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Якщо віддалиш з-поміж себе ярмо,
не будеш підносити пальця й казати лихого,

і будеш давати голодному хліб свій,
 і знедолену душу наситиш, —Ê

тоді то засвітить у темряві світло твоє…
(Іс 58, 9-10)

Звернутися з цим пастирським ли-
стом нас спонукала надiя, відновлена
в наших душах світлим празником
Різдва Христового й духовним Хре-
щенням в йорданських водах. Христи-
янство вчить нас надiятися i спо–
дiватися. Коли надiя, зростаючи, стає
сильнiшою вiд обставин, тодi в життi
людини i народу з’являється перспек-
тива. Можна без перебільшення ска-
зати, що в серцях мільйонів українців,
усупереч складним обставинам життя,
саме рiк Божий 2004 стає таким роком
надiї. Пастирі Української Греко-Ка-
толицької Церкви звертаються до
цього високого почуття й повсякчас
сприяють його утвердженню. І ос–
кільки надiя українців цього року
значною мірою пов’язана з тим, чи
вдасться нормалізувати політичне
життя в країні, зокрема здiйснити
невiд’ємне право кожного громадя-
нина на вибiр Президента, ми зосере-
димо свою увагу саме на цьому пи-
танні.

Сьогодні в Україні немає людини,
яку в той чи інший спосіб не триво-
жила б соціально-політична ситуація
в нашій державі. Церква, не будучи
політичною організацією і не ототож-
нюючи себе з будь-якою політичною
групою, блоком чи партією, не може і
не має наміру пропонувати конкретні
шляхи й механізми, за допомогою яких
можна було б розв’язати спірні по–
лiтичні питання, як, наприклад, пи-
тання конституцiйних змін чи прези-
дентських виборів.

Водночас Церква за своєю приро-
дою не може бути байдужою до важ–
ливих полiтичних подiй, що торка-
ються морально-етичних аспектів
життя українського суспiльства,
оскільки вона поряд із державою по-
кликана самим Богом цьому сус–
пільству служити.

З чого випливає така переко–
наність Церкви? Всевишній —Êне про-
сто начало і життєдавець світу, люди-
ни й суспільства. Він —ÊБог історії,
який постійно і з великою силою про-
мовляв через пророків та історичні
події до свого народу. Остаточно, Сло-
во, яке було Богом, стало плоттю (пор.
Ів 1, 14). Через безпосередню зустріч,
а то й конфронтацію з людиною, Хри-
стос кличе не лише поодиноких осіб, а
й цілу людську спільноту до бого–
подібного життя. Будучи не від цього
світу, Син Божий оселився і діяв серед
нас. Це саме Він заповів і нам: бути не
від цього світу (пор. Ів 17, 14), проте
діяти в ньому, бути сіллю землі (пор.
Мт 5, 13).

Труднощі, які переживає сьогодні
українська держава, мають безпо–
середній вплив на моральний стан лю-
дей. Душпастирський обов’язок Цер-
кви — зробити все від неї залежне, щоб
суспільно-політичні процеси відбува-
лися якнайкраще, якнайчесніше і
якнайсправедливіше. Це дасть змогу
задовольнити основні потреби кожно-
го громадянина та законні інтереси
держави, спираючись на головні пере-
думови суспільного миру —Êпошану з
боку держави до гідності людини, ство-
реної на образ і подобу Божу (пор. Бт
1, 26), і пошану з боку громадян до дер-
жави, якщо вона дбає про спільне
благо.

Нинішні болі українського народу
—Êце болі народження демократично-
го ладу. Сьогодні передчасно говори-
ти, яких форм набуде майбутній гар–
монійний устрій країни. Проте, саме
сьогодні слід закладати тривкі основи
його надійного функціонування. Мо-
ральне та політичне здоров’я сус–
пільства залежить від стану душі
більшості громадян. Найдосконаліші
закони, якнайкраще продумані держав-
но-політичні структури, динамічна
економіка не дадуть позитивних ре–
зультатів, якщо моральний рівень на-
роду низький. Тому Церква зосереджує
свою увагу не на скороминущих по–
літичних угодах чи кон’юнктурних
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домовленостях, а на тих духовних
засадах, які й визначать, яким курсом
піде Україна в найближчi 20-25 рокiв.

