятої Богородиці, 
після якого отець-парох Андрій Боднар, СДБ за-
читав звернення Глави і Отця УГКЦ Блаженнішого 
Святослава «Жива парафія – місце зустрічі з 
живим Христом» та коротко його прокоментував. 
Зі словом привітання до присутніх звернувся о. 
Оноріно Пістеллато, Провінційний настоятель 
салезіян УГКЦ, в якому наголосив про важливість 

Митрополит 
Львівський Ігор

благословив прочан
у Кохавині

Піша проща
довжиною

у 40 кілометрів
Для вшанування 70-ї 

річниці смерті митро-
полита Андрея Шеп-
тицького і 110-х роко-
вин смерті його матері 
Софії ,  християнські 
родини здійснили пішу 
прощу до Прилбич – 
села ,  де  народився 
великий Митрополит. 
Проща розпочалася Бо-
жественною Літурґією 
в церкві м. Рудки, де у 
місцевому костелі поко-
яться останки Фредрів, 
з  котрих  і  походила 
Софія Шептицька. За-
вершилася піша проща 
родин, за час якої про-

чани  здолали  40 км 
шляху, у храмі Собору 
Пресвятої Богородиці 
с. Прилбичі Архиєрей-
ською Божественною 
Літурґією, яку відслу-
жив Високопреосвя-
щенний владика Ігор, 
Архиєпископ і Митро-
полит Львівський.
Роздумуючи над не-

дільним євангельським 
уривком про розслабле-
ного, архиєрей повчив: 
«Ісус Христос до усіх 
звертається, щоби не 
грішити, бо гріх руйнує 
людську душу, впрова-
джує у неї насилля й 

беззаконня».
По закінченні відпра-

ви владика Ігор подя-
кував усім за участь у 
прощі, зокрема, о. Полі-
карпу, ЧСВВ, за гарну її 
організацію, а також о. 
Андрієві Стадницькому 
за те, що «дбає за духо-
вний розвиток малих і 
дорослих дітей Бога».

Додамо ,  що  цього 
дня маленькі віряни с. 
Прилбичі приступили 
до першої Сповіді й 
урочистого Причастя. 
Це по-особливому зба-
гатило духовну ман-
дрівку родин і, мабуть, 
закарбується у пам’яті 
не тільки дітей, а й про-
чан.

Богородиця
зі Святоюрської гори 

благословила
Львів та львів’ян

В Архикатедральному cоборі св. Юра вже 
протягом кількох років в особливий спосіб вша-
новують Пресвяту Богородицю – вірні мають 
доступ до Чудотворної ікони Теребовлянської 
Божої Матері, з якою роблять урочистий обхід 
навколо храму. Нагадаємо, що Святіший Отець 
Іван Павло ІІ, будучи у Львові у червні 2001 року, 
коронував її, тим самим визнавши її особливе 
заступництво.
Ось і тепер, у травневу неділю, відбулося таке 

вшанування з нагоди завершення молебнів до 

Богородиці, які традиційно служаться у травні. 
У богослужінні, яке у співслужінні священиків 
собору очолив митрофорний протоієрей Роман 
Кравчик, взяла участь численна парафіяльна 
спільнота храму. Відтак відбувся обхід навколо 
собору. Під час обходу священики благословили 
місто та його мешканців Теребовлянською Чудот-
ворною іконою Божої Матері.
На завершення свята настоятель храму подя-

кував усім священикам та присутнім за вознесені 
молитви до Спасителя і Його Пресвятої Матері, 
побажав усім ласки Божої та спасіння душ, а 
парафіяни змогли поручитися своїй Небесній Ма-
тері, щоб і надалі берегла й опікувалася нашими 
родинами і нашим багатостраждальним народом.

sobor-svyura.lviv.ua
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У Товаристві спільного життя 
«Дочки Матері Божої Неустанної 
Помочі» відбулась надзвичайно 
важлива подія – вперше в історії 
Товариства сестри склали вічні 
обіти. Ця урочистість відбулася 
15 травня в Архикатедральному 
соборі св. Юра під час Боже-
ственної Літурґії, яку очолив о. 
Роман Кравчик, адміністратор 
собору, у співслужінні о. Мар-

тина Хабурського, ЧСВВ, духо-
вного провідника сестер.
В часі Літурґії сестри Тадея 

Довгунь, Георгія Бесага, Михаї-
ла Довгунь та Рафаїла Чучман 
приступили перед Царські во-
рота, де відбувся обряд вічних 
обітів, який прийняв о. Віта-
лій Дудкевич, ЧСВВ, синкел у 
справах монашества та мирян 
Львівської Архиєпархії УГКЦ. 

Після висловлення готовності 
повністю посвятити своє життя 
Господеві сестри привселюдно 
виголосили формулу вічних 
обітів чистоти, убожества та по-
слуху. Також отримали параман, 
сандалі та свічку – як символи 
повної посвяти Господеві та 
готовності до служіння у Його 
винограднику.
Під час проповіді о. Мартин 

Хабурський закликав сестер до 
постійної злуки з Ісусом, щоб 
бути «світлом для світу та ра-
дісним служінням свідчити про 
красу життя з люблячим Богом».

ролі мирян і молоді у розбудові парафії – живої 
спільноти християн.
Представники понад десяти парафіяльних 

спільнот представили свою діяльність та плани 
дій на цей рік, а також прозвучали деякі побажан-
ня щодо створення нових спільнот при парафії. 
На завершення Парафіяльного собору отець-

парох запросив усіх учасників до молодіжного 
осередку – Ораторії і Катехитичної школи св. 
Домініка Савіо на спільний почастунок.

ПАРАФІЯ СВВ. ОЛЬГИ І ЄЛИЗАВЕТИ
Згідно зі стратегією розвитку УГКЦ до 2020 року, 

в парафії на Привокзальній також відбувся пара-
фіяльний собор. Священики та вірні, роздумуючи 
над пастирським посланням Блаженнішого Свя-
тослава «Жива парафія – місце зустрічі з живим 
Христом», накреслили можливі напрямки для 
подальшого розвиту парафії.
Зокрема, на соборі було представлено ді-

яльність окремих парафіяльних спільнот, під-
німалося питання катехизації дітей та дорослих, 
обговорювалися способи служіння потребуючим.
Священики закликали вірних долучатися до па-

рафіяльних спільнот, ділитися своїми талантами 
і здібностями, плекати єдність та пам’ятати про 
апостольське покликання кожного християнина: 
«Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи, христячи 
їх в ім’я Отця і Сина і Святого Духа; навчаючи їх 
берегти все, що Я вам заповідав» (Мт. 28, 18).
Варто зазначити, що цей собор став початком 

нової форми спілкування у парафії. Сподіваємо-
ся, що в майбутньому такі зустрічі продовжаться 
і принесуть свої плоди у розвитку живої парафії 
– місця зустрічі з живим Христом.

о. Володимир ЧАБАН

(Закінчення, початок на 2 сторінці)

НОВИЙ ІКОНОСТАС
ПРИКРАСИВ ХРАМ У С. ПОРІЧЧЯ

До парохіян с. Поріччя Янівського протопресві-
терату (Яворівський р-н) з пастирським візитом 
завітав Преосвященний владика Венедикт, єпис-
коп-помічник Львівської архиєпархії. Тут, храмі 
Христа Царя, владика освятив новий іконостас, 
який спорудили парохіяни, а відтак очолив Архи-
єрейську Божественну Літурґію та виголосив про-
повідь. Разом з владикою співслужили місцевий 
настоятель о. Іван Колтун та священики Львівської 
духовної семінарії Святого Духа – о. Ярослав Ми-
китчин та о. Іван Глова. 
По завершенні богослужіння Преосвященний 

Венедикт відзначив пам’ятною подякою Михайла 
Щурка – фундатора, який найбільше спричинився 
до спорудження цього іконостасу. Також архиєрей 
висловив вдячність усім жертводавцям, творцям 
цього іконостасу, та парафіянам с. Поріччя, які 
жертвували свої кошти та працю для прикраси 
цієї святині.
Насамкінець владика Венедикт окропив усіх 

присутніх свяченою водою.

ДОШКІЛЬНЯТА С. ОБРОШИНО
КОНЦЕРТОМ ВІТАЛИ МАТЕРІВ

У неділю, 11 травня, у храмі Великомученика 
Димитрія, парохом якого є о. Михайло Стахнів, 
дошкільнята, яких навчають тут, у катехитичній 
школі, представили свій творчий виступ до Дня 
матері. До цього заходу малюки старанно готува-
лись під турботливою опікою Наталії Павлиш та 
Ольги Стахнів. Відтак святкове дійство вдалося на 
славу: розчулені матері дякували за такий чудовий 
концерт, що став для них особливим подарунком.
Варто зазначити, що про храмі Великомученика 

Димитрія активно діє катехитична школа, де на-
вчають як школярів, так і дошкільнят. Особливу 
увагу тут приділяють вивченню катехизму, Святого 
Письма, літурґіки, історії Церкви. Водночас дбають 
і про творчий розвиток дітей.

Кількома рядками

Через
Богородицю

навіки 
поєдналися

з Богом

Священики 
Янівського

деканату вітали
свого владику

Щоб налагодити тісніший зв’язок священиків 
зі своїм єпископом, Преосвященний Венедикт, 
єпископ-помічник Львівський, зініціював особисті 
візитації протопресвітератів. Ось і нещодавно 
архиєрей провів зустріч із священнослужителями 
Янівського протопресвітерату. Засідання відбулося 
в адміністративному залі храму Святих Верховних 
апостолів Петра і Павла, що в м. Новояворівськ, 
яким опікуються отці-редемптористи.
Впродовж зустрічі владика Венедикт обговорив 

з пресвітерами низку питань, що сприяло ще кра-
щому їхньому діалогу та спільнотному знайомству. 
Також під час засідання єпископ наголосив на 
важливості душпастирського служіння в даний 

час та закликав до відповідальності у виконанні 
своїх обов’язків.
Згодом священики мали можливість поставити 

владиці запитання та отримати на них вичерпні 
відповіді. По завершенні робочої частини зустрічі 
відбулася спільна трапеза.

У день святого апос-
тола та євангелиста 
Івана Богослова філо-
софсько-богословський 
факультет Українського 
католицького універси-
тету урочисто святкує 
цей празник, оскіль-
ки факультет має ім’я 
цього святого. 

Урочистості розпо-
чалися з Божественної 
Літурґії в семінарійному 
храмі, яку очолив рек-
тор УКУ о. Богдан Прах. 
Йому співслужили отці-
наставники Львівської 
духовної семінарії Свя-
того Духа та викладачі й 
духівники Українського 

католицького універ-
ситету.
У  своєму  слові  до 

присутніх отець-ректор 
Богдан звернув увагу 
на те, що кожен бого-
слов повинен у своїй 
праці уподібнюватись 
до Івана Богослова . 
Задля того семінаристи 
мають унікальну мож-
ливість пізнавати Гос-
пода під час спільних 
і приватних молитов у 
семінарійному храмі. 
Подібно ж і студенти 

УКУ можуть перебувати 
на молитві для більшо-
го знайомства з наукою 
Христа.
Насамкінець о. Богдан 

Прах подякував усім 
присутнім за молитву. 
Він висловив вдячність 
семінарії за співпрацю, 
а також за прекрасний 
спів семінарійного хору 
під час Літурґії.

Геннадій АРОНОВИЧ, 
Медіа-Центр ЛДС

Урочисто 
відзначили

День богослова
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24 травня в катедральному 
храмі Успіння Пресвятої Бого-
родиці м. Стрия Блаженніший 
Патріарх Святослав звершив чин 
інтронізації єпарха Стрийського 
владики Тараса Сеньківа, а також 
здійснив архиєрейську хіротонію 
владики Богдана Манишина, 
єпископа-помічника Стрийського. 
Співсвятителями були Митро-
полит Львівський Ігор Возьняк і 
згаданий вище Кир Тарас Сеньків.
Скеровуючи свій погляд до 

стрийських єпископів, Першо-
ієрарх УГКЦ підкреслив: «Ми 
сьогодні урочисто впровадили 
на престіл стрийських єпископів 
– нового Правлячого Архиєрея 
владику Тараса Сеньківа та хіро-
тонізували нового єпископа-по-

мічника Богдана Манишина. Це 
великий знак запевнення при-
сутності Доброго Пастиря серед 
нас». За словами Глави Церкви, 

єпископи мають стати двома 
руками Христа, який іде шукати 
своїх загублених овець, потішати, 
обтирати їхні сльози і збирати в 
одне стадо.
На завершення урочистостей, 

пов’язаних з інтронізацією та хіро-
тонією, Блаженніший Святослав 
звершив коронування Папськими 
коронами чудотворної ікони Лісь-
кої Матері Божої. «Коронування 
ікони Богородиці є привселюдним 
визнанням Церквою її надзви-
чайного чудотворного місця в 
житті Церкви. Це є визнання ви-
слуханих десятків тисяч молитов, 

сотень тисяч оздоровлень, які від-
булися перед очима нашої Ліської 
Богородиці», – нагадав присутнім 
Патріарх. Усім вірним, які прибули 

на це святкування, було передано 
папське благословення з повним 
відпустом.
Після коронування владика 

Тарас (Сеньків), єпарх Стрий-
ський, поручаючи своє архиєрей-
ське служіння Богородиці в Ліській 
іконі, склав Пресвятій Богородиці 
дарунок своєї панагії, яку йому 
подарував під час хіротонії Бла-
женніший Любомир (Гузар), а 
владика Богдан (Манишин), ново-
хіротонізований єпископ-помічник 
Стрийський, – протоієрейський 
хрест.
Нагадаємо, що 10 липня 2011 

року, під час відпусту до Ліської 
чудотворної ікони Богородиці, 
Блаженніший Святослав, дякуючи 
Матері Божій за дар свого служін-
ня Богові й Церкві, залишив як 
дар перед її іконою свою першу 
єпископську панагію.
Прес-служба Стрийської єпархії

З життя УГКЦ

М
атеріали 4-5 сторінок підготували департамент інформації У

ГК
Ц

, і редакція газети «М
ета»

Буде ще один 
єпископ

27 травня у Ватикані повідо-
млено, що Святіший Отець 
Франциск дав свою згоду на ка-
нонічне обрання Синодом Єпис-
копів УГКЦ о. Йосафата Мощича, 
cинкела Івано-Франківської архи-
єпархії, єпископом-помічником 
цієї церковної адміністративної 
одиниці, надаючи йому титуляр-
ний осідок Пульхеріополя.
Владика-номінат Йосафат 

Мощич народився 16 вересня 
1976 року в Старому Роздо-
лі на Львівщині. Священиче 
формування здобув в Івано-
Франківській духовній семінарії 
і 26 вересня 1999 року отримав 
ієрейське рукоположення. Під 
час навчання на останніх курсах 
семінарії розпочав новіціатське 
випробування в Місійному згро-
мадженні святого Андрія Пер-
возванного, в якому 2002 року 
склав довічні обіти.

Протягом 2000-2003 років о. 
Йосафат Мощич навчався в 
Римі, здобувши ліценціат з мо-
рального богослов’я та пройшов-
ши курс виховників покликань до 
богопосвяченого життя. Пере-
буваючи в Італії, забезпечував 
душпастирське обслуговування 
для українців греко-католиків в 
містечку Ґроссето.
Повернувшись до України, 

здійснював євангелізаційне, 
місійне та реколекційне слу-

жіння, а також від 2003 року є 
настоятелем Місійного згрома-
дження святого Андрія Перво-
званного. Від 2010 року очолює 
місійно-євангелізаційний відділ 
Івано-Франківської єпархії, від 
2011-го – відповідальний за 
душпастирство міґрантів та син-
кел у справах мирянських рухів 
Івано-Франківської архиєпархії. 
Крім рідної української, володіє 
російською, польською та італій-
ською мовами.

Урочистості
у Стрию

Тис я ч і  п р о ч а н  че рпа ю т ь  ц і л ющ у  в од у
з  Ма рі йс ь ког о  д же р ела  н а  Жов к і в щ и н і
У другу неділю травня в міс-

цевості мальовничого Розточ-
чя – присілку Заглина поблизу 
міста Рава-Руська – традиційно 
відбувається Марійська проща. 
Цього року до Марійського центру 
прибули понад три тисячі прочан 
із Львівської, Тернопільської та 
Івано-Франківської областей. 
Вірні чисельно приступили до 
Святих Таїнств Сповіді і При-
частя, а також зачерпнули святої 
води із цілющого джерела, біля 
якого у XVII столітті об’явилася 
Мати Божа.

Урочисту Божественну Літурґію 
з нагоди прощі очолив єпископ 
Сокальсько-Жовківський Михаїл 
Колтун. У євангельській благо-
вісті архиєрей заторкнув питання 
про визнання віри в сьогоденні і 
подав приклад Майдану: «Яке 
добровільне було там служіння, 
підтримка та взаєморозуміння! 
Бог відкрив нам на Майдані те, 
до чого нас постійно закликає 
Церква: єднаймося, мирімося, 
служімо один одному, будьмо 
чуйні на виклики життя».
Наприкінці богослужіння для 

вірних було оприлюднено «Звер-
нення» Блаженнішого Святосла-
ва з нагоди декади місійності та 
«Послання Синоду єпископів» з 
нагоди президентських виборів.
Владика Михаїл подякував от-

цеві Петрові Салу, ЧНІ, директору 
Марійського центру в Заглині, за 
розвиток цього паломницького 
місця. Відтак зазвучали найщи-
ріші привітання для усіх матерів, 
які мають найцінніший дар Божий 
давати життя.

Прес-служба єпархії

У РОСІЇ ОСВЯТИЛИ
НОВИЙ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКИЙ ХРАМ

Ординарій для російських католиків візантій-
ського обряду владика Йосиф Верт освятив но-
возбудований греко-католицький храм на честь 
Пресвятої Трійці в м. Лангепас, Ханти-Мансійський 
автономний округ (Росія). Освячення відбулося в 
неділю Святих отців Першого Нікейського Собору, 
під час пастирського візиту владики Йосифа до 
парафій округу. В освячені також взяли участь 
священики з сусідніх парафій: о. Петро Павлишин, 
настоятель м. Нижньовартовська, і о. Олег Ново-
сад, настоятель м. Сургута. На святі були гості 
від «Реновабісу», а також парафіяни із Сургута, 
Нижньовартовська та Мегіона.

«Ця подія є важлива для парафіян, – відзначає 
ієрей Василь Мельникович, – тому що раніше 
для молитви збиралися у квартирах або інших 
приміщеннях. Тепер ми можемо хвалити Бога в 
новому храмі. Сьогодні ми дякуємо Богові і вла-
диці за благословення та освячення храму. Також 
складаємо велику подяку всім спонсорам і тим, 
хто допомагав у будівництві».
Адміністратор парафії, ієрей Василь Мельнико-

вич, подякував владиці Йосифу за благословення 
та освячення храму, а також від імені священиків і 
всіх парафій півночі привітав єпископа з 30-річчям 
священства.

Підготував ієрей Василь МЕЛЬНИКОВИЧ, 
адміністратор парафії

В ЄВПАТОРІЇ ПРОВЕЛИ ПАРАФІЯЛЬНІ МІСІЇ
ТА ОСВЯТИЛИ КАПЛИЦЮ

У неділю Святих Отців у греко-католицькій 
парафії Покрову Пресвятої Богородиці м. Єв-
паторія, що в Криму, освятили відремонтовану 
каплицю. Відтак у відновленому храмі отець Бог-
дан Костецький відслужив Святу Літурґію. Цим 
подіям передували парафіяльні реколекції, які, 
на запрошення протоієрея Богдана Костецького, 
проводив місіонер о. Кшиштоф Бузіковський, ОМІ, 
настоятель монастиря монахів-облатів у Криму.