Моральний клімат у нашій державі
характеризується водночас негативни-
ми і позитивними ознаками. З одного
боку, турбота i тривога Церкви вип-
ливають з усвiдомлення того, що
моральнi підвалини, на які спирається
сумління людини, сильно порушенi як
успадкованою аморальнiстю поперед-
ньої комунiстичної системи, так i но-
вонабутими цинiчними позиціями
наших часiв. Гонитва за наживою, зба-
гачення будь-якою цiною призвели до
рiзкого розшарування в суспiльствi на
багату владну меншiсть i доведену
злиднями до вiдчаю абсолютну бiль–
шiсть. Унаслідок цього не Консти–
туцiя, а корупцiя й вiра у всевладнiсть
грошей та насильства дедалі більше
стають «основним законом» тепе–
рішнього способу буття.

Така практика суспільної поведінки
і здiйснення влади призвела до того, що
i рейтинг влади, i рейтинг України, яку
влада репрезентує в свiтi, впали до заг-
розливо низького рiвня. Брак довіри до
громадян з боку державних мужів і, як
наслідок, брак довіри до держави з
боку громадян збільшують суспільне
напруження і зменшують шанси ви–
рішити суперечності цивілізованим
шляхом. У результаті шкоди зазнає і
людина, яку опановує зневіра та страх,
й інститут державної влади, яка від–
чужується від народу й піддається спо-
кусам авторитаризму.

З іншого боку, слід звернути увагу
й на хоч недостатньо усвiдомленi, але
все ж позитивнi тенденцiї, які дають
підставу для надiї: українське сус–
пiльство вже кiльканадцять рокiв живе
в умовах духовної та релiгiйної свобо-
ди. Блага вiсть про Христа, подiбно до
зерна з євангельської притчi (пор. Мт
13, 3-8), засiвається в серцях наших
спiввiтчизникiв. Увійшло в активне
суспільне життя нове покоління, яке
не знає релігійних переслідувань. Ба-
гато з-помiж нас вiдкрилися назустрiч
Христові, який визволяє людину; в
iнших євангельська благовiсть викли-
кала iнтенсивнi, хоч часом і доктри-
нально неокреслені духовнi пошуки;
ще iншi шукають пiдстав для вира-
ження своєї незгоди з цією благовістю.
Але всi без винятку люди не могли за-
лишитися такими, якими були десять-
п’ятнадцять рокiв тому. Ми почали за-

думуватися над сенсом Божого дару
життя та свободи, —Êі в цьому крокові
назустріч Правді, можливо, й полягає
головний плід минулого десятиліття.

Іншою пiдставою для надiї є неза-
перечний факт: народ швидко вчиться
демократiї. Згадаймо хоча б останнi
парламентськi вибори, на яких виборці
проявили громадянську зрiлiсть i тим
самим звели нанiвець первинні задуми
тих полiттехнологiв, які недооцiню–
вали здоровий глузд народу. Той факт,
що результати виборів внаслідок
найрізноманітніших маніпуляцій були
радикально спотворені, не лягає без-
посередньо на сумління народу. З кож-
ними наступними виборами щораз
важче стає маніпулювати думкою лю-
дей, зваблювати їх дарунками чи
обіцянками. Політична наївність наро-
ду відступає в минуле, а її місце займає
політичний досвід і розуміння спіль–
ного блага. Такий народ ще можна за-
лякати, але вже щораз важче ввести
його в оману.

Спираючись на цi позитивнi зміни,
Українська Греко-Католицька Церква
розцінює їх як важливий крок на
шляху до духовної і громадянсько-
політичної зрілості. Водночас Церква
закликає своїх вірних замислитися над
тим, до чого в цей історичний час кли-
че нас Господь.

Пiдстава нашої надiї —Êв будуваннi
суспільного життя на таких міцних
підвалинах, як мораль i закон. Хрис-
тиянська мораль постiйно плекає в
людині почуття внутрiшньої свободи
та вiдповiдальностi за прийнятi рi–
шення. Згадаймо знаменні слова Апо-
стола Павла: «Христос нас на те виз-
волив, щоб ми були вiльнi. Тож стiйте
i пiд ярмо рабства не пiддавайтеся зно-
ву» (Гал 5, 1). На таку внутрiшню сво-
боду українцiв і надiється Церква, бо
ж саме ця свобода буде запорукою об-
рання народом правильної перспекти-
ви розвитку.

Що стосується закону, то він вста-
новлює межі, якими окреслюється
буття народу i держави. Людська
спільнота потребує суспільно узгодже-
них норм поведінки, які не залежать
від суб’єктивних бажань чи політичної
волі окремих осіб. Таким об’єктивним
регулятором є державний закон, сила
дії якого полягає в несуперечності з
Божим законом. У полі такого закону
народ почуває себе захищеним і спо–
кійним. Якщо ж у державі такого за-

кону немає або якщо його пристосо-
вують до мінливих потреб політичного
моменту, тоді суспільне життя де–
стабілізується, а народ постає перед
загрозою кризи. Основним законом
держави, найбільш захищеним від
поспішних змін, є її Конституція.
Будь-яка зміна Конституції повинна
відбуватися після тривалих випробу-
вань і  роздумів. Варто добре задума-
тися над тим, чи не творять легкі й
непродумані зміни враження по–
літичного опортунізму та волюнтариз-
му?

Чи не тривожать вони народ, поз-
бавляючи його впевненості у майбут-
ньому? «Блаженні, хто держиться
права, хто чинить правду кожного
часу!» —Êсказано в Псалмі 105[106].
Тримаймося цієї настанови, i тодi на
виборах переможе не той чи iнший
представник, а цілий народ.

Обрання Президента буде залежа-
ти не стiльки вiд висунутих кандида-
тур, скiльки вiд морального стану
суспiльства. Ми оберемо такого Пре-
зидента, якими є самi. І тому дуже
багато залежить вiд того, наскільки
кожен із нас забажає заглянути у влас-
не сумління —Êпройти через покаяння,
вiдректися від зла й обрати добро.

Бо насправді «перший тур ви–
борiв»Êвiдбувається в серцi людини.
Пiсля цього їй легше буде зробити
вибiр зовнiшнiй —Êгромадянський i
полiтичний.

Наприклад, якщо ми переконані,
що в передвиборчому процесі гроші
витрачаються на купівлю голосів,
будьмо стійкими у своїх моральних
вимогах до кандидатів, і тоді сам прин-
цип купівлі голосу виборця втратить
будь-який сенс. Якщо ми вiдмовимося
давати i брати хабарi, тодi об’єктивно
прагнутимемо обрати такого канди-
дата, який сам вільний від цього гріха
i зможе, спираючись на нашу волю,
викоренити його в суспільстві. Так
спiльно, у спiвпрацi й суспiльному
порозумiнні мiж владою i народом,
можна буде збудувати Україну наших
мрiй.

Всі люди насправді знають, що таке
добро.

Інакше вони б не змогли аналізува–
ти нинішній стан речей і засуджувати
його. Проте важливо не просто знати,
що таке добро, а й жити відповідно до
нього. Ми не робимо цього, бо ми
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слабкі. І слабкість наша походить від
зневіри. Ми не віримо в те, що життя
в Божій Правді і життя в реальному
світі можна якось сумістити. Який же
вихід із цього?