«Парафіяни охоче брали участь у науках, від-
криваючи свої серця та численно приступаючи 
до Таїнства Покаяння. Духовні науки, молитва 
та прикладання до мощей блаженного Петра 
Вергуна знову об’єднали парафіяльну спільноту 
після останніх тривожних подій у Криму в міцну 
родину, центром якої є Господь», – відзначив о. 
Богдан Костецький.
На закінчення місій до реколектанта о. Кши-

штофа із подячним словом звернулися о. Богдан 
та парафіяни. Їхні слова випромінювали радість, 
адже його духовні настанови стали важливою 
подією напередодні освячення відремонтованої 
святині, у якій після завершення ремонтних робіт 
євпаторійські греко-католики знову матимуть мож-
ливість молитися у власному храмі.

Іван ФУТРАК, Євпаторія, Крим 

В КРИМУ ПОЧАЛИСЬ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ
УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОСЛАВНИХ

Кубанські козаки напали на парафіян Україн-
ської Православної Церкви Київського патріархату 
в Криму. Сталося це біля військової частини в 
Перевальному, неподалік Сімферополя.
Як повідомляють тамтешні ЗМІ, люди зійшлися 

на недільну службу, проте до храму їх не впустили 
кілька десятків чоловіків у російському козачому 
вбранні. Віряни  повернулися до власних автівок, 
проте покидати територію церкви відмовилися. 
Тоді так звані «казаки» битками та нагайками по-
чали трощити машини. При цьому постраждали 
вагітна парафіянка та донька священика. Інша ж 
група озброєних чоловіків заблокувала та розбила 
машину настоятеля храму.
В УПЦ КП розглядають такі дії влади «як не-

приховане прагнення знищити УПЦ Київського 
патріархату в Криму,  грубе нехтування правами 
православних та української громади Кримського 
півострова».



МЕТА • ЧАСОПИС ЛЬВІВСЬКОЇ АРХИЄПАРХІЇ УГКЦ 5З життя УГКЦМолодий єпископ 
поїде до Харкова

У день пам’яті євангелиста Івана Богослова у Патрі-
аршому соборі Воскресіння Христового відбулася архи-
єрейська хіротонія владики Василя (Тучапця), екзарха 
Харківського. Основним святителем був Блаженніший 
Святослав (Шевчук), а співсвятителями – владика Сте-
пан (Меньок), екзарх Донецький, і владика Василь (Мед-
віт), епископ-емерит Донецько-Харківського екзархату. 
На хіротонії також був присутній Апостольський нунцій 
в Україні архиєпископ Томас Едвард Галліксон.
Спершу владика-номінат публічно склав визнання 

своєї віри. Після цього відбувся Чин архиєрейської 
хіротонії, на завершення якого нововисвяченого єпис-
копа одягли в архиєрейські ризи. Відтак Блаженніший 
Святослав вручив владиці Василеві архиєрейський 
жезл – символ його влади, і наголосив, що сьогодні 
Церква просить, аби Господь назвав владику Василя 
своїм улюбленим учнем.
Також Патріарх звернувся з подячним словом до 

батьків молодого архиєрея, які зі сльозами радості 

спостерігали за таїнством хіротонії: «Дякую за те, що 
ви його виховали, навчили любити Ісуса Христа. Нехай 
та любов вашого сина до Бога стане великою силою 
любові Церкви».
У своєму подячному слові владика Василь подякував 

усім і кожному, хто мав стосунок до його виховання та 
священства, і в першу чергу, звичайно, своїм батькам. 

Департамент інформації УГКЦ

Спільна молитва
за Україну

на карпатській вершині 

На самому верхів ’ї 
гори Хом’як, яка є од-
нією з найвищих карпат-
ських вершин, нещодав-
но встановили статую 
Божої Матері. Оскільки 
доступ до кам’янистого 
верху гори є утрудне-
ний, то встановлювали 
її за допомогою гелі-
коптера. І ось тут, біля 
підніжжя Богородиці, 
зібралися вірні Коло-

мийсько-Чернівецької 
єпархії на урочистий 
молебень. Хоч як було 
непросто, та прочани 
піднімалися до самого 
верху і ставали до мо-
литви.
У співслужінні близь-

ко двох десятків свя-
щеників молебень до 
Пресвятої Богородиці 
відслужив єпарх Ко-
ломийсько-Чернівець-

кий Василій (Івасюк). 
Спільним наміренням 
молитви духовенства та 
прочан було прохання 
миру і спокою в Україні.
А розпочалися уро-

чистості зі звуку карпат-
ських трембіт та співом 
чотирьох зведених хорів 
під керівництвом Ігоря 
Дем’янця, які виконали 
молитовний гімн «Боже 
великий, єдиний».
Варто відзначити, що 

під час прямої тран-
сляції цієї події на Пер-
шому національному 
телеканалі було згадано 

душпастирське служін-
ня світлої пам’яті вла-
дики Павла Василика, 
о. Петра Чучмана та о. 
Михайла Косила, які, 
попри заборону УГКЦ, 
здійснювали священичу 
службу і гуртували у мо-
литві віруючих українців 
у цій місцевості.
На завершення відо-

ма співачка Руслана 
виконала разом з хорис-
тами Державний гімн 
України – на дванадцяти 
мовах!

о. В. ПЕРЦОВИЧ, 
прес-секретар єпархії

Перші кроки
владики

Михайла (Бубнія)
на Херсонщині

Своє архиєрейське служіння у якості екзарха 
Одеського владика Михайло (Бубній) розпочав з 
освячення новозбудованого храму Різдва Пресвя-
тої Богородиці в смт Зеленівка, що на Херсонщині. 
Участь у Богослужінні взяли священики Херсон-
ського протопресвітерату та запрошені отці з інших 
єпархій – Сокальсько-Жовківської та Бучацької. 
Звертаючись до місцевих парафіян, владика Ми-

хайло, серед іншого, сказав: «З Божою допомогою 
і з праці кожного з вас ви маєте тепер криницю 
живої води, що нею є храм. Сюди ви будете при-
ходити, щоб розмовляти з Господом віч-на-віч».
Після Чину освячення храму та Архиєрейської 

Літурґії молодий єпископ освятив хрест та здійснив 
Чин водосвяття. Опісля владика окропив водицею 
усіх присутніх, роздав їм пам’ятні образки та вділив 
своє архиєрейське благословення.
А напередодні у с. Антонівка, що в цій же 

місцевості, владика Михайло освятив каплицю, 

споруджену на честь святого мученика Кипріяна 
та мучениці Юстини. Варто відзначити невтомну 
працю о. Ігоря Макара, який служить тут ось уже 8 
років і є протопресвітером. Саме його стараннями 
за короткий час невеличка громада спромоглася 
своїми пожертвами та коштами меценатів обла-
штувати приміщення під каплицю.
Отець Ігор подякував владиці Михайлу за освя-

чення храму та побажав, щоби при пастирському 
проводі нового єпископа такі освячення відбували-
ся якнайчастіше. Згадав о. Ігор вдячним словом і 
владику Василя (Івасюка), з благословення якого і 
розпочалося будівництво. Меценатів та спонсорів 
відзначили грамотами і подяками.

Повідомив о. д-р Микола СЛОБОДЯН

Молитовно пом’янули владику Миколая Сімкайла
Божественну Літурґію за упокоєн-

ня світлої пам’яті владики Миколая 
Сімкайла у катедральному соборі 
Преображення Христового м. Ко-
ломиї очолив Правлячий архиєрей 
Коломийсько-Чернівецької єпархії 
Кир Василій (Івасюк). Співслужили 
йому Митрополит Івано-Франків-
ський Кир Володимир (Війтишин), 
Митрополит Львівський Кир Ігор 
(Возьняк) та понад сотня свяще-
ників Коломийсько-Чернівецької 

єпархії та Івано-Франківської архиє-
пархії. Був присутнім і владика-еме-
рит Іван (Бойчук) із УПЦ Київського 
патріархату.
Після богослуження всі присутні, 

а це – родина, представники влади 
міста, району, області, віряни – під 
молитовний піснеспів «Христос 
Воскрес» рушили до могили по-
кійного владики Миколая, де було 
відслужено панахиду. По її завер-
шенні Кир Василій склав подяку 

митрополитам, владиці Іванові, 
родині, представникам влади і всім 
присутнім за спільну молитву.

«Вічна тобі пам’ять, дорогий вла-
дико Миколаю! Спи спокійно, сину 
України, а ми, тут живучі, будемо 
продовжувати твої розпочаті бого-
угодні справи», – такими словами 
завершив єпарх поминальні бого-
служіння.

о. В. ПЕРЦОВИЧ,
прес-секретар єпархії

ШКОЛЯРІ ЗДІЙСНИЛИ ПРОЩУ ДО БИЛИЧ 
На завершення навчального року школярі Сам-

бірсько-Дрогобицької єпархії здійснили прощу 
до відпустового місця у с. Биличі, що на Старо-
самбірщині. За підрахунками організаторів прощі, 
участь у паломництві взяло близько 500 учнів та 
вчителів, які прибули з різних міст та районів єпар-
хії: Дрогобича, Трускавця, Борислава, Самбора, 
а також Дрогобиччини, Самбірщини, Мостищини, 
Старосамбірщини, Турківщини та Сколівщини.
Тут, у богослужбовій каплиці, священики від-

служили Божественну Літурґію. Зі словом до 
паломників звернувся голова Єпархіальної комісії 
у справах родини о. Василь Нестер. Він розповів 
учням про історію чудотворного місця у Биличах 
та значення постаті Пресвятої Богородиці для 
християн. Після завершення богослужіння свя-
щеники здійснили Акт посвяти України під покров 
Пресвятої Богородиці.
Відтак у рамках паломництва відбувся ІІ Фести-

валь учнівської творчості під назвою «Талантом 
славимо Творця». Свої концертні номери учні 
присвятили Пресвятій Богородиці та Дню Матері. 
Не оминули молоді таланти й сумних подій укра-
їнського суспільно-політичного життя.

о. Олег ЧУПА, прес-секретар
Самбірсько-Дрогобицької єпархії

ПАРАФІЯ НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ
ВІДСВЯТКУВАЛА ДЕСЯТИЛІТТЯ

Цього року парафія Успіння Пресвятої Богороди-
ці смт. Чемерівці, що на Хмельниччині, відзначає 
10-у річницю свого заснування. Сюди на урочисте 
святкування з цієї нагоди прибув Преосвящен-
ніший Митрополит Тернопільсько-Зборівський 
Василій Семенюк. Для початку архиєрей освятив 
новозбудовану дзвінницю та дзвони, які були 
придбані на пожертви вірних, а відтак розпочав 
Архиєрейську Божественну Літурґію.
Під час проповіді Високопреосвященний Васи-

лій наголосив на обов’язку священика та вірних 
дбати насамперед про духовний зріст парафії, 
а відтак – про патріотичне виховання. «Кожен 
сьогодні повинен робити все можливе для добра 
своєї Церкви та Батьківщини, а силу і відвагу до 
цієї праці черпати від щирої молитви до Господа 
Вседержителя».
По завершенні Літурґії митрополит відслужив 

ще й молебень та звершив водосвяття. Відтак 
архиєрей привітав усіх жінок зі святом Матері та 
спільно з вірними помолився за Україну і матерів.
На завершення Кир Василій подякував адміні-

стратору парафії о. Василю Демчишину за багато-
літню працю для громади вірних, а найактивніших 
мирян нагородив грамотами. 

ВІСІМ СВЯЩЕНИКІВ УГКЦ
СТАНУТЬ УЧАСНИКАМИ НАВЧАННЯ CPE 

(CLINACAL PASTORAL EDUCATION)
Як повідомив голова Комісії УГКЦ у справах 

душпастирства охорони здоров’я о. Андрій Логін 
під час чергового засідання голів однойменних 
єпархіальних комісій 3 червня 2014 року у Львові, 
вісім священиків із різних єпархій та екзархатів 
УГКЦ, що душпастирюють у цій галузі, стануть 
учасниками навчання CPE (Clinacal pastoral 
education).
Таке навчання розраховане на два роки (щоро-

ку три блоки, кожен триватиме два тижні). Одна 
частина навчання проводитиметься в Зальцбурзі 
(Австрія), а інша – в Україні. Священики навчати-
муться вже з осені.
За словами о. Андрія, це нагода для капелана 

заглибитися у власний внутрішній світ, щоб про-
аналізувати свою душпастирську працю в галузі 
охорони здоров’я. По завершенні навчання, як 
твердить голова Комісії УГКЦ у справах душпас-
тирства охорони здоров’я, священики морально 
зобов’язані вишколювати в Україні медичних 
капеланів.
Додамо, що CPE – це навчання ефективного 

медичного пастирського піклування. Воно стало 
основним методом навчання капеланів у лікарнях 
та хоспісах США, Великобританії, Австралії та 
Нової Зеландії.

Департамент інформації УГКЦ
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Мандруючи інтернетом
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Прощення за все, чим ми спри-
чинилися до поділу між христия-
нами, попросив Папа Франциск 
під час загальної аудієнції у се-
реду, 28 травня. Під час цієї ауді-
єнції Святіший Отець поділився 
спогадами зі свого паломництва 
до Святої Землі. Він назвав його 
«великим дарунком для Церкви», 
подякувавши Господеві за те, що 
попровадив його до «цієї благо-
словенної землі».
Святіший Отець нагадав, що 

головною метою цього паломни-
цтва було відзначення 50-річчя 
історичної зустрічі Папи Павла 
VI та Патріарха Атенаґораса, що 
відбулася у Єрусалимі, коли На-
ступник святого Петра вперше 
відвідував Святу Землю. «Цей 
пророчий жест Єпископа Риму та 
Патріарха Константинополя став 
поворотною віхою вистраждано-
го, але багатообіцяючого шляху 
до єдності між усіма християнами, 
на якому відтоді звершено зна-
чущі кроки», – відзначив Папа 
Франциск, вказавши на те, що 
кульмінаційним моментом його 
візиту була зустріч з Патріархом 
Варфоломієм та пізніша екуме-
нічна молитва в базиліці Гробу 
Господнього. «На цьому місці, де 
прозвучала вістка про Воскресін-
ня, – додав він, – ми відчули усю 
гіркоту та біль поділів, які ще досі 
існують між Христовими учнями, 
і це справді дуже боляче».
Але, за словами Папи, учасники 

молитви на цьому благословен-
ному місці, де лунав могутній 
голос воскреслого Доброго Пасти-

ря, який бажає зібрати всіх Своїх 
овечок в одне стадо, «відчули ба-
жання загоїти ще відкриті рани та 
рішуче продовжувати прямувати 
шляхом до повного сопричастя». 
«Ще раз, як це зробили попередні 
Папи, прошу вибачення за все, 
що ми зробили для того, щоби 
сприяти цьому поділові, та прошу 
Святого Духа, щоб Він допоміг 
нам зцілити рани, які ми завдали 
нашим братам», – сказав Єпископ 
Риму.
Іншим завданням цієї подоро-

жі, за словами Святішого Отця, 
було підтримати в цьому реґіоні 
шлях до миру, який є одночасно 
«Божим даром і плодом праці 
людей». «Я робив це, – сказав 
він, – завжди як паломник в ім’я 
Бога й в ім’я людини, маючи в 
серці велике співчуття до синів і 
доньок цієї землі, які надто довго 
співживуть з війною та мають 
право нарешті пізнати, що таке 
мирні дні!».
Папа пояснив, що для здійснен-

ня цього він закликав місцевих 
християн відкрити свої серця на 
діяння Святого Духа, щоб бути 
здатними на жести смирення, 
братерства і примирення, щоби 
стати будівничими миру. Тому що 
мир «робиться своїми руками. Не 
існує промисловості миру. Його 
кожного дня слід творити своїми 
руками та з відкритим серцем».
По-третє, це паломництво, як 

зазначив далі Наступник святого 
Петра, стало нагодою для того, 
щоб утвердити у вірі християнські 
громади, «які зазнають багато 

страждань, та передати вдячність 
всієї Церкви за присутність хрис-
тиян на цих теренах і на всьому 
Близькому Сході». «Ці наші брати, 
– сказав він, – є сміливими свід-
ками надії та любові, «світлом і 
сіллю» цієї землі».

«Цим паломництвом, яке було 
справді Божою благодаттю, я 
хотів принести слово надії, але я 
сам також його отримав! Я отри-
мав його від братів і сестер, які 
надіються «всупереч будь-яким 
сподіванням», серед багатьох 
страждань, як тих, хто залишив 
свої країни через конфлікти, так 
і тих, які в різних кінцях світу за-
знають дискримінації та зневаги 
через віру в Христа», – підсумував 
Папа Франциск, закликавши всіх 
молитися за цих християн та за 
мир у Святій Землі й на Близь-
кому Сході, як також за єдність 
християн, запросивши присутніх 
помолитися разом з ним молит-
ву у цьому намірі до Богородиці, 
Цариці миру.

За матеріалами Радіо Ватикану

Â ªðóñàëèì³ çíàéäåíà ïå÷àòêà ñâÿòîãî Ñàâè

Археологи, що проводили роз-
копки в Єрусалимі, виявили рідкіс-
ну печатку періоду хрестоносців, 
вік якої перевищує 800 років. На 
ній зображений старець із хрестом 
у руці.
Як повідомляє радіостанція 

«Решет-Бет» з посиланням на 
представників Управління старо-

житностей, на зовнішній стороні 
свинцевої печатки, що складаєть-
ся з двох частин, написано грець-
кою мовою «Святий Сава». На 
зворотному боці древній майстер 
вмістив напис: «Печатка Лаври 
святого Сави Освяченого».
За словами д-ра Роберта Коля 

з Управління старожитностей, тут 
ідеться, найімовірніше, про печат-
ку знаменитого монастиря – Лаври 
святого Сави Освяченого, відомо-

го як Мар Саба, що знаходиться в 
Юдейській пустелі.
Розкопки сільськогосподарської 

ферми, що належить до візан-
тійської епохи, проводилися в 
столичному районі Байт-Веган 
близько півтора року тому, проте 
лише зараз учені звернули увагу 
на унікальну знахідку, зроблену 
ними, – повідомляє Християн-
ський портал КІРІОС з посилан-
ням на 9TV.

Ïàïà Ðèìñüêèé çàñíóâàâ ó Ðóìóí³¿
ãðåêî-êàòîëèöüêó ºïàðõ³þ ç öåíòðîì ó Áóõàðåñò³

29 травня Папа Римський 
Франциск своїм указом затвер-
див створення греко-католицької 
єпархії св. Василія Великого в 
Бухаресті, територія якої буде 
утворена з нині діючої  греко-
католицької архиєпископії Фаґа-
раш і Алба-Юлії. Про це повідо-
мили у прес-службі Ватикану.
Католицизм є другою за чи-

сельністю реліґійною конфесією 
в переважно православній Руму-
нії. За даними перепису 2002 р., 
в країні проживало 1.028.401 (4,7 
% від усього населення) римо-
католиків і 191.556 осіб (0,9 %) 
греко-католиків (католиків схід-
ного обряду). Римо-католики в 
основному зосереджені на заході 
країни, в Трансільванії, близько 
двох третин з них – етнічні угорці 

та німці, решта – румуни.
Румунські  греко-католики 

об’єднані в Румунську Греко-
Католицьку Церкву, що має 
з 2005 р. статус Верховного 

Архиєпископства. Більшість їх 
зосереджено в північно-західних 
реґіонах Румунії.
Всього в Румунії існує 12 като-

лицьких єпархій: 6 – латинського 
обряду, 5 – візантійського обряду 
і 1 ординаріат вірмено-католиків.
Латинська архиєпархія Алба-

Юлія має статус архиєпархії в 
прямому підпорядкуванні Ва-
тикану. Архиєпархія Бухареста 
є митрополією, до складу якої 
входять 4 єпархії латинського 
обряду.
Румунська Греко-Католицька 

Церква до перетворення скла-
далася з архиєпархії Фаґараш і 
Алба-Юлії, якій були підпорядко-
вані 4 греко-католицькі єпископії, 
– повідомляє Християнський 
портал КІРІОС.