Для віруючої людини великою
підтримкою є усвідомлення того, що
Господь завжди з нею. Відчуття са–
мотності йде від невміння побачити
Господню присутність у кожному
прояві людського життя. Увиразнення
цієї присутності через молитву й Святі
Дари дає людині надію, а значить і силу
робити в житті те, що йде на благо її
душі й цілого суспільства. Для людини
невіруючої великою заохотою слу–
жить добрий приклад іншої людини. А
тому стати таким прикладом, прив–
нести його в нинішню стихію сус–
пільних егоїзмів є важливим обо–
в’язком християнина.

Досі ми не змогли змінити на краще
наше життя, тому що не захотіли
змінити себе. Навіть сьогодні ми
значною мірою покладаємо надії на
Президента —Êнового чи нинішнього,
на уряд чи парламент, але не на самих
себе. Це «хтось інший», а не ми, має
бути чесним і справедливим, від–
важним і відповідальним. Що сто–

сується наших  гріхів, то вони в наших
очах не мають впливу на суспільно-
політичні процеси. Такий спосіб ду–
мання є помилкою, що породжує
великі суспільні проблеми, а тому
християни повинні щоденно пра–
цювати над виправленням цієї по–
милки. Євангеліє вчить: народ, який
пережив метанойю (зміну способу
мислення), тим самим уже здобув свою
долю, бо заклав основи нового життя.

Проте метанойя є не лише зміною
напряму інтелектуальних пошуків.
Вона вимагає радикального пре–
ображення людської душі, її рішучого
вибору на користь добра. Часом для
здійснення такого преображення до–
статньо молитви і потужного во–
льового зусилля. Проте може статися
так, що для цього треба буде спро–
могтися й на більшу жертву. Не нам
визначати, якою може чи має бути ця
жертва, —Êтут таїна, підвладна лише
Господньому Провидінню. Важливо
бути духовно готовим до такого офі–
рування, бо так склалося в нашому
недосконалому світі, що свободу й
мирне життя люди здобувають зде–
більшого жертвою й подвигом.

Початком такої плідної жертви, яка

укріплює нас, утішає, дає силу для
духовної боротьби й витривалості у
час випробувань, нехай буде для нас
правдивий піст і подвиг посиленої та
постійної молитви. Рік Божий 2004
стане справді роком надії лише тоді,
коли ми всі матимемо надію на Бога,
яку утвердимо в молитвах, пості,
дотриманні Божих заповідей і бу–
дуванні суспільного життя на міцних
підвалинах моралі й справедливого
закону.

Пастирі Української Греко-Ка–
толицької Церкви звертаються із
закликом: український народе, не бiйся
бути собою! Дорогі брати i сестри у
Христі, не бiйтеся прислухатися до
голосу сумлiння! Хай з новою силою
прозвучить у нинішній час духовна
заповідь Володимира Мономаха: «Не
дайте сильним погубити людину!»
Бадьорімося, вірмо й надіймося, діймо
по совісті —Êі Бог миру буде з нами!

Від імені єпископів
Києво-Галицької Митрополії УГКЦ

+ ЛЮБОМИР

Львів, 28 січня 2004 року

2004 рік для Української Греко-
Католицької Церкви багатий на різні
ювілейні дати.

Так, 17 квітня виповниться 100
років від дня смерті матері Митропо-
лита Андрея графині Софії (з Фредрів)
Шептицької († 17.04.1904), 7 вересня
— 20 років від дня смерті Патріарха
Йосифа Сліпого († 07.09.1984), 1 ли-
стопада – 60 років від дня смерті Мит-
рополита Андрея Шептицького (†
1.11.1944).

Для належного відзначення юві–
лейних роковин смерті Митрополита
Андрея Шептицького і Патріарха Йо-
сифа Сліпого Синод Єпископів Києво-
Галицької Митрополії УГКЦ на Двад-
цять першій сесії прийняв, зокрема,
такі рішення:

1) провести відповідні відзначення
у кожній єпархії (кожному екзархаті);

2) організувати прощі до Прилбич,
Заздрості і Зарваниці;

3) популяризувати створені доку-
ментальні фільми про Митрополита
Андрея і Патріарха Йосифа.