Катовіцький Інститут національної пам’яті при-
пинив слідство, що тривало вісім років, у справі 
замаху на Папу Івана Павла ІІ у травні 1981 року. 
В замахові турку Мехмету Алі Аґджі допомагали 
болгари, а представники комуністичних країн ро-
били все для того, аби приховати правду про цей 
злочин – ось найважливіші висновки ІНП.
Інформацію про формальне закриття процесу 

повідомила 9 травня прокурор Ева Кой – началь-
ник слідчого відділу в катовіцькому ІНП, де прова-
дилося слідство. Прокурор Кой ще раніше сказала, 
що рішення припинити слідство буде ухвалене 
після канонізації Папи Івана Павла ІІ. Підсумковий 
документ налічує 230 сторінок і незабаром він по-
вністю буде розміщений на інтернет-сторінці ІНП.
Одним із найсуттєвіших результатів розсліду-

вання є оцінка ролі болгарських спецслужб. За 
даними ІНП, вона була набагато важливіша, ніж 
це звикли вважати. «Це слідство, на мою думку, 
дає відповідь на головне питання: брали болгари 
участь у замаху чи не брали. Сподіваюся, що 
це слідство певною мірою посприяє очищенню 
дійсності від фальші», – сказав прокурор Міхал 
Сквара, який вів розслідування. Він зібрав за час 
слідства 220 томів актів; є також кількадесят томів 
додатків. Міжнародну юридичну допомогу надано, 
зокрема, з Німеччини, Болгарії, Туреччини та Італії. 
Слідство мало багаторівневий і складний харак-
тер, вимагало перегляду дуже об’ємного архівного 
матеріалу, в тому числі і під грифом секретності.
Справу досліджували на трьох рівнях. Перший 

стосувався збройного злочинного вчинку, метою 
якого було скоєння замаху. Другий стосувався за-
мовника злочину, третій – злочинного угрупування, 
метою якого було порушення італійського процесу 
у справі замаху і допровадження до того, щоби 
правда ніколи не побачила світла денного.
Перший рівень закрито, оскільки болгар, які 

допомагали Алі Аґджі, переслідувати неможливо 
(один із них, зрештою, вже покійний). Двоє з них 
– Желю Васільєв і Тодор Айвазов, які в Італії ско-
ристувалися дипломатичним імунітетом, були, на 
думку слідчих ІНП, функціонерами комуністичної 
держави, але їх повністю виправдав закордонний 
суд. Підставою припинення слідства у цьому разі 
стала т. зв. серйозність законної сили.

«Наша оцінка, виходячи з зібраних матеріалів, 
інакша. Ми вважаємо, що то вони були виконав-
цями злочину, що вони входили до злочинного 
угрупування», – сказав прокурор Сквара. Він 
додав, що Айвазов контактував з Алі Аґджею ще 
в Болгарії, коли Аґджа провів там два місяці у лип-
ні-серпні 1980 року. Потім він був найважливішою 
персоною, яка узгоджувала подробиці замаху. 
Васільєв був менш активний, але переказував 
Аґджі інформацію.
Інакшим було становище у випадку третього бол-

гарина – Сергєя Антонова, який був відповідачем 
на римському процесі й також був виправданий. 
Він не відповідає визначенню функціонера ко-
муністичної держави: як випливає з болгарських 
документів, він був таємним співпрацівником 
розвідки. Болгари довгі роки заперечували це. 
«Справа Антонова виразно показує, що болгари і 
представники турецького злочинного світу брали 

Ñë³äñòâî ó ñïðàâ³
çàìàõó íà Ïàïó ïðèïèíåíî

(Далі, на стор. 7)
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Мандруючи інтернетом
Ê³ëüê³ñòü êàòîëèê³â íà Àðàâ³éñüêîìó ï³âîñòðîâ³

çðîñëà çà îñòàíí³ ðîêè âï’ÿòåðî
Католицькі громади в районі 

Перської затоки останніми роками 
значно зростають кількісно. Не-
щодавно добродійний фонд «До-
помога Церкві в потребі» виділив 
50 тисяч євро для нового центру 
катехизації у столиці Катару місті 
Доха, що поряд з церквою Пре-
святої Богородиці Вервечкової. 
Про це повідомив Папський фонд, 
згадуючи про вклад у будівництво 
цієї церкви, освяченої в 2008 році. 
Згадана церква стала першим 

храмом, зведеним на території 
близькосхідного емірату. Храмова 
споруда була розрахована на три 
тисячі вірних, проте з часом цього 
простору виявилося недостатньо 
для прихожан, кількість яких зна-
чно зросла. Останніми роками 
кількість католиків на Аравійсько-
му півострові збільшилася в 5 
разів, сягнувши 3,1 млн. вірних. 
У самому Катарі з населенням у 

1,8 млн. осіб проживає понад 350 
тис. католиків. 

«Наші заняття з катехизму від-
відує 3,5 тис. дітей, – каже монс. 
Камілло Баллін, апостольський ві-
карій Північної Аравії – церковного 
округу, до якого входять Катар, 
Бахрейн, Кувейт і Саудівська Ара-
вія. – Оскільки іншого місця в нас 
просто немає, батьки, привівши 
своїх дітей на науку, повинні чека-
ти кінця уроків у дворі, під сонцем, 
на сорокаградусній спеці». 
Нове церковне приміщення 

розраховане на тисячу осіб і 
служитиме для катехизації до-
рослих, а також для здійснення 
богослужінь. Католицька громада, 
що проживає в Катарі, майже по-
вністю складається з імміґрантів, 
в основному з Індії та Філіппін, 
а тому богослужіння й обряди 
повинні здійснюватися різними 
мовами. «І в нас величезна про-
блема з площею, – каже монс. 
Баллін. – У п’ятницю немає ні 
вільного місця, ні вільної хвилин-
ки». Розклад дня справді вражає: 
шістнадцять Літурґій з 6.30 ранку 
до 19.30 вечора. 
Подібні труднощі виникають 

також під час важливих літурґій-
них торжеств. «Коли ми відправ-
ляли Великоднє Богослужіння, 
– відзначив апостольською ві-
карій, – то 3,5 тис. осіб молилися 
в церкві, а ще близько 6.000 – на 
площі біля храму».

Після хвилі жорстоких 
нападів й арештів за 
звинуваченнями в бого-
хульстві християнська 
меншість Пакистану за-
жадала виділити для 
себе окрему провінцію, 
щоб уберегти себе від 
переслідувань. Так, не-
щодавно 14-річну дівчин-
ку посадили у в’язницю, 
звинувативши її в тому, 
що вона спалила Коран. 
За словами її батьків, їй 
зараз – всього 14 років, 
і вона народилася з 
синдромом Дауна. Тим 
часом, медичний висно-
вок, де говориться, що її 
розумовий розвиток не 
відповідає її фізичному 
вікові 14 років і що її 

необхідно вважати непо-
внолітньою, був оскарже-
ний у суді адвокатом чо-
ловіка, який звинуватив 
її у спаленні Корану. Крім 
того, в Пенджабі було 
виявлено тіло 11-річного 
християнського хлопчика 
зі слідами тортур. 
У 2009 році щонай-

менше семеро християн 
згоріли живцем під час 
нападу в провінції Пен-
джаб, після того, як про-
звучали повідомлення 
про осквернення Корану. 
У 2010 році в «The Daily 
Telegraph» з’явилася 
стаття, в якій розпові-
далося, як одну жінку-
християнку засудили до 
страти за богохульство, 

після чого була розгорну-
та масштабна кампанія 
на підтримку реформ 
архаїчних законів бри-
танської епохи.

«Враховуючи те, що в 
країні проживає два міль-
йони християн, а це – 4% 
180-мільйонного насе-
лення Пакистану, а також 
те, що вони не відчува-

ють себе в безпеці, існує 
необхідність у виділенні 
для них окремої про-
вінції, щоб вони могли 
користуватися тими ж 
правами, що і більшість», 
– заявив президент Па-
кистанської об’єднаної 
асоціації християнської 
безпеки Юнус Масіх 
Бхатті.

Õðèñòèÿíè â Ïàêèñòàí³ âèìàãàþòü âèä³ëèòè äëÿ íèõ îêðåìó ïðîâ³íö³þ

Ñòîë³òí³é ìîíàõ ïîñòðàæäàâ ïðè ïîæåæ³ ìîíàñòèð³

У францисканському монас-
тирі в баварському місті Фюссен 
сталася пожежа, внаслідок якої 
постраждали десять ченців, 
одному з яких – сто років. Зайня-
лося близько 06.30 за місцевим 
часом в кімнаті найстаршого 

мешканця монастиря – століт-
нього ченця. Причина пожежі 
поки що невідома.
На місці події працювали 

близько 170 співробітників ряту-
вальних служб. Вони оперативно 
евакуювали всіх, хто знаходився 
в будівлі. Щонайменше шести 
постраждалим, в тому числі і сто-
літньому ченцеві, знадобилася 
госпіталізація. Крім ченців, по-
страждали також один пожежний 
та жінка-поліцейський, які отри-
мали легкі поранення. Пожежу 
вдалося загасити до полудня.
За повідомленням поліції, 

монастирські будівлі зазнали 
значних пошкоджень, а вартість 
їх відновлення оцінюється в сто 
тисяч євро. Крім того, при пожежі 
постраждали картини та ікони, 
що знаходилися в монастирі. У 
скільки обійдеться їх реставра-
ція, поки що невідомо.
Францисканський монастир в 

Фюссені споруджений в далеко-
му 1628 році. В даний час у мо-
настирі здебільшого проживають 
ченці старшого віку – на момент 
пожежі наймолодшому з них 
виповнилося 42 роки, зазначає 
«Agence France-Presse».

участь у замаху і стояли за ним. Служби СРСР 
щонайменше підкидали дезинформацію в цьому 
процесі», – каже прокурор Кой.
Начальник слідчого відділу наголосила, що най-

більшою несподіванкою були матеріали з Болгарії, 
отримані в останній фазі слідства. Крім них, ІНП 
користувався численними – і багато разів зміню-
ваними – показами Алі Аґджі, матеріалами слідчої 
комісії обох палат італійського парламенту (т. зв. 
комісії Мітрохіна) та її підсумковим рапортом, як і 
протоколами з італійських процесів у цій справі. 
Отримані зі STASI матеріали поширили знання 
щодо цілеспрямованої дезинформації.
Хто стояв за болгарами, ІНП не розповідає: 

немає доказів. Хоча багато що вказує на радян-
ських натхненників. Відомо, що в дезинформацію 
щодо лаштунків замаху були включені спецслужби 
всього європейського комуністичного блоку. У ви-
падку служб Болгарії, НДР і СРСР можна, за пере-
конанням ІНП, говорити про злочин. «На підставі 
зібраних доказових матеріалів ми погодилися, що 
німці у рамках тих дій вдавалися до фальшування 
документів і безправних погроз задля впливу на 
італійські судові органи. Болгари підроблювали 
документи і пускали їх в обіг, представники СРСР 
підштовхували їх до цього злочину», – сказала 
прокурор Кой. Махлювання за лаштунками замаху, 
сказала вона, не належать до розгляду польською 
юриспруденцією, оскільки вони діялися поза тере-
нами Польщі і є злочинами, які не стосуються поль-
ських громадян; окрім того, це вже неактуальне за 
давністю часу.

«Якщо йдеться про діяльність польських спец-
служб, то вона полягала виключно в дезинфор-
мації, а дезинформація – це не злочин», – сказала 
прокурор Кой.
Зібрані під час слідства докази свідчать, що з Алі 

Аґджею працювали спільники з турецького зло-
чинного світу і функціонери спецслужб Болгарії, 
які з ними співпрацювали. Також існує підозра, 
що функціонери цих служб пізніше постаралися 
вплинути на зміст зізнань Аґджі.
Початок слідства у квітні 2006 року ІНП поясню-

вав тим, що поранений у замаху був поляком, а 
злочин можна кваліфікувати як т. зв. комуністичний 
злочин, тобто переслідуваний Інститутом націо-
нальної пам’яті вчинок функціонера комуністичної 
держави, що не підлягає терміну давності.
Довідка: 13 травня 1981 року на площі св. 

Петра в Папу стріляв турецький терорист Мехмет 
Алі Аґджа, а натхненниками замаху могли бути 
радянські спецслужби. Аґджу схопили одразу ж 
після замаху. В липні 1981 року розпочався су-
довий процес. Алі Агджу засудили до довічного 
ув’язнення. 1983 року Папа Іван Павло ІІ відвідав 
його у римській в’язниці. У червні 2000 року пре-
зидент Італії Карло Адзельйо Чампі амністував 
злочинця. Слідство не з’ясувало мотивів замаху. 
Кілька років тому Алі Аґджу випустили з ув’язнення 
в турецькій в’язниці, де він відбував термін за убив-
ство турецького журналіста. Загалом він провів  за 
ґратами 30 років.
Прострілений пояс папської сутани знаходиться 

в санктуарії на Ясній Горі. Уже кілька років як його 
виставили на постійне оглядання поблизу чудот-
ворного образу Матері Божої.

За матеріалами: Gość Niedzielny

(Закінчення, початок на 6 стор.)

Êàìåíîâàíà ïåðåä áóäèíêîì ñóäó
25-річну жінку забили камінням 

перед будинком суду в Пакистані. 
Зробила це її власна рідня – за те, 
що вона заручилася з чоловіком, 
якого кохала. Батько пояснив, 
що це було так зване «вбивство 
честі», яке мало очистити добре 
ім’я родини.
Це сталося, коли Фарзана Ікбал 

чекала на відкриття будинку суду в 
Лахорі, що на сході Пакистану. На 
жінку напала з каменями й цегли-
нами приблизно дюжина мужчин, 
повідомила місцева поліція. Серед 
нападників був також її власний 
батько, двоє братів і колишній на-
речений. Попри надання медичної 

допомоги, жінка померла в лікарні.
Перед тим Фарзана була за-

ручена зі своїм кузеном, однак 
вирішила вийти заміж за іншого 
чоловіка. Поліція підкреслила, що 
всі нападники, крім батька, втекли. 
Затриманий же зізнався у провині, 
пояснюючи, що вбивство має «по-
чесний характер».
Такі випадки нерідко трапля-

ються в Пакистані, де панує пере-
конання, що жінці вийти заміж за 
того, кого вона сама вибрала, це 
пляма на честі родини. Організації 
захисту прав людини припускають, 
що в Пакистані щороку гине близь-
ко тисячі жінок у таких «почесних» 

убивствах. Аґенція Reuters вказує, 
що люди, пов’язані з «почесними 
вбивствами», рідко бувають засу-
джені за вбивство. Пакистанське 
законодавство містить пункт, що 
родина може вибачити вбивці його 
вчинок, звільняючи його тим самим 
від кримінальної відповідальності.
За матеріалами: Gość Niedzielny
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25 травня Папа Франциск 
та Вселенський Константи-
нопільський Патріарх Вар-
толомей І, зустрічаючись у 
Єрусалимі, підписали Спільну 
Декларацію такого змісту:

1. Як і наші шановані по-
передники Папа Павло VI і 
Вселенський Патріарх Атена-
ґорас зустрічалися тут, у Єру-
салимі, п’ятдесят років тому, 
також і ми, Папа Франциск 
та Вартоломей, Вселенський 
Патріарх, вирішили зустріти-
ся на Святій Землі, «де наш 
спільний Відкупитель Гос-
подь Ісус жив, навчав, помер, 
воскрес і вознісся на небо, 
звідки послав Святого Духа 
на Церкву, яка народжувала-
ся» (Спільне комюніке Папи 
Павла VI і Патріарха Атена-
ґораса, оприлюднене після 
зустрічі 6 січня 1946 р.). Ця 
наша зустріч, чергове поба-
чення єпископів Церков Риму і 
Константинополя, заснованих 
двома братами-апостолами 
Петром та Андрієм, є для нас 
джерелом великої духовної 
радості й дає нам нагоду при-
задуматися над глибиною та 
природою існуючих між нами 
зв’язків, що є плодом шляху, 
сповненого благодаті, під час 
якого Господь провадить нас, 
починаючи від того благосло-
венного дня п’ятдесятирічної 
давності.

2. Наша сьогоднішня брат-
ня зустріч є новим, необ-
хідним кроком на шляху до 
єдності, до якої нас може 
привести лише Святий Дух: 
до сопричастя у законних від-
мінностях. З живою вдячністю 
згадуємо кроки, які Господь 
уже дозволив нам здійснити. 
Обійми, якими тут, у Єрусали-
мі, обмінялися Папа Павло VI 

і Вселенський Патріарх Ате-
наґорас, після багатьох сто-
літь мовчанки, приготували 
шлях до жесту надзвичайної 
ваги – усунення із пам’яті та 
з Церкви рішень про взаєм-
ні екскомуніки з 1054 року. 
Продовження цього стали 
візити в осідки Риму та Кон-
стантинополя, часті листовні 
контакти і, згодом, рішення 
святої пам’яті Папи Івана 
Павла ІІ та Патріарха Дімітрі-
оса розпочати богословський 
діалог істини між католиками 
і православними. Протягом 
цих років Бог, Джерело всього 
миру та любові, навчив нас 
сприймати одні одних, як 
членів тієї самої християн-
ської родини, відданої одно-
му Господеві і Спасителеві 
Ісусові Христові, та любити 
одні одних. Таким чином, ми 
можемо сповідувати нашу 
віру в те саме Христове Єван-
геліє, як воно було отримане 
від апостолів, виражене та 
передане нам Вселенськими 
Соборами й Отцями Церкви. 
Повністю усвідомлюючи те, 
що ми ще не досягли мети 
повного сопричастя, сьогодні 
ще раз підтверджуємо наше 
зобов’язання і далі разом 
прямувати до єдності, про 
яку Господь Ісус молив Отця: 
«Щоб усі були одно» (Ів. 17, 
21).

3. Добре усвідомлюючи, що 
ця єдність виражається у лю-
бові до Бога і до ближнього, 
прагнемо того дня, коли, на-
решті, разом візьмемо участь 
у Євхаристійному бенкеті. 
На нас, як на християнах, 
спочиває обов’язок приготу-
ватися до отримання цього 
дару Євхаристійного сопри-
частя, відповідно до повчань 

святого Іринея Ліонського, 
через визнавання однієї віри, 
постійну молитву, внутріш-
нє навернення, оновлення 
життя та братерський діалог 
(Adversus haereses, IV,18,5. 
PG 7, 1028). Досягнувши ту 
мету, до якої ми спрямовуємо 
наші сподівання, ми виявимо 
перед світом Божу любов і, 
таким чином, будемо визна-
ні справжніми учнями Ісуса 
Христа (пор. Ів. 13, 35).

4. Для осягнення цієї мети 
фундаментальний внесок у 
шукання повного сопричастя 
між католиками та православ-
ними вносить богословський 
діалог, який веде Міжнарод-
на змішана комісія. Під час 
періоду Папів Івана Павла ІІ 
та Венедикта XVI і Патріарха 
Дімітріоса, поступ, здійсне-
ний нашими богословськими 
зустрічами, був вагомим. 
Сьогодні бажаємо висловити 
нашу високу оцінку отрима-
ним результатам, як також зу-
силлям, які тепер здійснюють-
ся. Мова не йде про виключно 
теоретичну дію, але про прак-
тикування в істині та любові, 
яке вимагає дедалі глибшого 
пізнавання взаємних тради-
цій, щоб їх зрозуміти і від них 
вчитися. Тому ще раз ствер-
джуємо, що богословський 
діалог не займається пошу-
ком мінімального спільного 
богословського знаменника 
для досягнення компромісу, 
але ґрунтується, радше, на 
поглибленні цілісної істини, 
яку Христос дарував Своїй 
Церкві, і яку ми, спонукувані 
Святим Духом, не перестаємо 
старатись якомога краще піз-
навати. Отож, спільно ствер-
джуємо, що наша вірність 
Господеві вимагає братньої 
зустрічі та справжнього діа-
логу. Цей спільний пошук не 
віддаляє від істини, а, швид-
ше, через обмін дарами, під 
проводом Святого Духа, при-
веде нас до повноти істини 
(пор. Ів. 16, 13).