Окремим пунктом було прийнято
постанову створити Митрополичий
організаційний комітет у складі голів
єпархіальних комісій (катехитичної,
молодіжної і у справах родини) для
реалізації 8-ої та 9-ої постанов цієї
сесії Митрополичого Синоду.

Для виконання рішення Синоду
було створено Організаційний комітет
з питань відзначення ювілейних річ–
ниць Митрополита Андрея (Шептиць-
кого) та Патріарха Йосифа (Сліпого),
головою якого обрано п. Оксану Гайо-
ву. На своїх засіданнях члени Ор–
ганізаційного комітету випрацювали
низку заходів (повна програма до–
дається), приурочених до таких дат: 17
січня — день вступу Митрополита Ан-
дрея Шептицького на митрополичий
престол у Львові (17.01.1901), 17 лю-
того — день народження Патріарха
Йосифа Сліпого (17.02.1892), 17
квітня — 100 років від дня смерті
матері Митрополита Андрея графині
Софії (з роду Фредрів) Шептицької
(†17.04.1904), 29 липня — день народ-
ження Митрополита Андрея Шептиць-
кого (29.07.1865), 7 вересня – день
смерті Патріарха Йосифа Сліпого
(†7.09.1984), 1 листопада — день
смерті Митрополита Андрея Шептиць-
кого (†1.11.1944).

2004 — рік ювілеїв

Графиня Софія (з Фредрів) Шептицька

Закінчення. Початок на стор.2
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Програма заходів УГКЦ

з відзначення роковин смерті

Митр. Андрея (†01.11.1944),

Патріарха Йосифа (†07.09.1984)

та інших річниць

17 січня
День інсталяції Андрея

Шептицького на митрополичий

престол (17.01.1901)

Архікафедр. собор св. Юра
(м. Львів)

11.00 — Архієрейська Літургія в
соборі Святого Юра;

— молитва у Святоюрській крипті
біля домовин Слуги Божого Андрея та
Патріарха Йосифа;

— початок неперервної молитви за
прославу Митрополита Андрея та
Патріарха Йосифа, яка буде проводи-
тися протягом року у всіх єпархіях та
екзархатах Києво-Галицької Митро-
полії;

17.05 — трансляція документаль-
ного фільму «Світильник Істини»;

18.00 — вистава «Андрей» (театр
ім. Марії Заньковецької).

12 лютого
Церква Пресвятої Євхаристії

(м. Львів)
17.00 — презентація видань, при-

свячених Митрополитові Андрею
Шептицькому, зокрема останнього
видання — збірника документів та
матеріалів «Митрополит Андрей Шеп-
тицький і греко-католики у Росії
(1899-1944)//Митрополит Андрей
Шептицький: Життя і діяльність.-т. 3.-
кн. 1.»;

18.00 — ознайомлення із тематич-
ною фотовиставкою, присвяченою
Митрополитові Андрею (підготовлена
семінаристами Львівської духовної
семінарії Святого Духа);

— ораторія Віктора Камінського
«Іду. Накликую. Взиваю...» у вико-
нанні заслуженої капели України
«Трембіта»;

20.00 — трансляція документаль-
ного фільму «Як будувати Рідну Хату»
(на основі послання Митрополита).

17 лютого
День народження Патріарха

Йосифа Сліпого (17.02.1892)

Архікафедр. собор св. Юра

11.00 – Архієрейська Літургія у
соборі Святого Юра (м. Львів);

— відвідання музею Патріарха Йо-
сифа в Українському католицькому
університеті;

17.00 — презентація видань, при-
свячених Патріархові Йосифові, зок-
рема останнього видання «І пізнаєте
правду...» (Послання, листи Патріарха
Йосифа із заслання 1953-1963);

20.00 — трансляція фільму «За–
повіт».