5. Хоч ми ще перебуваємо 
на шляху до повного сопри-
частя, вже від тепер ми маємо 
обов’язок давати спільне свід-
чення Божої любові до всіх, 
співпрацюючи на служінні 
людству, особливо в тому, що 
стосується захисту гідності 
людської особи на кожному 
етапі її життя й святості сім’ї, 
що ґрунтується на подружжі, 
поширення миру та спільного 
добра, відповіді на злидні, 
які не перестають бичувати 
наш світ. Визнаємо, що слід 
постійно боротися з голодом, 
бідністю, неписьменністю, 
несправедливим розподі-
лом благ. Нашим обов’язком 
є докладати зусилля для 
того, щоб спільно будува-
ти справедливе та гуманне 
суспільство, в якому ніхто не 
почуватиметься виключеним 
чи відкиненим.

6. Ми глибоко переконані, 
що майбутнє людського роду 
залежить також від того, як 
ми, в мудрий та сповнений 
любові спосіб, справедливо 
та чесно зуміємо захистити 
дар творіння, ввірений нам 
Богом. Тому з жалем визна-
ємо несправедливе визиску-
вання нашої планети, що є 
гріхом перед Божими очима. 
Ще раз підтверджуємо нашу 
відповідальність та обов’язок 
зростати у почуттях покори й 
поміркованості, щоб усі від-
чули необхідність шанувати 
створіння та дбайливо його 
охороняти. Разом стверджує-
мо спільне зобов’язання про-
буджувати сумління стосовно 
охорони сотвореного світу, 
звертаємося із закликом до 
всіх людей доброї волі шука-
ти таких способів життя, щоб 
було якомога менше марно-
тратства та якомога більше 
поміркованості, виявляючи 
якнайменше захланності і 
якнайбільше великодушнос-
ті для того, щоб захистити 
Божий світ та добро Його 
люду.

7. Крім того, існує невід-
кладна потреба ефективної 
та зобов’язуючої співпраці 
між християнами з метою 
повсюди забезпечити право 
прилюдно виражати свою 
віру та зустрічати справед-
ливе ставлення, сприяючи 
внескові, який християнство 
не перестає давати у сучасні 
суспільство та культуру. У 

зв’язку з цим закликаємо всіх 
християн підтримувати автен-
тичний діалог з юдаїзмом, іс-
ламом та іншими реліґійними 
традиціями. Байдужість та 
взаємне незнання можуть 
привести лише до недовір’я і, 
на жаль, навіть до конфлікту.

8. Із цього Святого Міста 
Єрусалиму прагнемо висло-
вити нашу глибоку стурбова-
ність становищем християн 
на Близькому Сході та їхнім 
правом залишатися повно-
правними громадянами своєї 
батьківщини. Звертаємо спо-
внену довіри молитву до 
Всемогутнього і Милосерд-
ного Бога за мир у Святій 
Землі та на всьому Близькому 
Сході. Особливо молимось за 

Церкви Єгипту, Сирії та Іраку, 
які зазнали великих страж-
дань під час недавніх подій. 
Заохочуємо всі сторони, не-
залежно від їхніх реліґійних 
переконань, до дальшої праці 
над примиренням та справед-
ливим визнанням прав наро-
дів. Ми глибоко переконані в 
тому, що не зброя, а діалог, 
прощення та примирення є 
єдиними засобами, якими 
можна досягти миру.

9. В історичному контексті, 
позначеному насильством, 
байдужістю та еґоїзмом, дуже 
багато людей відчувають 
сьогодні втрату орієнтації. 
Саме спільним свідченням 
доброї новини Євангелія ми 
можемо допомогти людині 
нашого часу віднайти доро-
гу, яка приведе її до істини, 
справедливості та миру. В 
єдності намірів та пам’ятаючи 
приклад, поданий п’ятдесят 
років тому у Єрусалимі Папою 
Павлом VI і Патріархом Ате-
наґорасом, звертаємось із 
закликом до християн, до ві-
руючих кожної реліґійної тра-
диції і до всіх людей доброї 
волі визнати невідкладність 
теперішнього моменту, що 
кличе нас шукати примирення 
та єдності людського роду, 
в повній пошані до закон-
них відмінностей, для добра 
всього людства та майбутніх 
поколінь.

10. Проводячи це наше 
спільне  паломництво  до 
місця, де наш єдиний і той 

самий Господь Ісус Христос 
був розп’ятий, похований і во-
скрес, смиренно ввіряємо за-
ступництву Пресвятої Вседіви 
Марії майбутні кроки нашого 
шляху до повної єдності та 
ввіряємо увесь людський рід 
безмежній Божій любові.

«Нехай Господь світить 
обличчям своїм до тебе та 
милує тебе! Нехай Господь 
оберне обличчя своє до тебе і 
дасть тобі мир!» (Чс. 6, 25-26).
Єрусалим, 25 травня 2014 

року
ФРАНЦИСК

ВАРТОЛОМЕЙ І

«Католицький оглядач»

••••••••• Актуальне сьогодення

Спільна Декларація Папи Римського Франциска та Вселенського Патріарха Вартоломея І

Папа Франциск і Вселенський Патріарх Константинополь-
ський Вартоломій І вклоняються «Каменю помазання» у храмі 
Гробу Господнього (м. Єрусалим 25 травня 2014 року)

Єрусалим, 25 травня 2014 року
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ДВІ ДАТИ ПАСХИ
Вже від самого початку християни не 

могли порозумітися щодо дати свят-
кування воскресіння Ісуса Христа. З 
тексту Нового Завіту відомо, що Хрис-
това смерть та воскресіння історично 
були пов’язані із єврейською Пасхою. 
Але незрозуміло, як саме: згідно з 
синоптичними Євангеліями, Тайна 
Вечеря була єврейською Пасхальною 
Вечерею, і тому Ісус помер наступного 
дня після Песаху. Але, згідно з Єван-
гелієм від Івана, Ісус помер на самий 
день Песаху. В кінці ІІ століття існували 
Церкви, які пов’язували святкування 
Пасхи із єврейською Пасхою, не зва-
жаючи на те, чи припадала на цей 
день неділя, чи ні; в той же час інші 
святкували Пасху на наступну неділю.
На початку IV століття різні Церкви 

використовували чотири різні методи 
для обчислення дати Пасхи. Тому І 
Нікейський Собор у 325 році спробу-
вав об’єднати християн в святкуванні 
Пасхи і вирішив, що Пасху слід свят-
кувати в першу неділю після повного 
місяця після весняного рівнодення. 
Хоча християни всіх традицій до-

тримуються цього правила, але й 
сьогодні існує не одна, а дві дати свята 
Пасхи. Річ у тім, що Собор не обгово-
рив механізму обчислення. Сучасна 
ж проблема двох дат виникла в XVI 
столітті, коли на зміну «юліанському» 
було впроваджено «григоріанський» 
календар. Різниця між цими двома 
календарями базується на проблемі, 
що астрономічний рік (тобто рух Землі 
навколо Сонця) не триває рівно 365 
днів. Новий календар мусив знайти 
способи розділити рік на рівні частини 
та виправити розбіжності, які звичайно 
покривалися за рахунок високосного 
року.
Хоча григоріанський календар не 

є повністю правильним, але все 
ж астрономічно більш точним, ніж 
юліанський: рік за григоріанським ка-
лендарем є лише на 4 хв 7 с довшим 
за час, потрібний Землі, щоб обійти 
Сонце, в той час, як така різниця за 
юліанським календарем складає 11 
хв 14 с. Це означає, що за кожні 128 
років астрономічні обчислення цього 
календаря будуть відрізнятися на 1 
день; для григоріанського ж календаря 
різниця виявиться лише за 3600 років.
Сьогодні різниця між юліанським та 

григоріанським календарем становить 
13 днів, а вже в 2100 році вона скла-
датиме 14 днів. Це означає, що рівно-
дення (21 березня) за григоріанським 
календарем припадатиме на 3 квітня. 
Якщо між цими двома датами буде 
повний місяць, то дата Пасхи, згідно 
з юліанським календарем, зміститься 
на пізніше. 
Коли було впроваджено григоріан-

ський календар, не всі Церкви та краї-
ни його прийняли одностайно: виникли 
великі дискусії та схизми, насамперед 
серед Православних Церков. Ситуація 
у православному світі зараз харак-
теризується великим розмаїттям: з 
одного боку, існують Церкви, які по-
вністю дотримуються юліанського ка-
лендаря. Інша група Церков прийняла 
«виправлений юліанський» календар, 
створений у 1923 році Міжправослав-
ною Конференцією в Константинополі 
і який відповідає григоріанському ка-
лендарю з деякими поправками для 
більшої астрономічної точності. Але 
для обчислення дати Пасхи вони до-
тримувалися юліанського календаря, 
згідно з яким, Великдень має завжди 
припадати після єврейської Пасхи. 
Третя група – це Православні Церкви 

в країнах, де переважають римо-като-
лики чи протестанти: вони використо-
вують григоріанський календар. Лише 
Фінська Православна Церква святкує 
Пасху разом із Заходом.
СПРОБИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Найбільшої гостроти ця проблема-

тика набула у ХХ столітті. Спроби по-
шуку спільної дати Пасхи почалися з 

багатьох причин. У 1902 році відбулася 
міжправославна дискусія, зініційована 
листом Патріарха Константинополь-
ського Йоахима ІІІ до глав Православ-
них Церков з метою досягнення біль-
шої єдності всіх християн. Це питання 
також було представлене всьому 
християнському світу через Енцикліку 
Екуменічного Патріарха в 1920 році. У 
1923 році проблема календаря стала 
критичною для Православної Церк-
ви Греції, коли грецький парламент 
офіційно запровадив григоріанський 
календар. Це призвело до конфлікту 
між державою та Церквою.
Всеправославний конгрес, що від-

бувся в травні 1923 року, намагався 
якось виправити становище, запро-
понувавши відкоригувати юліанський 
календар так, як це згадувалося вище. 
Проте запровадження цього календа-
ря призвело до схизми в Греко-Като-
лицькій Церкві (наприклад, в Румунії 
та деяких інших країнах).
Одночасно розпочалося обговорен-

ня календаря зі світського погляду, 
насамперед з економічної точки зору. 
Для держави було б набагато краще 
мати більш раціональний спосіб під-
рахунку дат календаря. В 1928 році 
парламент Великобританії прийняв 

так званий Пасхальний акт, який за-
пропонував святкувати Пасху в неділю 
після другої суботи квітня, і цей акт 
можна було б запровадити, якби уряд 
отримав спільну згоду християнських 
Церков.
Ще в 1923 році Ліга Націй перейня-

лася питанням, як би то запровадити 
новий світовий календар, який би 
поділив рік на місяці одинакової три-
валості та передбачив один (чи два) 
дні поза семиденним тижнем, щоби 
врівноважити увесь підрахунок. Щодо 
дати Пасхи, то було висунуто пропози-
цію, аналогічно до британської. Також 
провели опитування Церков. З про-
тестантського середовища опитали 
Світову Християнську Раду з питань 
праці (попередниця Всесвітньої Ради 
Церков), і виявилось, що більшість 
протестантських організацій готові 
погодитись на єдину дату Пасхи. 
Відповідь Екуменічного Патріархату 
схилялася до нерухомої дати Пасхи, 
але за умови, що вона припадатиме на 
неділю, і всі Церкви на це погодяться. 
Рим відповів обтічним листом від 1924 
року з заввагою, що лише екуменічний 
собор зможе вирішити цю проблему, 
а в 1932 році дав остаточно негативну 
відповідь, кажучи, що дане питання 
виходить за рамки компетентності 
Святого Престолу. 
У 1955 році провалилася пропози-

ція ООН – після того, як ідею нового 
календаря відкинули США, зважаючи 
на відчутну опозицію з релігійним під-
грунтям серед своїх громадян. 
Ситуація дещо змінилася після 

Другого Ватиканського Собору, який 
заявив, що Римо-Католицька Церква 
погодиться на єдину рухому чи не-
рухому дату Пасхи, якщо всі Церкви 
знайдуть спільне рішення. ВРЦ знову 
порушила це питання і провела нове 
опитування серед Церков-учасників 
Ради (1965-1967 рр.). Воно показало, 
що всі Церкви не проти мати спільну 
дату святкування Пасхи, але з ура-
хуванням своїх умов: Західні Церкви 
у своїй більшості проголосували за 
нерухому дату, а Православні Церкви 
надали перевагу спільній рухомій даті 
(відповідно до правила Нікейського 
Собору). 
Щоб оцінити отримані відповіді та 

запропонувати наступний крок, комісія 
«Віра та Устрій» із ВРЦ організувала 
в березні 1970 року нараду в місті 
Шамбезі, за підсумками якої було 
запропоновано кілька варіантів ви-
ходу зі становища. Вона також цілком 
переконливо ствердила, що будь-яке 
рішення не може бути досягнуте, ба-
зуючись на світських інтересах. 

У 1975 році питання було внесено до 
порядку денного П’ятої Асамблеї ВРЦ 
в Найробі. Поштовхом послужив той 
факт, що в 1977 році дати Пасхи мали 
співпасти у неділю після другої суботи 
квітня, а також ініціатива римо-като-
лицької сторони. На Асамблеї було 
чітко зазначено, що рішення можуть 
прийняти Церкви, а не Всесвітня Рада 
Церков. Стало зрозуміло, що особлива 
пропозиція не допоможе на цій стадії, 
але треба було продовжувати роботу 
над питанням. Православні Церкви 
стверджували, що вони справді підтри-
мують ідею спільної дати Пасхи, але 
жодна Православна Церква не може 
вирішити цього питання без загально-
го всеправославного рішення.
Для того, щоби працювати в цьому 

напрямку, Православні Церкви про-
вели нараду в Шамбезі (Швейцарія) 
в 1977 році, де питання скрупульозно 
обговорювали з різних аспектів. Було 
наголошено на пасторальній пробле-
мі: всередині православної спільноти 
виникнуть нові схизми, якщо буде 
порушено правило Нікейського Со-
бору (наприклад, святкування Пасхи 
в неділю після другої суботи квітня). 
З астрономічної точки зору було за-
значено, що юліанський календар об-
числює весняне рівнодення на 13 днів 
пізніше, а повний місяць – на 5  днів 
раніше від справжньої дати. Нарада 
порекомендувала продовжити вивчати 
це питання, залучаючи до цього усіх 
зацікавлених християн.
У 1982 році, також у Шамбезі, друга 

Всеправославна Конференція ви-
словила думку, що досягненню згоди 
допоможе більш точне визначення 
дати Пасхи, відповідно до правила 
Нікеї. Було сказано, що в будь-якому 
випадку треба менше наголошувати, 
що «питання календаря» перешко-
джає єдності православної спільноти. 
Вони помітили, що віруючі їхніх Церков 
просто недостатньо поінформовані  
і саме через це не готові прийняти 
змінену дату Пасхи. Тому «будь-які 
виправлення відкладають до більш 
зручного часу, відповідно до Божої 
волі». Помісні Православні Цекрви 
мають співпрацювати між собою на 
шляху до спільної дати Пасхи.
З цього часу певні зрушення від-

булися лише на Близькому Сході, 
адже ситуація там доволі особлива, 
тому що тісно співживуть якось одні 
з одними різні традиції. Питання об-
говорювалося Близькосхідною Радою 
Церков в 1994 році. Більшість Церков 
– також із західної традиції – погодили-
ся наслідувати Православні Церкви, і, 
отже, святкувати Пасху за юліанським 
календарем. В такий спосіб частково 
досягнуто спільної дати (поки що – в 
Єгипті та Йорданії).
Як приклад еволюції ставлення 

до означеної проблематики Східних 
Православних Церков доволі цікавим 
для обговорення є рішення Сирійської 
Православної Церкви. До 1971 року 
загальноприйнятим був факт, що Ні-
кейське правило в жодному разі не 
можна змінювати. Однак у 1971 році 
Сирійська Православна Церква ви-
сунула пропозицію святкувати Пасху 
в неділю після другої суботи квітня. 
В 1984 році ця Церква вже заявила 
про свою готовність святкувати Пасху 
в будь-яку неділю квітня – за умови, 
що всі Церкви на це погодяться. По-
дібне рішення було прийняте Малан-
карською Православною Сирійською 
Церквою в Індії.

Дві дати Пасхи – їхня історія

Спільна дата Пасхи – реальність в 21 столітті?

Воскресіння. Символичне зображен-
ня. Фрагмен саркофага. Музей Піо-
Крістіано, Ватикан

«Вечеря в Емаусі». Італійський худ. Караваджо, 1603, Національна галерея, Лондон

Закінчення
у наступному числі «Мети»

Даґмар ГЕЛЛЕР
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Святі Папи Іван XXIII і Іван Павло II змінили світ. Факти з життя
7 фактів про Папу Івана XXIII
Анджело Джузеппе Ронкаллі 

(мирське ім’я Папи Івана XXIII) 
народився на півночі Італії в 
містечку Сотто-іль-Монте в 
провінції Берґамо 1881 року. 
Виходець із селянської роди-
ни, він зберіг до кінця життя 
зв’язок із ріднею, з братами, 
які так і залишилися селянами.
У віці 23 років був висвяче-

ний у сан священика. У 1925 
році Ронкаллі, отримавши 
сан єпископа, починає дипло-
матичну кар’єру, виконуючи 
обов’язки Папського нунція 
(посланця) у Болгарії, Греції, 
Туреччині та Франції. У 1953 
році став кардиналом і Патрі-
архом Венеції, а 28 жовтня 
1958 року конклав обрав Рон-
каллі 261-им Наступником св. 
Петра.
Зійшовши на папський пре-

стіл, виступав за мир і мирне 
співіснування держав з різни-
ми соціальними системами, 
незалежно від пануючої в 
них ідеології. Прагнув модер-
нізувати Католицьку Церкву 
у зв’язку зі зміненими у світі 
умовами. А за свою добро-
душність, простоту, гумор і 
благодійність серед людей, які 
працювали з ним і знали його 
особисто, швидко став відо-
мий як «Добрий Папа».
Ми спробували зібрати най-

яскравіші особливості та до-
сягнення понтифікату Івана 
XXIII:

1. «Добрий Папа» зробив 
прості, але важливі нововве-
дення. Наприклад, встановив 
традицію публічно читати 
«Angelus» з вікна Апостоль-
ського палацу щонеділі, а 

перед молитвою коротко кате-
хизувати присутніх вірян.

2. Іван XXIII завжди хотів 
бути поруч з вірянами. Він став 
першим Папою, який почав 
виходити за стіни Ватикану, 
щоб відвідати парафії, лікарні 
та в’язниці Риму. Часом він на-
віть прокрадався повз швей-
царську гвардію, щоб таємно 
обходити місто.

3. Папа взяв собі ім’я Іван 
XXIII. Вибір Папи сприйняли 
неоднозначно, оскільки Іваном 
XXIII іменував себе антипапа 
Балтазар Косса, і майже 550 
років жоден римський понти-
фік не називав себе Іваном, 
щоб його ім’я не співпало з 
ім’ям одіозної особистості. 
Сам Ронкаллі пояснив, що це 
ім’я йому дороге: так звали 
його батька. І цим наче очис-
тив це ім’я.

4. За своє життя Ронкаллі 
став свідком двох світових 
воєн (під час Першої світової 
був покликаний до армії, де 
служив спочатку санітаром 
фронтового шпиталю, а потім 
– військовим капеланом) і 
безлічі локальних, які розді-
лили світ на два протилежні 
політичні режими. Він визнав 
потребу «будівництва» мостів 
світу, листувався зі світовими 
лідерами (також із країн со-
ціалістичного табору, як ото 
з Н.Хрущовим чи Ф.Кастро). 
Іван XXIII радив правителям 
держав «усвідомити вели-
чезну відповідальність, яку 
вони мають перед історією», 
і вирішувати спірні питання 
не силою, а шляхом щирих і 
вільних перемовин.

5. Засуджуючи політику 
неоколоніалізму, Іван XXIII 
вперше в історії Католицької 
Церкви призначив кардина-
лом темношкірого єпископа 
Ругамбву з Танзанії. Папа про-
вадив активний діалог з ліде-
рами нехристиянських реліґій 
В’єтнаму, Південної Кореї, 
Тайваню, Японії та інших.

6. Безсумнівно, головним 
досягнення Івана XXIII було 
скликання II Ватиканського 
Собору – наради всіх єпис-
копів світу, покликаного ви-
робити позицію Католицької 
Церкви у відповідь на виклики 
сучасності та сприяти еку-
менічним процесам у межах 
християнського світу. Літній 
понтифік вважається «пере-
хідним Папою» (оскільки йому 
не вдалося особисто здій-
снити програму «оновлення» 
Церкви), але його можна вва-
жати ініціатором найглибших 
змін у Церкві в сучасності 
(деякі з них можна охаракте-
ризувати виразом «Церква 
повернулася до народу об-
личчям і стала говорити з ним 
зрозумілою мовою»).

7. Іван XXIII прагнув до 
об’єднання християнського 
світу, встановив контакт з 
представниками некатолиць-
ких християнських Церков і 
заснував перший відділ Вати-
кану, щоби сприяти зміцненню 
єдності серед християн. Крім 
цього, Папа провадив діалог 
з нехристиянськими реліґіями. 
«Усі люди – брати, і все треба 
вирішувати по-дружньому, на 
основі взаємного людинолюб-
ства», – говорив він.

2 грудня 1960 року Папа 
вперше за останні 400 років 
приймав у себе в Римі керівни-
ка Англіканської Церкви – Ар-
хиєпископа Кентерберійського 
Джеффрі Фішера.
А як спостерігачів на II Ва-

тиканський Собор запросили 
представників мусульман, 
американських індіанців і 
членів різних християнських 
конфесій, серед яких було 
двоє представників Російської 
Православної Церкви (Іван 
XXIII надавав виняткового 
значення присутності на ІІ Ва-
тиканському Соборі саме цієї 
Церкви).

***
Папа Іван XXIII помер 3 

червня 1963 року від раку 
шлунка, відмовившись від 
операції, оскільки вважав, що 
йому вкрай важливо провести 
Вселенський Собор. Його пон-
тифікат, що тривав неповних 5 
років, став справді революцій-
ним і плідним.
У 2000 році Папа Іван Павло 

II причислив Івана XXIII до 
лику блаженних (беатифіку-
вав), а від 27 квітня 2014 року 
Церква вшановує його як свя-
того. День пам’яті – 11 жовтня.

Католицький Оглядач

25 фактів про Папу Івана Павла II

5. Під час зустрічі з вірними 
на площі св. Петра 13 травня 
1981 року був важко поране-
ний пострілом у живіт. Замах 
здійснив член турецького 
ультраправого угруповання 
Мехмет Алі Аґджа, заарешто-
ваний на місці. У 1983 році 

Папа відвідав у в’язниці Алі 
Аґджу, засудженого до дові-
чного ув’язнення. Вони пого-
ворили, залишившись удвох, 
але тема їхньої розмови досі 
невідома. Після цієї зустрічі 
Іван Павло II сказав: «Те, про 
що ми говорили, залишиться 

нашим секретом. Я говорив з 
ним, як з братом, якого я про-
стив, і який має мою повну 
довіру». На прохання Івана 
Павла II Аґджа був помилу-
ваний італійською владою і 
переданий в руки турецького 
правосуддя.

6. У 1982 році, вперше за 
450 років з моменту відді-
лення Англіканської церкви 
від Римо-Католицької, Папа 
Римський здійснив спільне 
богослужіння з архиєписко-
пом Кентерберійським.

7. 11 грудня  1983 Іван 
Павло II став першим понти-
фіком, який відвідав люте-
ранський храм.

8. Іван Павло II охоче зу-
стрічався з молоддю, при-
свячував їй багато уваги. Він 
запровадив традицію Всес-
вітніх Днів Молоді, які з 1984 
року кожні 3 роки збирають в 
одному з міст світу мільйони 
молодих людей.

9. У квітні 1986 року Папа 
вперше  з  апостольських 
часів переступив поріг си-
нагоги, де, сидячи поруч із 
верховним рабином Риму, 
вимовив фразу, що стала 
одним із найбільш цитова-
них його висловлювань: «Ви 

– наші любі брати і, можна 
сказати, наші старші брати». 
У 2000 році Папа відвідав 
Єрусалим і молився біля свя-
тині юдаїзму – Стіни плачу, 
а також побував у меморіалі 
«Яд Вашем».

10. У жовтні 1986 року в 
італійському місті Ассізі від-
булася перша міжреліґійна 
зустріч і Всесвітній день мо-
литви за мир, коли на запро-
шення понтифіка обговорити 
проблеми міжконфесійних 
відносин відгукнулися 47 де-
легацій від різних християн-
ських конфесій, а також пред-
ставники 13 інших реліґій.

11. 1 грудня 1989 Папа 
вперше  прийняв у  Вати-
кані радянського лідера – 
ним став Михаїл Горбачов. 
Зустріч стала переломним 
моментом в дипломатич-
них контактах між СРСР та 
Ватиканом і в процесі відро-
дження Католицької Церкви 
в СРСР. 15 березня 1990 між 
Ватиканом і СРСР були вста-
новлені офіційні відносини, 
що набули дипломатичного 
статусу. Вже в квітні 1991 
року був підписаний офіцій-
ний документ про віднов-
лення структур Католицької 

Церкви в Росії, Білорусії та 
Казахстані.

12. У 1992 році Папа за-
твердив та оприлюднив «Ка-
техизм Католицької Церкви», 
в якому простою і зрозумілою 
мовою викладено католицьке 
віровчення. Робота над ним 
почалася за рішенням над-
звичайного Синоду єписко-
пів, що відбувся в 1985 році 
з нагоди 25-річчя закінчення 
II Ватиканського Собору. До 
теперішнього часу «Кате-
хизм» перекладений більш 
ніж п’ятдесятьма мовами.

13. У травні 1999 року від-
булася папська поїздка до 
Румунії. Іван Павло II став 
першим Папою, який відвідав 
православну країну.

14. 12 березня 2000 року 
понтифік здійснив обряд mea 
culpa – покаяння за гріхи 
синів Церкви (скоєні като-
ликами протягом історії), за-
певняючи, що Церква зі свого 
боку також прощає образи, 
заподіяні їй іншими.

15. У травні 2001 року Іван 
Павло II відвідав Грецію. Це 
був перший візит глави Римо-
Католицької Церкви до Греції 
від 1054 року, коли стався 
Далі, на 11-й стор.
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1. Не живуть, не кохають і не помирають «на пробу».
2. Майбутнє починається сьогодні, а не завтра.
3. За війну відповідальні не тільки ті, які її безпосередньо розв’язують, а й ті, 

хто не чинить усього можливого, що в їхніх силах, аби їй перешкодити.
4. Вимагайте від себе, хоч би й інші від вас нічого не вимагали.
5. Тільки любов може виключити використання однієї людини іншою.
6. Надія містить у собі світло, сильніше від темряви, яка панує в наших серцях.
7. Для християнина ситуація ніколи не безнадійна.

8. Не бійтеся таємниці Бога. Не бійтеся Його любові.
9. Священик – це людина, яка живе самотньо для того, аби інші не були 

самотні.
10. Людина, яка вбиває Бога, зрештою не знаходить гальм, аби не вбивати 

іншу людину. Цим остаточним «стоп» є Бог.
За матеріалами: cytaty.info

Міхаель Тріґель, один із найвидатніших сучасних 
митців Німеччини, прийняв католицьку віру. На цю 
тему вже було трохи шуму кілька років тому, коли 
тодішній єпископ Реґенсбурзький, а нині ватикан-
ський кардинал Ґерхард Мюллер замовив у нього 
портрет Венедикта XVI. «Атеїст став офіційним 
портретистом Папи!» – писала тоді преса. На-
справді 46 річний художник уже давно перебував 
у пошуках віри. Він очікував на якесь вражаюче 
об’явлення, як у випадку зі св. Павлом. Однак 
такого не сталося.
Художник цікавився сакральним мистецтвом, 

приймав церковні замовлення. Важливим пунктом 
на його шляху до християнства стала зустріч із 
Венедиктом XVI, але не саме створення його пор-

трету, а читання його творів про комплементарність 
(взаємодоповнюваність) віри і розуму. Останнім 
кроком до навернення стали 30 денні ігнатіанські 
реколекції.
Хрищення він прийняв у цьогорічне Надвечір’я 

Пасхи. І тоді також, як зізнається сам художник, на 
нього зійшло осяяння, якого він чекав довгі роки. 
Це сталося в момент прийняття Святого Причастя. 
«Як святий Павло, я якусь мить просто не знав, де 
знаходжуся», – згадує Міхаель Тріґель. На запитан-
ня, чому він вибрав Католицьку Церкву, відповів: 
шукаю таємниці, правди, яка виходить поза межі 
того, що ми спроможні виразити словами. Крім 
того, у католицизмі суттєву роль відіграє чуттєвість, 
образ. Хоч би як там було, а я художник, – каже 

Тріґель. Зізнається, що хотів би колись намалю-
вати портрет Папи Франциска. «Його особистість 
справляє на мене глибоке враження, а з художньо-
го погляду він має цікаве обличчя. Хоча для мене 
важливіший Венедикт XVI», – додає німецький 
новонавернений художник.

За матеріалами: Radio Watykańskie

розкол християнської Церкви 
на Католицьку і Православну.

16. Кароль Войтила був 
хорошим гірськолижником. 
На лижі встав ще в дитин-
стві. Будучи студентом, ви-
гравав аматорські змагання. 
Свою любов до гірських лиж 
зберіг на все життя. Ставши 
Римським Папою, катався 
інкогніто в горах Термінілло 
неподалік Риму.

17. При всій відкритості 
понтифіка сучасному світу 
і оновленню Церкви, Папа 
залишився безкомпроміс-
ним захисником традиційних 
християнських цінностей, 
засуджуючи дошлюбні і поза-
шлюбні зв’язки, контроль над 
народжуваністю, розлучення, 
гомосексуалізм та аборти.

18. У травні 2001 року Іван 
Павло II, здійснюючи поїздку 
до Сирії, молився за мир 
у Дамаску і став першим 
Папою, який відвідав мечеть. 
Раніше, в серпні 1985 року, 
на запрошення короля Хаса-
на II, Папа виступив у Марок-
ко перед п’ятдесятитисячною 

аудиторією молодих мусуль-
ман. Він говорив про непо-
розуміння і ворожнечі, які 
існували раніше у відно-
синах між християнами та 
мусульманами, і закликав до 
встановлення «миру і єдності 
між людьми та народами, які 
становлять на Землі єдине 
співтовариство».

19. 16 жовтня 2002 року 
в Апостольському послан-
ні  «Розарій  Діви  Марії» 
(Rosarium Virginis Mariae) 
Іван Павло II ввів до Ро-
зарію нову частину: світлі 
таємниці, пов’язані з при-
людним життям Христа – від 
Його Хрищення в Йордані до 
Страстей.

20. Іван Павло II є автором 
14 енциклік, 15 апостоль-
ських звернень, 11 апос-
тольських конституцій, 45 
апостольських  послань  і 
п’яти книг, остання з яких – 
«Пам’ять та ідентичність» 
– вийшла в світ напередодні 
його госпіталізації 23 лютого 
2005 року. Найпопулярніша 
його книга – «Переступити 

поріг надії» – розійшлася ти-
ражем у 20 млн. примірників. 
На вірші Папи виконуються 
пісні, а в театрах йдуть по-
становки його п’єс.

21. Святіший Отець провів 
147 беатифікаційних цере-
моній, на яких 1338 осіб про-
голосив блаженними, а також 
51 церемонію канонізації з 
проголошенням 482 святих 
(це більше, ніж усі його попе-
редники після XVI століття). 
Серед них багато жили вже в 
XX столітті (Падре Піо, Мак-
симіліан Кольбе, Фаустина 
Ковальська, Едіт Штайн, 
Хосе Марія Ескріва, Мати 
Тереза Калькутська та інші).

22. За 27 років понтифікату 
здійснив 146 апостольських 
поїздок по території Італії. 
В якості єпископа Риму він 
відвідав 317 із 333 римських 
парафій. Також здійснив 104 
закордонні апостольських 
подорожі, відвідавши 129 
країн (не враховуючи по-
вторних відвідувань: Польща 
– 9 разів, Франція – 8, США 
– 7, Мексика та Іспанія – 5) 

і подолавши загалом понад 
1.167.000 км. Нездійсненою 
мрією Івана Павла II залиши-
лася поїздка до Росії.

23. Жоден з Пап  раніше не 
зустрівся зі стількома людь-
ми під час загальних аудієн-
цій по середах – майже 18 
млн. паломників, не беручи 
до уваги особистих аудієн-
цій та реліґійних церемоній. 
Тільки протягом Ювілейного 
2000-го року він зустрівся з 8 
млн. вірних. До цього можна 
додати мільйони вірних, з 
якими Папа зустрічався під 
час своїх паломництв по 
всьому світу. Як глава дер-
жави Ватикан, він здійснив 
38 офіційних візитів в інші 
країни, дав 738 аудієнцій для 
глав держав і 246 аудієнцій 
для прем’єрів.

24. Понтифікат Івана Павла 
II тривав 27 років, ставши 
одним із найтриваліших в іс-
торії Католицької Церкви. За 
тривалістю він поступається 
тільки апостолу Петру і Папі 
Пію IX (1846-1878).

25. Прощання з Папою 

Іваном Павлом II та його по-
хорон стали наймасовішою 
церемоніальною подією в 
історії людства. 300 тисяч 
людей були присутні на тра-
урній Літурґії, 4 млн. палом-
ників проводжали понтифіка 
з життя земного в життя вічне 
(з них понад мільйон стано-
вили поляки); понад мільярд 
віруючих, що належать до 
різних християнських кон-
фесій і які сповідують різні 
реліґії, молилися за упокій 
його душі; 2 млрд глядачів 
стежили за церемонією у 
прямому ефірі. На похорон 
з’їхалися понад 100 глав дер-
жав та урядів – 11 монархів, 
70 президентів і прем’єр-
міністрів, кілька керівників 
міжнародних організацій, в 
тому числі – і Генеральний 
секретар ООН Кофі Аннан. І 
ще близько двох тисяч членів 
різних делегацій – всього з 
176 країн.

Католицький Оглядач

Закінчення, початок на 10-й стор.
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Феномен Майдану став несподіваним для всіх, 
навіть для Церкви. Український народ зміг разом 
мирно стояти задля європейського майбутнього 
своєї країни, яке базується на таких цінностях, 
як верховенство закону, несприйняття корупції та 
насильства, нетерпимість авторитарної поведінки. 
Європейський проект став проектом суспільного 
розвитку в Україні, і Церкви допомогли в цьому. 

Таку думку висловив Блаженніший Святослав в 
інтерв’ю для видання «The Catholic World Report».
Очільник УГКЦ підкреслив, що торік, перед по-

діями на Євромайдані, делегація ВРЦіРО двічі 
відвідала Брюссель, а також адресувала кілька 
закликів до українського суспільства щодо євро-
пейських цінностей. Церкви, як важлива частина 
громадянського суспільства, також докладали 
зусиль до пробудження суспільної свідомості.
Першоієрарх звернув увагу на те, що Церкви в 

Україні «йшли за українським народом, бо розумі-
ли, що люди стояли на Майдані за ті цінності, які 
й проповідує християнство».

«Якщо люди повстали за людську гідність, верхо-
венство закону, відмову від насильства і корупції, 
то ми, як Церква, зобов’язані визнати моральну 
силу таких вимог. Саме тому Церкви, серед яких 
УГКЦ, православні, протестантські, а також єв-
рейські та мусульманські спільноти, були зі своїм 
народом на Майдані», − пояснив Блаженніший 
Святослав.
Раніше повідомлялося, що реліґійне розмаїття 

України зіграло важливу роль у консолідації укра-
їнського суспільства, хоча двадцять років тому 
через нашу багатоконфесійність нам пророкували 
навіть реліґійні війни.

У розмові з Блаженнішим обговорили й питання 
анексії Криму, де зареєстровано п’ять парафій 
УГКЦ. Верховний Архиєпископ УГКЦ наголосив, 
що на перших етапах російської анексії греко-като-
лицькі священики просто намагалися бути зі своїм 
народом. Також багато священиків перебували в 
українських військових частинах Криму.

«Можливо, «нова» влада помітила діяльність 
наших священиків не так через їхню душпастирську 
опіку парафій, а, радше, через зв’язки з військови-
ми частинами в Криму», − висловив припущення 
Предстоятель УГКЦ. А згодом, за словами Глави 
Церкви, з’явилася нова атака російської пропа-
ганди проти УГКЦ: мовляв, греко-католики – це 
«радикальні націоналісти».

«Зараз ситуація, як і раніше, невизначена. Наші 
священики перебувають у Криму, але правовий 
«статус» наших парафій усе ще невідомий. Поде-
куди ми поділяємо церковні будівлі з римо-католи-
ками, за що я їм дуже вдячний… Наша мета в цій 
ситуації − бути з нашим народом і запропонувати 
їм адекватну душпастирську опіку. Очікуємо, що ті, 
хто зараз називає себе владою Криму, будуть по-
важати права людини, особливо право на свободу 
віросповідання», − додав він.
За матеріалами Департаменту інформації УГКЦ

Ôåíîìåí Ìàéäàíó ñòàâ íåñïîä³âàíèì äëÿ Öåðêâè

Отець Костянтин Пантелей, керівник Відділу 
УГКЦ з душпастирства у пенітенціарній системі 
України, сповідає на Майдані Незалежності. (Фото 
CREDO)

Багатство Церкви



• ЧЕРВЕНЬ • 2014 РОКУ БОЖОГО • ЧИСЛО • 104 / 612 Мандруючи інтернетом

У XVIII столітті на святій горі Афон жив право-
славний монах на ім’я Косма Етолійський (Етолій-
ський – це тому, що був родом з грецької області 
Етолія). Після двадцяти років затворництва цей 
чернець подався на євангелізацію Балканського 
півострова, який у той час активно завойовувала 
Османська імперія. Незабаром Косма здобув собі 
велику славу як містик, проповідник, чудотворець. 
Відомим він став і завдяки харизмі профетизму, 
а також діяльності для розвитку християнської 
освіти. А після його мученицької смерті від рук 
мусульман Православна Церква зарахувала його 
до сонму святих.
Можливо, історія здалася б навіть дещо ба-

нальною, якби не той факт, що всі пророцтва 
святого Косми сповнюються саме зараз, на межі 
тисячоліть. Ще триста років тому він передбачив, 
що в далекому майбутньому по декілька сімей жи-
тиме в одному будинку, що люди будуть засипані 
інформацією, а в школах навчатимуть такого, що 
в голові не вкладається. Він пророкував і про те, 
що прийдуть дві світові війни, а після них усі дума-
тимуть лише про гроші, що земля перетвориться 
на Содом і Гомору, і що причиною майбутньої 
економічної кризи стануть банківські кредити.
Та серед усіх його віщувань мені найбільше спо-

добалось оце: «Прийдуть часи, коли у кожному 
домі, в куті, сидітиме чорт, а його роги виднітимуть-
ся аж на даху». «Нічого собі!» – подумала я, дослі-
джуючи біографію святого, і потайки посміхнулася. 
Проте не важко було здогадатися, що йдеться 
саме про телевізор. Подібно інтерпретують це 
пророцтво також богослови й гагіографи святого 
Косми Етолійського.