17 квітня
100 років від дня смерті

матері митрополита

 графині Софії Шептицької

(† 17.04.1904)

с. Прилбичі — м. Новояворівськ
(Львівська область)

11.00 — молебень біля родинної
каплиці-усипальниці графів Шептиць-
ких;

11.30 — Архієрейська Літургія у
церкві Блаженного Климентія (Шеп-
тицького);

15.00 — конференція «Родина
Шептицьких — взірець християнсько-
го виховання» (м. Новояворівськ,
будинок «Просвіти»).

29 липня
День народження Митрополита

Андрея Шептицького (29.07.1865)

Всеукраїнська молодіжна
проща до с. Прилбич — родинного

гнізда Шептицьких
11.00 — Архієрейська Літургія в

соборі Святого Юра (м. Львів);
11.00 — Літургія в церкві Блажен-

ного Климентія (с. Прилбичі);
15.00 — конференція катехитів у

Львові на тему: «Засади християнсь-
кого виховання в пастирських листах
Митрополита Андрея та Патріарха
Йосифа».

7 вересня
День смерті Патріарха Йосифа

(† 7.09.1984)

м. Львів — с. Зазрість
(Тернопільська область)

11.00 — Архієрейська Літургія у
соборі Святого Юра;

— проща до родинного села
Патріарха Йосифа — Заздрості;

19.00 — вистава «Патріарх».
1 листопада
День смерті

Митрополита Андрея

(†1.11.1944)

м. Львів — с. Прилбичі
(Львівська область)

11.00 — Архієрейська Літургія у
соборі Святого Юра (м. Львів);

11.00 — Архієрейська Літургія у
церкві Блаженного Климентія (с.
Прилбичі);

— молодіжні прощі до собору Св.
Юра, Святоюрської крипти, с. Прил-
бич;

19.00 — урочиста академія, при-
свячена Слузі Божому Андрею та
Патріархові Йосифові (Львівська
опера);

22.00 — трансляція документаль-
ного фільму «Царський в’язень».

13 грудня
Завершення олімпіади

«Основи християнської віри»

для школярів двох вікових

категорій (12-14, 15-17 років)

на митрополичому рівні

(м. Київ)
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17 січня 1901 року, сто три роки
тому, у Львові відбулася інсталяція
Митрополита Андрея Шептицького на
Галицький митрополичий престол
Української Греко-Католицької Церк-
ви. У той день Святоюрська гора не
змогла вмістити тієї кількості людей,
що прийшли, щоб взяти участь в уро-
чистостях інтронізації владики. Маси
прочан зі всіх околиць тягнулися до
Львова.

Якими ж були перші слова Митро-
полита Андрея до вірних та духо-
венства у соборі Святого Юра?

П. Оксана Гайова, голова Орга–
нізаційного комітету з питань відзна-
чення ювілейних річниць Митрополита
Андрея (Шептицького) та Патріарха
Йосифа (Сліпого), розповіла, що у
Центральному державному історично-
му архіві України у Львові в фондах
греко-католицької митрополичої Кон-
систорії, митрополичому ординаріаті,
фонді протоігуменату чину Святого
Василія Великого, особистому фонді
Митрополита Андрея серед численної
кореспонденції на церковно-релігійну,
культурно-просвітницьку, суспільно-
політичну тематику зберігається лист,
датований 17 січня 1901 року до матері
Митрополита — графині Софії (з роду
Фредрів) Шептицької. У листі, зок-
рема, описано, як промовляв Митро-
полит Андрей: «Слова його поєдну–
вали те саме, що і вираз його обличчя
— простоту з силою, покору з маєста–
том. Промовляв коротко — може,
чверть години, без жодних риторичних
прикрас. Але ті слова падали в серця і
закарбовувалися в них як удари молота
в мармур Михаїла Ангела (Мікелан–
джело — ред.), коли творив Мойсея».