ЧЛЕН СІМ’Ї
В мене вдома телевізор займає почесне місце 

– такий собі головний член сім’ї. Всі біля нього кру-
тяться, біля нього громадяться, пилюку обережно 
протирають, на кінескоп навіть не дихають. Коли 
він увімкнений – всі замовкають. «Тихо, «Настя» 
йде!» – говорить бабуся і, зосередившись на 
екрані, повільно знімає фартух. Та найцікавіше 
стає, коли всі дружно починають шукати пульт. 
Така сімейна метушня, стурбованість, ніби від 
пропущеної кінострічки чи улюбленого реаліті-шоу 
залежить доля світу.
Проте моя сім’я – це далеко не виняток. При-

близно така ж ситуація у знайомих і сусідів. Так 
живе майже 90% українських родин. Тепер в осе-
лях не побачиш великих домашніх бібліотек, зате 
телевізор – у кожній кімнаті і навіть на кухні. Люди 
розівчилися спілкуватися між собою, зустрічатися 
за обіднім столом, а ввечері ходити на прогулянки 
парком. Не говорячи вже про спільну молитву, бо 
навіть на особисту – часу вже не залишається. 
Адже увесь вільний час вже чітко спланований 
програмою телепередач: спершу – «Давай одру-
жимось» і «Обручка». Потім – новини (до того ж, 
обов’язково на обох каналах: на 1+1 та на Інтері). 
Відразу після цього – «Міняю жінку» або ж «Без 
мандату», далі – дві серії «Інтернів». І так щонай-
менше – до півночі. Наступного дня сценарій по-
вторюється...
Безперечно, існують винятки. Наприклад, мій 

знайомий професор, повернувшися з того самого 
Афону, дослівно «спустив» свій телевізор з бал-
кону. Тепер хвалиться на кожному кроці, що після 
цього в його родині немов святі хату перелетіли. 
Натомість друзі моїх батьків під час Передріздвя-
ного та Великого посту закривають телевізор спе-
ціальною занавіскою: мовляв, щоб не спокушало. 
Втім, такі випадки, на жаль, поодинокі.
Більшість людей не може прожити без телевізо-

ра навіть дня, не вимикаючи його навіть тоді, коли 
телевізор ніхто не дивиться. Знаю й таких, що без 
телевізора не можуть вночі заснути. Телевізор – 
це свого роду колискова: він горлопанить, а всі в 
квартирі солодко сплять.

НА ВСЕ СВІЙ ЧАС
Ніхто й ніколи не сумнівався у тому, що телеба-

чення – це дар, даний людині Богом. Католицька 
Церква постійно його використовує у своєму 
апостольському і євангелізаційному служінні. Існує 
навіть покровителька телебачення – свята Клара з 
Асижу. Однак, як і кожне благо, так і телебачення 
слід використовувати мудро й розсудливо. Інак-
ше його цінність обернеться для нас руйнівною 
силою. Коли я запитала кількох своїх друзів-ка-
толиків, коли вони востаннє читали Біблію, їм 
довелось замислитися аж на декілька хвилин. 
Натомість на питання, як часто вони дивляться 
телевізор, одразу відповіли: «Щодня».

«На все свій час» –  говорить людська мудрість. 
Також і на телевізор. Адже не йдеться про те, щоб 
його не дивитися взагалі, а лише обмежити час, 
проведений перед ним. Проте зробити це треба 
так, щоб одного прекрасного дня не виявилося, що 
Бог в нашому житті – на останньому місці, а про-
блеми рідних і близьких – менш важливі, ніж інтим-
ні пригоди кінозірок та представників шоу-бізнесу. 
Погодьтеся, що більшість сучасних телепередач 
саме те й робить, що перемиває комусь кісточки чи 
пліткує про життя відомих особистостей. І, звісно, 
нас такі передачі дуже швидко «втягують». А це 
вже зовсім не по-християнськи.

ПОТРЕБА ТИШІ
Людська підсвідомість – механізм вразливий. 

«Коли вона увесь день бомбардуватиметься 
різноманітною інформацією, то в якусь мить ми 
відчуємо великий внутрішній дискомфорт, який 
може призвести до емоційних зривів та зайвих пе-
реживань» – перестерігають психологи. Людина, 
як особистість духовна, потребує постійної єдності 
з Богом. А це буде можливим лише у внутрішній 
тиші. Без відповідної «порції» тиші щодня ми не 
зможемо не те, що зустрітися з Богом наодинці, а 
й навіть проаналізувати власного життя, зробити 
іспит совісті чи просто вирішити якусь особисту 
або сімейну проблему. Недарма важко хворим 
пацієнтам лікарі радять зберігати тишу та спокій.
На жаль, трапляються випадки, коли хтось боїть-

ся тиші, намагається її уникнути. «Я, коли заходжу 
в квартиру, відразу вмикаю телевізор. Мені так 
легше, коли щось говорить», – зізнався мені якось 
колега по роботі. Крім того, для сучасних людей 
телебачення стало, так би мовити, наркотиком. 
Сьогодні все частіше чуємо визначення «теле-
візійна залежність». А священики неодноразово 
наголошують на тому, що люди замість Пресвятим 
Дарам – щодня поклоняються своєму телевізору. 
Один мій знайомий монах навіть пожартував, що 
ще трохи – і треба буде впроваджувати екзорцизм 
для визволення від телебачення.

ЧИ СПРАВДИЛОСЯ ПРОРОЦТВО?
Історія про «домашнього барабашку», про якого 

віщував св. Косма, змушує замислитися. А, може, 
і в нашому домі поселився справжній «домовик», 
який впевнено відводить нас від Бога? Тоді нам 
слід просто обмежити час перебування перед 
телевізором, а присвятити його дітям, батькам, 
друзям. Спробувати заслонити телевізор штор-
кою на декілька днів, на тиждень або місяць, аби 
відновити своє духовно-реліґійне життя. А це вже 
свого роду піст. Невже пригоди Шерлока Холмса 
чи заплутані історії братів Карамазових гірші від 
мильних опер про Марію Лопес та Хосе Альберто 
з усіма їхніми нешлюбними дітьми та коханцями? 
На це питання нехай кожен відповість собі сам. 
Адже акцію «велике прання» треба провести на-
самперед у своєму серці.

(«Розарій», 6.03 2011)

Справжній «домовик»,
або руйнівні наслідки

телевізійної залежностіУ бібліотеці Ватикану нещодавно було виявлено уні-
кальну колекцію документів про жорстокі переслідування 
християн в Японії в XVII-XVIII століттях. Документи, які 
свого часу зібрав італійський католицький місіонер Маріо 
Мареґа, знайшли дослідники з архіву префектури Ойта. 
Саме там, у перші роки після закінчення Другої світової 
війни, і проповідував цей місіонер. Тоді, в умовах хаосу 
та масового голоду, йому вдалося за безцінь скупити або 
навіть отримати безкоштовно багато особистих архівів. 
Чимало зі знайдених матеріалів відносяться до початку 
XVII століття, коли переслідування носили особливо 
жорстокий характер. Про це і говориться у знайдених 
документах, а також розповідається про те, як японські 
чиновники стежили за християнами або за тими, хто 
їх підтримував. Під загрозою смерті їх змушували від-
мовлятися від своєї віри. Багато з них воліли померти, 
аніж піти на зраду.
Зазвичай торгівля була рушієм у світі. Так сталося і тут: 

християнство проникло до Японії в середині XVI століття 
разом з португальськими та іспанськими купцями. За 
торгівцями прибули і невтомні місіонери, котрі ревно 
пильнували Божої справи. Особливо активними були 
єзуїти. Вони й створили численну громаду на південно-
му острові Кюсю. А вже до кінця XVI століття в Японії 
налічувалося близько 300 тис. християн. Також до їхніх 
лав вступила значна частина місцевої знаті, що звалися 
самураями. Навіть деякі удільні князі відкрито пере-
ходили в католицтво і демонстративно носили хрести 
поверх одягу. Це насторожувало і непокоїло місцевих 
владоможців – у діях єзуїтів часто вбачали аґентуру 
європейських колонізаторів. 
У 1587 році об’єднувач Японії Тойотомі Хідейосі за-

боронив перебування місіонерів в країні і почав утиски 
християн. Репресії розпочалися показовою стратою 26 
активних католиків, яких розіп’яли на хрестах. Звірячі 
розправи продовжив і наступний правитель – Іеясу 
Токугава (саме він і завершив об’єднання Японії, ство-
ривши централізовану державу). Незабаром, через яких 
25 років, він заборонив християнство по всій країні. Як 
наслідок, розпочалося масове руйнування церков і пе-
реслідування Христових послідовників. Багатьом із них 
пропонувалося наступити на мідну іконку Богородиці, 
а тих, хто відмовлявся, нещадно страчували. Рятую-
чись, християни перейшли в підпілля і в короткому часі 
підняли повстання на чолі з самураями-християнами. 
Боротьба була героїчною і запеклою, але повстання все 
ж було жорстоко придушено.
З тих пір заборона на християнство в Японії діяла 

понад 250 років, хоч у країні ще залишалися вкрай 
нечисленні громади. Деякі з них збереглися і досі. На 
хвилі модернізації та зближення з Заходом наприкін-
ці позаминулого століття християнство в Японії було 
дозволено, і його прихильниками стали багато діячів 
нової культури. Як повідомляє CNL-NEWS, сьогодні у 
128-мільйонній Японії в різних християнських громадах 
об’єднано близько 2,5 млн осіб. Більшість із них – като-
лики. Діє і Японська православна Церква, членами якої 
вважає себе близько 36 тис. осіб.
Нещодавно Папа Франциск, промовляючи про пере-

слідування християн, вказав у своєму зверненні до 
вірних на християн Японії: «Там християни від ХVII сто-
ліття понад 200 років жили без душпастирів і плекали 
в громадах віру в Христа. Коли ж туди знову прибули 
місіонарі, їх зустріли повноцінні громади вірних: усі 
охрищені, одружені та поховані по-християнськи... Хто 
це все чинив? Охрищені!».
Японський єпископат склав уже необхідну документа-

цію в Конґреґації у справах канонізацій, а Голова єпис-
копату архиєпископ Леон Джун Ікенага сподівається, що 
незабаром буде беатифіковано Укона Такаяму, званого 
«самураєм Христа». Цей муж був сином феодального 
володаря і самураєм, який разом зі своїм батьком при-
йняв християнство й отримав при хрищенні ім’я Юстин, 
тобто «Справедливий». Коли у Японії розпочалися 
переслідування християн, Такаяма не зрікся Христа. 
Натомість він відмовився від усіх благ свого становища і 
покинув батьківщину. Помер у вигнанні, на Філіппінах. За 
деякими повідомленнями, беатифікація може відбутися 
через два роки – у 400-ту річницю смерті японського 
християнина. Якщо Укона Такаяму беатифікують, то він 
стане першим блаженним японцем, якого поминатимуть 
одноособово (адже сьогодні Японія має 42 святих і 
393 блаженних, але поминають їх соборово, тобто усіх 
разом).
Для багатьох із нас Японія є надто таємничою країною 

зі своїми звичаями, особливостями, віруваннями, культу-
рою. Так, очевидно, мається справа і з багатьма іншими 
народами й країнами. Кожен із них має свій спосіб життя і 
кожен має свій шлях до Бога. Однак Господь Ісус Христос 
має одинокий шлях до людського серця – це Його Любов. 
Він доказав це на хресті і довершив у Воскресінні. Коли 
ж і ми увійдемо у Небесну Славу, то серед усіх святих 
достойне місце посядуть і японські святі.

Богдан ЯРОВИЙ

Християнство 
і Японія
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 «…І в Духа Святого, Господа 
Животворящого, що від Отця іс-
ходить, що з Отцем і Сином рівно-
покланяємий і рівнославлений»

Символ Віри
Хто є Святий Дух? Кожен, хто 

називає себе християнином, хто є 
хрищений в ім’я Отця і Сина і Свя-
того Духа – в ім’я триєдиного Бога, 
мав би пізнавати Його, а відтак 
поглиблювати з Ним свій зв’язок 
через ті правди віри, які нам були 
Богом об’явленні. Дуже часто 
люди нічого не знають про Святого 
Духа, а у своєму християнському 
житті згадують про Нього лише у 
сталих висловах, укладених у мо-
литвах, – в той же час насправді не 
знаючи про Святого Духа нічого, 
що є написане в Об’явленні.
П р о  Б о ж е 

Об’явлення ми чи-
таємо у Святому 
Письмі, яке запро-
шує нас пізнавати 
Бога, а тому спро-
буємо подивитися 
на особу Святого 
Духа у світлі того, 
що про Нього гово-
рить нам Біблія.
Церква вчить, 

що Святий Дух є 
третьою Особою 
Божою нарівні з 
Отцем та Сином. У 
Старому Завіті ми 
не знайдемо тек-
стів, які би прямо 
говорили нам про 
Святого Духа. І в 
той же час дуже ба-
гато говориться про 
Духа Божого. До прикладу, візьме-
мо стих із книги Буття: «Дух Божий 
ширяв над водами» (Бут. 1, 2). Цей 
вислів розкривається в контексті 
спільної, творчої дії Бога на ще 
безформну матерію. Оскільки тво-
рення світу є справою Пресвятої 
Трійці, то немає проблем віднести 
цього Духа Божого (руах) до дії 
єдиного Бога. Адже саме Святого 
Духа визначають у Трійці як Того, 
Хто здійснює дію. Тому багато 
богословів бачать тут вказівки на 
Святого Духа у Його дії. 
Рівність Святого Духа з Отцем 

та Сином Святе Письмо, зокрема, 
Новий Завіт, показує у той спосіб, 
що називає Святого Духа Богом. 
Апостол Петро, розмовляючи з 
Ананією, сказав, що він обманув 
Святого Духа, а згодом, пояснюю-
чи, хто такий святий Дух, добавив, 
що Ананія образив самого Бога 
(Ді. 5, 3-4). Також і апостол Павло у 
своїх посланнях в одних місцях го-
ворить, що людина є храмом Свя-
того Духа (1 Кр. 6, 16), а в інших, 
що людина є храмом Божим (1 Кр. 
3, 16; 2 Кр. 6, 16).
Оскільки Святий Дух є Богом, 

Він має божественні атрибути. 
Першим із таких атрибутів є Все-
видіння Святого Духа. Це означає 
те, що святий Дух володіє усіма 
тайнами Божими, які є приховані і 
недоступні для усього сотворіння. 
Про це ми дізнаємося з послання 
апостола Павла до Коринтян 
(пор. 1 Кр. 2, 10-12). Звертаючись 
до апостолів, Ісус Христос прямо 
каже, що Він, Дух істини, наста-
вить вас на всяку правду (пор. Ів. 
16, 13).
Ще одним важливим атрибутом 

Святого Духа є Всюдиприсутність. 
Святий Дух перебуває і діє в один 
і той же час у душах віруючих, 

розкиданих по всьому світі (пор. 
Рм. 14; Еф. 2, 22). У розмові з са-
марянкою Ісус Христос стверджує, 
що християнське богопочитання 
не буде пов’язане з тим чи іншим 
святим місцем, а відбуватиметься 
«в дусі і правді». І так воно є, адже 
в Дусі Святому Триєдиний Бог 
прославляється на весь всесвіт 
у різних храмах та спільнотах, 
а також в будь-яких місцях, де є 
християни, які в силу різних важ-
ких обставин не можуть творити 
молитву у спільнотному вимірі. Всі 
християни у цілому світі взивають 
у Дусі Святому до свого Творця: 
«Повне небо і земля слави Твоєї», 
– співаємо ми в Божественній 
Літурґії.
Ще одним важливим атрибутом 

Святого Духа є Всемогутність, – 
тобто Святий Дух повновладно 
роздає різні свої дари, про які 
знову ж таки апостол Павло згадує 
і перераховує у своїх листах (пор. 
1 Кр. 12, 7-11). 
До божественної дії Святого 

Духа належить участь у творен-
ні людини: «Дух Божий творив 
мене і подув Всесильного мене 
оживлює» (Йов 33, 4). Святий 
Дух бере участь у божественному 
зачатті Слова Божого (пор. Лк. 
1, 35). Духові Святому належить 
поклоніння, адже у хрищальній 
формулі, яку заповів нам Христос, 
Святий Дух є нарівні з Отцем і 
Сином. Оскільки через хрищення 
ми виявляємо визнання своєї 
віри, поклоніння Отцю і Сину, то, 
згідно з формулою, поклоніння 
належиться і Святому Духові. Осо-
бливими днями урочистого покло-
ніння Святому Духові у Церкві є 
період П’ятидесятниці, хоча кожне 
богослужіння спільноти, яку ми на-
зиваємо Церквою, починається з 
призивання Святого Духа. 
Христос є осередком цілого 

літурґійного життя Церкви, про-
сякнутого Святим Духом, яким за-
безпечується єдність цілої Церкви. 
Саме через Таїнства святої Церк-
ви Святий Дух дарує нам мож-
ливість живого богоспілкування. 
Він охороняє Церкву і керує нею. 
Саме силою Святого Духа Церква 
носить для нас божественний 
характер; вона дарує нам світло 
вічності, передсмак Царства Бо-
жого. Церква – як живий організм, 
який чекає своєї повної довер-
шеності у славі Божій, щоденно 
кличучи з усіх куточків: Мараната 
(Господи, прийди). Індивідуальною 
властивістю Святого Духа є те, що 
Він предвічно ісходить від Отця і 

через Сина Ісуса Христа даруєть-
ся усім нам (пор. Ів. 15, 26). Від 
моменту Пятидесятниці Він пере-
буває із нами у світі, бо Бог не за-
лишив нас сиротами. І кожен, хто 
приймає Святого Духа, приймає 
нове народження до нового життя, 
про що говорить Христос у розмові 
з Никодимом (пор. Ів. 3, 5-6). 
Старозавітні праведники і про-

роки сповіщали, що після при-
ходу Месії Бог дасть людям нове 
законодавство, закарбоване не 
на глиняних таблицях, a в серцях 
людей, і для цього буде вилита 
благодать Святого Духа на всяку 
плоть (пор. Йоіл 2, 28). Святий 
Іван Предтеча, останній пророк 
Старого Завіту, наголошував, що 
особисто він христить водою, але 

за ним іде Силь-
ніший від Нього, 
який христитиме 
Духом Святим 
(пор. Лк. 3, 16).
Господь наш 

Ісус Христос за-
вжди говорив 
про благодать 
Святого Духа 
з  особливою 
увагою, як про 
незамінний дар 
для своїх по-
слідовників. У 
розмові з чле-
ном синедріону 
Никодимом Він 
відверто сказав, 
що  для  того , 
щоб успадкува-
ти Царство Не-
бесне, треба на-

родитися з висоти від Духа (пор. 
Ів. 3, 3). Це нове життя є життям 
у Христі Духом Святим, а тому 
життя Церкви, тобто вірних, є 
життям у Христі: «Живу вже не я, 
а живе Христос у мені» (Гал. 2, 20), 
– а також життям у Святому Дусі: 
«Ви – храм Божий, і Дух Божий 
живе у вас» (1 Кр. 3, 16).
Роль Святого Духа у житті хрис-

тиян є дуже великою, адже Дух 
наставляє християн на всяку іс-
тину. Як колись Святий Дух зійшов 
на апостолів, так і в житті кожного 
християнина також відбувається 
П’ятидесятниця – Сходження Свя-
того Духа. Єпископи і священики, 
які є спадкоємцями і носіями Свя-
того Духа від апостолів, здійсню-
ють над нами після святого Хри-
щення таїнство Миропомазання, в 
якому ми отримуємо «печать дару 
Духа Святого». У цьому таїнстві 
Церква закликає на нас Святого 
Духа, щоб і ми отримали, подібно 
до святих апостолів, дари і сили 
для праведного християнського 
життя.
Святому Духу властиві всі дари, 

необхідні для християнина. Божий 
Дух є джерелом життя у Христі. 
Від Духа ми отримуємо усі безцінні 
таланти і здібності. Святий Дух є 
також і Вчителем, який наставляє 
на всяку істину, і Утішителем, який 
заспокоює під час скорботи. Лю-
дина не може перемогти гріх без 
Духа Святого. Через Духа Божого 
ми сподіваємося отримати блага 
вічного життя,  «…бо Його пома-
зання вас про все навчає. Воно і 
правдиве, і необманне. Так, як воно 
вас навчило, перебувайте в ньому» 
(1 Ів. 2, 27).