Автор листа також цитує короткий
фрагмент промови Митрополита: «Я
Вам приношу мир Божий, кожне моє
слово і кожна моя дія буде лишень для
Вашого добра і спасіння. Жодних
інсинуацій політичних, національних,
— навіть теологічних, — тільки одна
любов Господа Бога і любов душ. І це,
власне, та велика сила, котра потягне
за собою тисячі, якщо не мільйони на
дорогу віри, любові і спасіння…»

17 січня 2004 року, з нагоди сто
третьої річниці інсталяції Митропо-
лита Андрея, в Архікатедральному
соборі Святого Юра об 11.00 розпоча-

лася Архієрейська Божественна Лі–
тургія, яку у співслужінні з владика-
ми-членами Синоду Єпископів Києво-
Галицької Митрополії УГКЦ
відслужив Блаженніший Любомир
Кардинал Гузар.

У проповіді Глава УГКЦ звернув
увагу присутніх на чотирьох про–
відників нашої Церкви у минулому
столітті: Митрополита Андрея Шеп-
тицького, Патріарха Йосифа Сліпого,
Патріарха Мирослава Івана Лю–
бачівського та Митрополита Володи-
мира Стернюка. Блаженніший Любо-
мир говорив про їхню витривалість і
самопожертву в таких різних часах
ХХ століття. «Завдяки їм і тим, хто їх
слухав та допомагав, — наголосив
Глава УГКЦ, — наша Церква жила і
навіть наперекір тогочасним обстави-
нам зростала». Відтак Блаженніший
Любомир сказав, що «від сьогодні ціла
наша церковна спільнота розпочинає
неперервну молитву за прославу Мит-
рополита Андрея та Патріарха Йо-
сифа», яка буде проводитися протягом
року у всіх єпархіях та екзархатах
Києво-Галицької Митрополії.

Після завершення Літургії у Свя–
тоюрській крипті біля домовин Слуги
Божого Андрея та Патріарха Йосифа
відбулася спільна молитва.

О 18.00 у Львівському драматич-
ному театрі ім. Марії Заньковецької
розпочався святковий вечір з нагоди
початку Року молитви за прославу
Слуги Божого Митрополита Андрея
Шептицького та Ісповідника віри
Патріарха Йосифа Сліпого. Зі вступ-
ним словом до присутніх звернувся
Преосвященний Владика Ігор Возняк,
Протосинкел Львівської Архієпархії.
Відтак учасники свята переглянули
виставу «Андрей».

о. Ігор Яців
Прес-секретар Глави УГКЦ

Додаток
Щоб краще збагнути значимість

інсталяції Митрополита Андрея,

відчути її атмосферу, пропонуємо

Вам прочитати фрагмент із книж-

ки «Митрополит Андрей», яку на-

писав отець-салезіанин Євген Небес-

няк (орфографія та стиль оригіналу

збережені).
17 січня 1901 року, після свого

прощального Літургійного Богослу-
ження в Станіславівському катед-
ральному храмі, митрополит Андрей,
в супроводі чисельних вірних та свя-
щеників, відбув у напрямку залізнич–
ної станції міста, щоби сісти на пря-
муючий до Львова поїзд.

Впродовж недовготривалого пе–
реїзду зі Станіславова до Львова
поїзд раз по раз зупинявся — на
кожній станції чи полустанку Мит-
рополит виходив з вагону та уділяв
своє архиєрейське благословення
цілим натовпам вірних, які прийшли,
щоби привітати свого нового духов-
ного пастиря.

Святоюрський пагорб у Львові був
не здатний примістити такої вели-
кої кількості людей, що прийшли у цей
день, аби прийняти участь в урочис-
тостях інтронізації Владики. Маси
прочан тягнулися до Львова спе–
ціяльно з цієї нагоди. На всіх греко-
католицьких церквах міста та на
будівлях так званих народних домів
гордо розвівалися на вітрі українські
національні прапори жовто-блакит-
ної барви. О пів на другу всі львівські
дзвони голосним боєм сповістили про
прибуття Митрополита на заліз–
ничну станцію, де його вже очікували
семінаристи та ректорат Львівської

103-тя річниця інтронізації Митрополита Андрея

Андрей Шептицький в часі інсталяції
на Львівський митрополичий престол
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Духовної Семінарії, щоби супроводи-
ти його до святкової трапези, при-
готованої в бенкетній залі залізнич–
ного палацу.