Володимир ПЕНДЗЕЙ

Актуальна тема
Про  Святого  Духа

Відповідь: Таїнство Хрищення, яке робить нас дітьми 
Божими, стирає всі гріхи і дає нам освячуючу благодать. 
Разом з нею ми, звісно, не можемо успадкувати можливі 
прокляття, адресовані батькам або предкам. Все зло в 
момент Хрищення знищується, все стирається без сліду. 
Сила благодаті є сильнішою від будь-якого прокляття.
Хрищення, за допомогою якого ми знову відроджуємося 

як діти Божі, – це найперший і найрадикальніший екзо-
рцизм. Не треба забувати, що сам чин Хрищення включає 
в себе обряд екзорцизму. Якщо охрищуваний – дитина, 
то він через зречення, яке промовляють хрищені і вся 
церковна громада, звільняється від будь-якого зв’язку з 
прокльонами від сатани і всіх його справ.
Тому будь-яке можливе прокляття, пристріт, вроки чи 

інші наслідки чийогось спілкування з демонами не можуть 
мати жодного впливу на охрищену людину, яка живе в 
стані благодаті. Якщо людина живе в стані благодаті, то 
ніяке прокляття її не може торкнутися.
Що ж ми маємо на увазі, коли говоримо про «прокляття» 

і «пристріт»? Часто під цими словами мається на увазі 
чиясь заздрість, тобто сильне бажання зла іншій людині. 
Зрозуміло, це бажання, як і будь-яка інша гріховна думка 
проти ближнього, наносить шкоду тільки тій людині, яка 
її в собі зрощує. Воля людини не володіє силою, здат-
ною завдати шкоди іншому. Іноді для цього вдаються до 
окультних сил, що підкоряються сатані, за допомогою 
окультних практик, тобто прямого або непрямого контакту 
з дияволом. Але не завжди звернення до окультних сил 
призводить до бажаного ефекту: вони безсилі проти лю-
дини, захищеної Божою благодаттю, яку вона здобула у 
Хрищенні і в якій прагне перебувати за допомогою Таїнств.
Святе Письмо говорить: «Нехай і тисяча упаде біля 

тебе і десять тисяч праворуч від тебе, – до тебе не піді-
йде. Ти лиш очима споглянеш – і кару грішників побачиш. 
Бо Господь – твоє прибіжище, Всевишній – твій захист. 
Ніяке лихо до тебе не приступить, ніяка кара не підійде 
близько намету твого» (Пс. 91, 7-10). «Коріться, отже, 
Богові, – пише святий апостол Яків (Як. 4, 7), – противтеся 
дияволові, і він утече від вас».
Більше того, той, хто хоче обсипати прокляттям або на-

вести якусь біду на людину, що живе в благодаті, звертає 
це зло на самого себе. Ось що говориться про це в Біблії: 
«Викопав яму, він її вирив, і впав у рів, що сам же вирив. 
Злоба його нехай упаде на голову йому ж самому, і його 
насильство нехай зійде йому на тім’я» (Пс. 7, 16-17).
Зрозуміло, не варто впадати у забобони і будь-яку не-

вдачу приписувати окультним силам і чийомусь пристріту. 
Однак не можна виключати, що людина, яка живе у гріху, 
без благодаті Божої, може стати мішенню окультних прак-
тик. У такому випадку кращий спосіб захисту – це молитва, 
усвідомлення своїх гріхів і повернення дружби з Богом за 
допомогою Таїнств, насамперед – Сповіді та Євхаристії, 
які відроджують до життя у спілкуванні з Господом.
Святий Тома Аквінський писав: «Тільки той, хто не хоче 

чинити опору дияволу, буває ним переможений». Диявол 
не має ніякої влади над нами, якщо ми не підкоряємося 
йому гріхом.
Окультні сили не можуть нашкодити душі, що перебуває 

у благодаті, оскільки християнин є співучасником перемоги 
Христа над демонами. Ісус сказав: «У світі страждатимете. 
Та бадьорітеся! Я бо подолав світ» (Ів. 16, 33). «Господь же 
вірний і Він вас зміцнить, і збереже від злого», – стверджує 
святий апостол Павло (2 Сол. 3, 3). І ще: «Коли Бог за нас, 
хто проти нас?» (Рм. 8, 31).

«Бо я певний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні кня-
зівства, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні 
глибина, ані інше якесь створіння не зможе нас відлучити 
від Божої любови, що в Христі Ісусі, Господі нашім» (Рм. 
8, 38-39). У цьому – непорушна впевненість християнина.
Слід зауважити, що в Біблії немає  припису боятися 

диявола. Біблія лише застерігає: «Коріться, отже, Богові, 
противтеся дияволові, і він утече від вас» (Як. 4, 7).
Секрет захисту від диявольських сил – у слухняності 

волі Божій і вірності благодаті, яку супроводжує пильність: 
«Будьте тверезі і чувайте! Противник ваш, диявол, ходить 
навколо вас, як лев ревучий, шукаючи, кого б пожерти. 
Противтеся йому, сильні вірою, відаючи, що таких самих 
страждань зазнають і брати ваші скрізь по світі» (1 Пт. 
5, 8-9).
Свята Тереза Авільська писала: «Всемогутньому за-

вгодно, щоб ми боялись того, чого потрібно боятися, пере-
конані, що більше шкоди завдає один тільки повсякденний 
гріх, ніж усе пекло».
Господь допускає, щоб люди були спокушені: це є части-

ною спасенного задуму і служить нашому вдосконаленню 
у чеснотах.

«Сходження Святого Духа на Апостолів».
Фреска 1885 р. у храмі св. Кирила, м. Київ.

Художник Михайло ВРУБЕЛЬ

Чи можуть прокляття і вроки
передаватися з покоління в покоління?

Відповідає Радіо Ватикан



• ЧЕРВЕНЬ • 2014 РОКУ БОЖОГО • ЧИСЛО • 104 / 614

ТАЇНСТВО
РУКОПОЛОЖЕННЯ 

(СВЯЩЕНСТВА)
Завдяки цьому таїн-

ству вибрані вірні через 
дар Святого Духа і по-
кладення рук єписко-
па посвячуються для 
священичого служіння. 
У Церкві передбачено 
три ступені священства: 
диякони ,  священики 
(пресвітери) і єпископи. 
Кожному з цих ступенів 
притаманне визначене 
церковною традицією 
служіння в спільноті ві-
рних. Тому священнос-
лужителі одного ступеня 
не можуть виконувати 
функції, не притаманні 
їхньому ступеню.

ТАЇНСТВО
ЄЛЕОПОМАЗАННЯ
• Для мого уділяють 

таїнство єлеопомазан-
ня?
Єлеопомазання (інші 

назви – оливопомазання, 
соборування, маслос-
вяття) – це таїнство, під 
час якого через молитву 
священиків і помазання 
тіла єлеєм на хворого 
сходить Божа благодать, 
котра зцілює душевні та 
тілесні немочі (див. Як. 5, 
14-16). У цьому таїнстві 
освячуються страждан-
ня хворого і з’єднуються 
із стражданнями Хрис-
та. Освячення тілесних 
недуг додає хворому 
духовних сил, щоб його 
немочі спричинилися не 
до смерти, а послужили 
до спасіння у вічності.
Якщо Господь благо-

волить, і віра недужо-
го не похитнеться, то 
внаслідок звершення 
таїнства хворий може 
сподобитися зцілення. 
Про це таїнство апостол 
Яків каже: «Молитва 
віри спасе недужого, та 
й Господь його підійме; і 
як він гріхи вчинив, вони 
йому простяться» (Як. 
5, 14-15).

• Як, коли і де відбу-
вається таїнство єлео-
помазання?
Згідно з чином таїн-

ства єлеопомазання, 
його уділяють сім свя-
щеників (звідси інша 
назва єлеопомазання – 
соборування), хоча його 
може звершувати й один 
єрей (як правило, сьо-
годні це таїнство звер-
шує один священик). Під 
час чину єлеопомазання 
є сім читань з Апостола 
і Євангелій та сім мо-
литов, у яких мовиться 
про покаяння, про оздо-
ровлення, про потребу 
вповання на Бога, про 
співстраждання та ми-

лосердя. Після кожної 
молитви священик хрес-
топодібно помазує тіло 
хворого (чоло, очі, вуха, 
уста, ніздрі, груди, руки 
та ноги).
Таїнство єлеопома-

зання звершується у 
випадку важкої тілесної 
або душевної недуги. 
Як спільнотне богослу-
ження таїнство єлеопо-
мазання можна здійсню-
вати у храмі, а також у 
помешканні хворого, в 
лікарні тощо.
Якщо таїнство звершу-

ється в домашніх умовах 

над важкохворим або 
тим, хто є при смерті, то 
спочатку відбувається 
сповідь, потім таїнство 
єлеопомазання, а в кінці 
причастя недужого.

• Над ким можна здій-
снювати таїнство єле-
опомазання?
Таїнство єлеопома-

зання здійснюють над 
християнами, які хво-
ріють важкою тілесною 
або душевною недугою, 
а також над тими, що 
є при смерті. Важкими 
тілесними недугами слід 
вважати ті, котрі про-
тягом довгого часу за-
вдають людині великих 
страждань, а також ті, 

які становлять небез-
пеку смерти. Важкими 
душевними недугами 
можуть бути глибокий 
відчай, депресивні стани 
тощо. У кожному окре-
мому випадку здійснен-
ня чи нездійснення та-
їнства єлеопомазання 
покладене на розсуд 
священика. Існує зви-
чай, згідно з яким, дітям 
єлеопомазання уділяють 
з семирічного віку або 
від того часу, коли вони 
починають сповідатися.
Таїнство єлеопомазан-

ня здійснюють також і 

над непритомними, якщо 
можна вважати, що вони 
цього ба¬жали 6 і є на це 
згода їхніх рідних.
Серед людей побутує 

думка, що здійснення 
таїнства єлеопомазання 
над людиною є озна-
кою того, що та невдо-
взі помре, або що його 
слід уділяти тільки тим 
вірним, які є при смерті. 
Такі погляди є хибними 
і суперечать меті цього 
таїнства – допомогти 
хворому перетривати у 
недузі. Колись був зви-
чай раз на рік у Великий 
четвер звершувати за-
гальний чин єлеопома-
зання, до якого могли 
приступати всі вірні, які 
відчували у цьому по-
требу. В деяких парафі-
ях таке єлеопомазання 
практикують і тепер.

• Як довго не можна 
митися після таїнства 
єлеопомазання?
Давні требники припи-

сували священикам оти-
рати єлей після завер-
шення єлеопомазаня. 
Якщо священик зробив 
це, то не слід уникати 
вмивання.
З  єлеопомазанням 

часто пов’язували різ-
номанітні забобони, на-
приклад, вірили, що тим, 
над ким звершено це та-

їнство, не можна митися, 
одружуватися тощо. Ці 
забобони, напевно, ви-
никли внаслідок сприй-
мання єлеопомазання як 
«таїнства вмираючих» 
(тобто такого, яке уділя-
ють тим, хто помирає). 
Подібні переконання не 
мають нічого спільного 
з християнським віров-
ченням.

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.)

(Далі –
у наступних числах

газети  «Мета»)

Обрядові питання

КИЇВСЬКА ЦЕРКВА ВІЗАНТІЙСЬКОГО 
(СХІДНОГО) ОБРЯДУ

Історія Церкви

(Далі – у колонці на 15 стор.)

(Продовження,
початок у попередніх числах ґазети «Мета»)

Для ліквідації Унійної Православної Церкви Синод 
Російської Церкви винайшов на теренах власної імперії 
більш «делікатний метод» – зверху: він взявся завчасно 
готувати «своїх уніатів», аби надати актові ліквідації 
Церкви в Росії «законну духовну» форму.
Останній Київський митрополит Йосафат Болгар 

помер 1838 року. Нового унійного митрополита не 
обрано, оскільки готується ліквідація Унійної Право-
славної Церкви в Російській імперії.
Вже 12 лютого 1839 року в Полоцьку (Білорусь) скли-

кано Унійний Синод з метою ліквідації унійної Церкви, 
рішення якого підписали єпископ Йосиф Семашко, 
керуючий Білоруською єпархією Василій Лужний, 
Берестейський єпископ (вікарій Литовської єпархії) 
Анатолій Зубко та ще десятки унійних священиків. 
Урочисте засідання завершилося бенкетом, на якому 
піднімалися келихи за благоденствіє царя і Російську 
Православну церкву, посаду патріарха в якій було 
ліквідовано царем Петром І майже 140 років тому, а 
Синодом Російської Православної Церкви керувала 
світська особа. Антиунійний акт у Полоцьку цар за-
твердив 25 серпня 1839 року, поставивши свій підпис 
під словами «благодарю и принимаю» (С.Жилюк, 
«Російська Церква на Волині», 1996 р.)
Отже, після позбавлення (за хабар) автономії Україн-

ської Неунійної Православної Церкви Царгородським 
патріархом Діонисієм і передачі її під юрисдикцію 
Московського патріархату (1686 р.) Українська Унійна 
Православна Церква проіснувала ще 155 років до 
її остаточної ліквідації та приєднання до Російської 
Православної Церкви на теренах Російської імперії.
В єпархіях на території Російської імперії, які не 

взяли участі в Полоцькому Синоді, всі священики, які 
не підписали або не погодилися «добровільно» пере-
йти під юрисдикцію РПЦ, були переслідувані владою, 
позбавлені парафій. Деякі священики продовжували 
виконувати свої обов’язки до останніх хвилин свого 
життя. Відомо, що УУПЦ на початку ХІХ століття в 
Київській губернії мала ще близько сотні священиків 
(1834 р.), а також декілька монастирів, у тому числі в 
містах Каневі, Умані, Лисянці. В 1838 році більшість 
парафій на Київщині були навернуті на «синодальне» 
православ’я.
Історія зберегла нам пам’ять про понад 20 останніх 

храмів, відібраних у віруючих УУПЦ, серед яких – 
церква св. Архангела Михаїла в селі Березина Ружин-
ського району Житомирської області; церква св. Івана 
Богослова в селі Ясногородка Києво-Святошинського 
району; церква Успіння Пресвятої Богородиці в селі 
Ольшаниця Рокитянського району Київської області 
та багато інших.
Разом з тим, влада робить усе, щоби посварити та 

роз’єднати людей. Наприклад, досить цікавий факт 
наводить український історик, професор кафедри 
російської історії Петербурзького університету Микола 
Костомаров, який розповідає, що саме в ті часи влада 
вимагала від росіян іменуватися «православними», а 
католиків змушувала, незалежно від національності, 
іменувати себе поляками.
Таким чином, доля українського православ’я – уній-

ного і неунійного (назви «греко-католики» до 1774 р. 
ще не було) – на Східній Україні надовго опинилася 
в руках Російської Православної Церкви, яка робила 
все від неї залежне, аби позбавити український народ 
відправляти богослужіння рідною мовою та багато-
вікової його культури. Крім ідейного верховенства 
РПЦ в Україні, вона мала й має до сьогодні величезні 
прибутки від продажу церковної продукції, адже гроші 
відсилаються до Москви, про що духовенство майже 
не говорить, хоча це дуже важливий фактор для фі-
нансування помісної національної Церкви.
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МОЛИТВА ПРОСЛАВИ
ВІДКУПНОГО ПОДВИГУ ІСУСА 
ХРИСТА ТА ПРИГАДУВАННЯ 

ТАЙНОЇ ВЕЧЕРІ З УСТАНОВЧИ-
МИ СЛОВАМИ ТАЇНСТВА

Віруючі у храмі в цей час уже 
добре приготовані – мають чисту 
совість та серце, відділене від 
усього земного і (за прикладом 
ангелів на небі) співають пісню 
возвеличення Господа: «Свят, свят, 
свят Господь Саваот, повне небо 
і земля слави Твоєї, осанна в ви-
шніх, благословен, хто йде в ім’я 
Господнє, осанна в вишніх» (Сава-
от – всемогутній Владика всіх сил 
неба і землі, осанна – вигук радості, 
аналогічне слову «слава»). 
Ця чудова пісня, яка має назву 

«Євхаристійний гімн», є не тільки 
початком цієї молитви, але і за-
вершенням попередньої, адже 
вона є відповіддю на виголос 
священика «Переможну пісню спі-
ваючи…».  Таким чином, ця пісня 
логічно пов’язує молитву подяки 
за створення світу і Божі милості 
до людини з молитвою прослави 
відкупного подвигу Ісуса Христа, 
яка фактично є продовженням по-
передньої молитви.
Цією піснею ми, віряни в храмі, 

прославляємо Господа в знак по-
дяки Йому за створення світу й 
усі милості, отримані від Нього, 
та за Пресвяту Євхаристію, таїн-
ство якої звершиться в нашому 
храмі. Ми також вітаємо нашого 
Спасителя, який у нашому храмі, 
як у Сіонській світлиці під час 
Тайної Вечері, здійснить це таїн-
ство Євхаристії. І робимо ми це 
так велично, як ангели, херувими 
та серафими прославляють Бога 
в небі, і так щиро, як вітали Ісуса 
Христа невинні єрусалимські діти 
при Його в’їзді до Єрусалиму. Ця 
пісня складається з двох частин, 
перша частина якої (до слів «бла-
гословен, хто йде») походить зі 
Старого Завіту, коли  в одному зі 
своїх видінь пророк Ісайя побачив 
Бога, котрий сидів на престолі, а 
довкола Нього незліченна кількість 
ангелів безперервно співали пісню: 
«Свят, свят, свят Господь Саваот». 
Автором другої частини цієї пісні 
(від слів «благословен, хто йде») 
вважаються єврейські діти, які сло-
вами «Благословен, хто йде в ім’я 
Господнє, осанна в вишніх» вітали 
Ісуса Христа під час Його в’їзду до 
Єрусалиму. 
Наближається найважливіший 

момент Божественної Літургії – мо-
мент, коли Ісус Христос приносить 
Себе в жертву для примирення 
людства з Господом заради їх спа-
сіння. Увечері перед Своєю смертю 
Спаситель відправив Божествен-
ну Літургію –  це була Христова 
Тайна Вечеря, на якій Він здійснив 
таїнство Євхаристії, і після цього 
віддав Себе в жертву Богу Отцю. У 
давні часи, щоб привернути увагу 
присутніх у храмі до цього дійства, 
звіздицею дискоса не торкалися, а 
вдаряли нею і зважаючи на те, що 
тоді вони були значно більшими від 

теперішніх, звук від цих ударів було 
чути на весь храм.
Під час співу Євхаристійного 

гімну священик промовляє молитву 
прослави відкупного подвигу Ісуса 
Христа, в якій перераховує окремі 
Божі чудеса і добродійства: «З 
цими блаженними силами, Вла-
дико чоловіколюбче,  і ми кличемо 
і мовимо: святий єси і пресвятий, 
Ти, і єдинородний Твій Син, і Дух 
Твій Святий; святий єси і пресвятий  
і велична слава Твоя. Ти світ Твій 
так возлюбив єси, що й Сина Твого 
єдинородного дав, щоб усякий, хто 
вірує в Нього, не погиб, але мав 
життя вічне. Він, прийшовши і спо-
внивши увесь промисел щодо нас, 
в ночі, в яку Його видано, а радше 
Він сам себе видав за життя світу». 
Ця молитва присвячена вдячності 
Господу за спокутні подвиги Ісуса 
Христа, підкреслює добровільність 
Його Хресної смерті.
Завершуючи цю молитву, свяще-

ник в особливий спосіб пригадує 
Тайну Вечерю, на якій Ісус Хрис-
тос, що присутній у храмі, устами 
священика перемінює хліб у Своє 
Тіло, а вино у Свою Кров: 

- священик промовляє: «При-
йнявши хліб у святі свої і пречисті   
і непорочні руки, благодарив і 
благословив, освятив, переломив, 
дав святим своїм ученикам і апос-
толам, кажучи», показує рукою на 
святий дискос, на якому лежить 
Агнець, і голосно виголошує уста-
новчі слова, що сам Спаситель 
сказав при звершенні таїнства 
Євхаристії: «Прийміть, їжте, це є 
тіло Моє, що за вас ламається на 
відпущення гріхів». Віруючі у храмі 
на цей виголос відповідають співом 
«Амінь»; 

- далі промовляє: «Так само і 
чашу по вечері, мовлячи», показує 
рукою на чашу з вином і голосно ви-
голошує наступні установчі  слова 
таїнства Євхаристії: «Пийте з неї 
всі, це є кров Моя Нового Завіту, що 
за вас  і за багатьох проливається 
на відпущення гріхів». Віруючі у 
храмі на цей виголос також співа-
ють «Амінь».
Таким чином у нашій присутності 

та за участі Ісуса Христа відтворю-
ється момент з Його життя, коли у 
переддень розп’яття під час Тайної 
Вечері Ісус звершив таїнство Єв-
харистії – перемінив хліб у Своє 

Тіло, а вино – у Свою Кров і дав їх 
споживати апостолам. Хоча хліб і 
вино зберегли свій попередній ви-
гляд, тобто Тіло Христа виглядало 
не як людське тіло, а як хліб (мало 
запах, смак, вагу, колір і вигляд 
хліба), також і Кров Христа не ви-
глядала, як червона кров людини, 
а мала вигляд вина (його запах, 
смак, вагу, колір тощо), переміна 
звершилося – Христос змінив 
сутність освячених хліба і вина, не 
змінюючи їх вигляду.
Для чого Ісус Христос зробив 

це? Знаючи, що скоро Своїм ви-
димим тілом Боголюдини покине 
Землю (вознесеться на Небо),  а 
також людей на ній і учнів Своїх, 
яких дуже любив, Він вирішує ще 
більше поєднатися з цими людьми 
та учнями і надалі перебувати з 
ними тут на Землі, але в іншій по-
добі, – і Христос жертвує Самого 
Себе людям на поживу в образі ви-
димих хліба і вина, щоб надалі Він 
міг завдяки цим хлібу і вину, якими 
причащатимуться люди, входити 
до їхніх душ, щоб продовжити на-
вчати їх Слову Божому та привести 
до оселі небесної.

МОЛИТВА СПОМИНУ
ПРО СТРАСТІ ХРИСТОВІ

ТА ПІДНЕСЕННЯ
ЖЕРТОВНИХ ДАРІВ

Страсті Христові, це страждання 
Ісуса Христа, які Він перетерпів в 
останні дні Свого земного життя  
(зрада, арешт, суд, хресна дорога 
на Голгофу, розп’яття та смерть на 
хресті) заради нашого спасіння.  
Цими стражданнями і смертю на 
хресті Ісус Христос дарує (надає) 
можливість кожному з нас по-
вернутися від боговідступництва 
в обійми Отця Свого Небесного 
(отримати прощення своїх гріхів, 
згладити усяку провину перед Ним і  
стати синами Неба)  –  у цьому суть 
тайни спасіння у Христі. Спаситель 
помер, щоб повернути людям 
втрачену Божу благодать. Своєю 
смертю на Голгофі Він завершив 
людське відкуплення. Христова 
смерть на хресті – це новозавітна 
Жер¬тва, остання кривава жертва 
Богові на землі. 

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.)

Микола ВИТРИХОВСЬКИЙ,
Лауреат Державної премії України

в галузі науки і техніки

(Далі – у наступних числах«Мети»)

Історія Церкви

8. ГАЛИЦЬКА АРХИЄПАРХІЯ
– СПАДКОЄМНИЦЯ І БЕРЕГИНЯ ДУХОВНИХ ТА 
ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКИХ ТРАДИЦІЙ УКРАЇНСЬКОЇ 

ПРАВОСЛАВНОЇ КИЇВСЬКОЇ ЦЕРКВИ.
Зовсім по-іншому склалися обставини в Галичині 

(Перемиській і Львівській єпархіях). В Перемиській 
єпархії останній православний єпископ УНПЦ Іно-
кентій Винницький після смерті єпископа УУПЦ Івана 
Малаховського приєднується до Унії (1691 р.), і відтоді 
в Перемишлі перебуває лише один унійний право-
славний єпископ УУПЦ. Так само й у Львові від 1700 
року єпископом є уніят. Таким чином, по всій Україні ще 
за окупації її Польщею існує єдина Українська Унійна 
Православна Церква (назви «греко-католицької» ще – 
до 1774 року – немає). В той же час на Східній Україні 
УНПЦ підпорядкована Московському патріархату, 
який виступає проти унійної Церкви, а згодом взагалі 
забороняє її на теренах Російської імперії. 
В 1772-1775 рр. Австро-Угорська та Російські імперії 

розділяють Польщу між собою. Галичину приєднує до 
себе Австро-Угорщина, решту України забирає Росія.
Під Польщею УУПЦ (або «греко-унійна Православ-

на Церква», як її ще називали на Заході) зазнавала 
відкритих і прихованих утисків від поляків і після унії. Та 
після упадку Польщі австрійські імператори, зокрема, 
Марія Терезія та її син Йосиф ІІ, радикально поліпшили 
стан Унійної Православної Церкви. Так, у червні 1774 
року імператриця Марія Терезія оголосила про свій 
намір «покінчити з усім, що могло дати привід уніятам 
вважати себе гіршими від римо-католиків». Вона ви-
дала декрет, який забороняв вживати термін «уніят» як 
у приватних, та і в офіційних справах, і замінила його 
терміном «греко-католик», а Церкву почали називати 
Українською Греко-Католицькою Церквою (УГКЦ). 
Грецьке слово «католик» означає «вселенський». 
Терміни «греко-католик», «УГКЦ» були більш зрозумілі 
і чітко вказували для Західної Європи, що ми зберігає-
мо грецький (візантійський, східний) обряд і визнаємо 
ЄВХАЦ, як і вся Європа, тобто повернення Церкви 
(не «приєднання», як часто пишуть поважні особи) 
до початкового її стану часів Володимира Великого 
і Ярослава Мудрого. Зміна назви мала ще захисне 
значення від східних патріархів і сусідів.
У зв’язку зі скасуванням (забороною) Катериною 

ІІ в 1795 році Київської унійної архиєпископської 
митрополії, позбавлення митрополита Ростоцького 
та його помічника єпископа Бутировича своїх прав 
та обов’язків, відкликання митрополита до Санкт-
Петербурга, а згодом створення в імперії «Російської 
унійної Церкви», австрійський цісар утворює в 1808 
році для українців своєї імперії Києво-Галицьке архи-
єпископство як спадкоємництво Київської митрополії 
в Галичині (з резиденцією в Львові). Першим архи-
єпископом з успадкованими патріаршими правами 
для помісної УГКЦ іменовано колишнього ректора 
духовної семінарії у Львові і професора Львівського 
університету, а з 1796 року – Перемиського єпископа 
Антона Ангеловича. Наступником його стає Перемись-
кий єпископ Михайло Левицький (1816-1858 рр.), якого 
згодом у Римі іменують кардиналом. За його управ-
ління в 50-х роках XVIII століття єпископат Галичини 
запропонував на Синоді підвищити Львівську митро-
полію до гідності патріархату для віруючих східного 
(грецького=візантійського) обряду Австро-Угорської 
держави, але, як завжди, наші сусіди запротестували.
Перемиський єпископ Іван Снігурський за митро-

полита Левицького започаткував відправлення бого-
служінь українською мовою.
Наступником М.Левицького на митрополичій катедрі 

стає професор Львівського університету, ректор духо-
вної семінарії, а з 1849 року – Перемиський єпископ 
Григорій Яхимович (1860-1863 рр.), який багато до-
клався для виховання свідомості українців у своїх 
правах на незалежну державу. Його наступником стає 
єпископ-помічник митрополита Спиридон Литвинович 
(1864-1869 рр.), за якого перехід від одного обряду до 
іншого вимагав особистого дозволу Папи Римського. В 
подальшому митрополію почергово очолюють Йосиф 
Сембратович (1870-1882 рр.), Сильвестр Сембрато-
вич (1885-1898 рр.), Юліан Куїловський (1899-1900 
рр.) – професор богословії Львівського університету, 
єпископ-помічник митрополита, за якого було за-
сновано Станіславську (сьогодні Івано-Франківську) 
єпархію, яку очолив перед своїм призначенням на 
митрополита.
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Свідоцтво про реєстрацію
КВ 4266

В Індії кольором жалоби є білий – тобто 
очищений від усіх барв, а, отже, мовби без 
душі, неживий. По інший бік глобуса звичаї 
можуть бути геть відмінними від наших, 
способи мислення про найпростіші справи 
– предивними, а підхід до очевидного – аб-
сурдним.

ВІВАТ НАД ГРОБОМ
У деяких чернечих орденах, коли один 

зі співбратів помирає, інші кричать від 
радості: «Ура! Гей-гей-ура! – він пішов до 
неба-а-а-а-а!!!!» Це зовсім не так, як при-
йнято в нас, хоча ці ордени існують не так 
вже й далеко.
Коли ховали мою бабцю, всі тітки плака-

ли. Я підійшов до них і спитав:
– А ви вірите в Небо? У спілкування 

святих? Вірите в те, що бабця, помираючи, 
вже багато років була як свята – виспо-
відана, вимолена, готова… Ну, то замість 
плакати над нею – радійте, святкуйте!
Радійте, як цигани, радійте, як францис-

канці, радійте, як індіанці диких племен, 
тіштеся, що бабця вже в раю, що в неї 
зараз уже не болить стегно, що не мучить 
ревматизм, – радійте інакше, ніж у нас.

АМЕРИКАНСЬКИЙ ЦВИНТАР
Пласкі травники без хрестів, без дерев, 

без кущів, із невеликими табличками, вто-
пленими у землю так, щоб над ними могла 
проїхати газонокосарка. Так виглядає 
цвинтар у багатьох місцях США і Кана-
ди. Трав’яниста пустка, безліса порожня 
галявина, де квіти приносить працівник 
за контрактом, за умови, що хтось йому 
замовив і оплатив цю послугу. У США на-
віть викуповують «абонемент» на квіти: 
там люди не мають часу відвідувати своїх 
померлих. Вони часто переїжджають, іноді 
– на сотні й тисячі миль від місця, де ле-
жить, скажімо, їхня бабця… Навіть складно 
від них вимагати, щоб вони літали по всіх 
Штатах від цвинтаря до цвинтаря.
Можливо, цей легкий для догляду 

трав’яний килим та абонемент на квітки 
у річницю смерті справді є прагматичним 
вирішенням: зрештою, краще так, аніж 
повна непам’ять.
Але, але… якщо докладно придивитися 

до написів на тих табличках, то може ви-
явитися, що ми опинилися на кладовищі 
для собак, котів і золотих рибок. Вони 
нічим не відрізняються – ну, окрім написів 
на надгробках: «Моїй коханій і незабутній 
Пусі» чи «Тут лежить Рекс. То був добрий 
пес, нехай спочиває у мирі»...

ЦВИНТАР В ІНТЕРНЕТІ
Ця непересічна думка прийшла в голову 

мешканцеві Арґентини Хорхе Калвіґйоні 
– першому віртуальному могильнику. На-
бравши відповідну адресу в рядку, входимо 
на цвинтар, що зветься «Вічний спокій» (а 
як іще?) – «Paz Eterna». Нас вітає гарне 
блакитне небо, оздоблене кількома бі-
ленькими хмарками й осяяне райським 
промінням сонечка. Написи іспанською 
та англійською інформують про змогу 
«віртуального контакту з померлими, по-
хованими в будь-якій точці земної кулі». До-
статньо придбати річний абонемент, який 
коштує лише 70 доларів, аби встановити 
віртуальну могилу-мавзолей. З уміщеним 
у відповідному місці фотознімком помер-
лого і з пам’ятною табличкою, що виглядає 
як бронзова. За додаткову оплату можна 
вибирати та змінювати квіти: за якийсь 
час вони в’януть – дарма, що віртуальні. 
Ну, що ж, ніщо не вічне, навіть у «Вічному 
спокої»...
Якби хтось після дванадцяти місяців 

користування забув внести оплату, то гріб 
не заросте травою, не здичавіє, як будь-яке 

звичайне забуте місце вічного спочинку, а 
просто… зникне.
Такі дивацтва не беруться нізвідки. Чи-

мало арґентинців – потомки імміґрантів 
з Італії та Іспанії. Вони мають там своїх 
померлих, але їх забракне на дуже дороге 
відвідування могил кілька разів на рік з на-
годи католицьких свят. І звідси, власне, і 
зродилась ідея віртуального цвинтаря. Вже 
за перший місяць діяльності «Paz Eterna» 
там встановлено 40 віртуальних могил. 
Замовлення надійшли з Арґентини, Чилі та 
Уруґваю. Більшість – приватні поховання, 
які можна відвідувати, ввівши свій пароль, 
і лише кілька знаходяться на «алейках» 
(тобто веб-сторінках), доступних для всіх.

ЦВИНТАР У КОСМОСІ
У Техасі відкрито фірму, яка пропонує 

виведення ампул із попелом померлих на 
навколоземну орбіту. Над нашими голова-
ми вже кружляє близько сотні міні-гробиків. 
А незабаром можна буде вистрілювати 
останки небіжчиків аж на Місяць!
Спершу тіло кремують. Після належно 

проведеної процедури від людини зали-
шаються лічені грами попелу. Приблизно 
стільки, скільки священик сипле вірним на 
голови у Попільну середу. Тоді лунають 
слова: «З пороху постав і в порох обер-
нешся». Тільки якось люди не усвідомлю-

ють, що цього пороху буде саме стільки, 
скільки він сипле їм на волосся. Може, 
священики мали би спершу показувати, 
скільки його там, а вже потім посипати 
голови: «Memento mori! Дивися, людино: 
ОСЬ СТІЛЬКИ залишиться від твого тіла».
ЦВИНТАР НА КАРТОПЛЯНОМУ ПОЛІ
Поховання в інтернеті та в космосі – це 

ще нічого, бо, попри все, таки є бодай якісь 
цвинтарі. Голландці ж пішли іще далі: ви-
знали, що традиційне поховання – це зайва 
трата місця.
Віднедавна у Голландії запанувала мода, 

коли небіжчиків уже не закопують у землю, 
а кремують, а попіл розвіюють у повітрі. 
З використанням спеціальної гарматки. 
Померлого дідуся можна, наприклад, роз-
порошити над полем картоплі – аби він 
його здобрив. Дуже модно і водночас так 
«екологічно»: на цвинтарі дідусь удобрю-
вав би собою тільки нікому не потрібні туї, 
а так – ще на щось придасться. А, крім того, 
його надгробок не займе цінної поверхні 
такої маленької країни. Ну й бабця, розві-
явши діда, зробить нам потім картопляну 
запіканку на недільний обід, за яким ціла 
родина споминатиме дідуся.

Войцех ЦЕЙРОВСКІ,
«Kolej na Śląskie»

(друкується у скороченому вигляді)

У  ч е р в н і - л и п н і - с е р п н і 
с в я т к у ю т ь  ю в і л е ї :

30-річчя священства – о. Петро Кузь (12.06)
25-річчя священства – о. Володимир Кепич (04.06)
25-річчя священства – о. Ростислав Колупаєв (11.06)
20-річчя священства – о. Ігор Чемеринський (15.06)
20-річчя священства – о. Олег Тишкун (26.06)
20-річчя священства – о. Євген Колосок (30.07)
15-річчя священства – о. Юрій Сенчук (06.06)
15-річчя священства – о. Володимир Пиріг (04.07)
10-річчя священства – о. Юрій Чудяк (06.06)
10-річчя священства – о. Михайло Цегельський (27.06)
  5-річчя священства – о. Юрій Чорній (07.06)
  5-річчя священства – о. Володимир Мощич (28.07)
  5-річчя священства – о. Павло Цвьок (09.08)
  5-річчя священства – о. Роман Фігас (23.08)

75-річчя уродин – о. Богдан Чабан (02.07)
65-річчя уродин – о. Мирослав Німак (20.06)
60-річчя уродин – о. Роман Бира (25.08)
55-річчя уродин – о. Михайло Димид (24.06)
55-річчя уродин – о. Михайло Тимків (19.07)
55-річчя уродин – о. Юрій Авакумов (06.08.)
45-річчя уродин – о. Юрій Сенчук (03.06)
45-річчя уродин – о. Володимир Пенцак (13.08)
40-річчя уродин – о. Тарас Мица (28.06)
40-річчя уродин – о. Роман Тереховський (28.06)
40-річчя уродин – о. Олег Панчиняк (09.07)
40-річчя уродин – о. Юрій Коласа (29.07)
40-річчя уродин – о. Михайло Гарват (11.08)
40-річчя уродин – о. Тарас Боровець (28.08)
35-річчя уродин – о. Тарас Бублик (03.07)
35-річчя уродин – о. Андрій Чорненький (04.07)
35-річчя уродин – о. Олег Островський (23.07)
35-річчя уродин – о. Роман Фігас (03.08)
35-річчя уродин – о. Ігор Микуш (31.08)
30-річчя уродин – о. Павло Дроздяк (06.07)
30-річчя уродин – о. Павло Цвьок (17.07)
30-річчя уродин – о. Володимир Підгірний (22.07)

Мандруючи інтернетом

Öâèíòàð³ ÷îòèðüîõ ñòîð³í ñâ³òó

Так виглядають «капсули» та «модулі» – 
мініатюрні космічні гроби.

«Львівська обласна Спілка політичних в’язнів України, яка 
ініціювала видання історичного нарису для вшанування пам’яті 
церкви Св. ап. Андрія і св. Володимира на Богданівці у Львові, 
знесеної комуністичним режимом, плануючи в окремому розділі 
увіковічнити й пам’ять душпастирів, які відправляли в цій церкві, 
звертається до родин:

бл. п. о. ЄВГЕНА ГАВРИЛЮКА (1888–1944);
бл. п. о. ІВАНА НОВОСАДА (1882– ?);

бл. п. о. ВАСИЛЯ НАВРОЦЬКОГО (1864–1941)
зателефонувати за номером (098)–550–73–18. 
Будемо дуже вдячні, якщо відгукнетеся на наше прохання».

Увага! Наступне число
газети «Мета»
вийде у вересні 
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