По обіді Владика сердечно подя-
кував усім за такий теплий прийом
та, звертаючись до всіх присутніх,
ще раз наголосив, що він приймає це
своє призначення із-за любові до сво-
го рідного краю і його свободолюби-
вого народу, а одинокою його ціллю,
котрої він усіма силами намагати-
меться осягнути на цьому посту, буде
благоустрій української Церкви та
добро українського люду. Щоби ус–
пішно справитися з цією нелегкою за-
дачею, він старатиметься тісно
співпрацювати зі своїм духовен-
ством, інтелігенцією та всіми людь-
ми доброї волі, на допомогу й актив-
ну участь яких в своїх проектах та
ініціятивах він розраховує. На завер-
шення своєї промови Митрополит ще
раз закликав усіх до спільної кро–
піткої праці для примноження Божої
слави та на благо української Церкви
і українського Народу. Потім щиро
подякував усім та вирушив у напрям-
ку катедрального храму св. Юрія, що
став відтепер осереддям і його влас-
ного життя та діяльності...

Прибувши до храму, Митрополит,
у молитовній співприсутності міс–
цевого вірменського Архиєпископа і

Єпископів Кракова та Перемишля,
розпочав відправу Молебня, в часі
якого і зайняв своє місце у кріслі-
троні Галицьких митрополитів. Кан-
цлер митрополичої Консисторії звуч-
ним голосом зачитав папську буллу.

Після цього Митрополит зодяг-
нувся в богослужбові ризи, а отриму-
ючи від вірменського Архиєпископа
митрополичий палій, почув від нього
наступні слова: «...Бажаю Вам, щоби
після довгого періоду служіння на
благо свого народу і своєї Церкви, на
схилі літ власного життя Ви могли,
поклавши руку на серце, сказати, що
в цій країні немає вже жодного ук–
раїнця, який звернув би свій погляд в
сторону фальшивих богів, жодного
українця, котрий в душі ненавидів би
представників польської національ–
ності».

Митрополит зустрівся з усіма,
хто хотів привітати його з цим його
призначенням та побажати йому
успіхів на шляху його нелегкого слу–
жіння. Після коротенької промови, в
якій митр. Андрей пообіцяв слухачам
і надалі залишатися вірним своїй
Церкві та українському народові,
працюючи для миру, злагоди та бла-
годенства усіх людей, він благословив
присутніх Найсв. Дарами, завершую-
чи в такий спосіб літургійну частину
інтронізаційних урочистостей.

Пізніше Владика, гості та свяще-
ники перейшли до митрополичої рези-
денції, котра знаходилася побіч Со-
бору, щоби продовжити святкування
участю у спільній вечірній трапезі,
під час якої слово для поздоровлення
ще не раз забирали представники від
різних верств населення і урядовці
міста.

Кир Андрей був цілком свідомий
того, що вже наступного дня для ньо-
го та його Церкви і народу розпоч-
неться час тяжких буднів, а можли-
во, й кривавих переслідувань та гірких
випробувань: війна, переслідування та
інше. Але, водночас, він був певен, що
Всемилостивий Господь, який тримає
в руці і піклується про все творіння,
не полишить їх насамоті і не позба-
вить їх ніколи Свого благословення
та допомоги.

Він знав також, що для нього –
«сина двох народів» (сина українсько-
польського подружжя) — життя
буде виповнене багатьма трудноща-
ми, що зовсім нелегко буде йому пра-
цювати для блага і мирного спів–
життя обох, на той час
антагоністичних, націй, котрі впро-
довж довгих років часто конфлік–
тували між собою і проливали кров
тільки задля того, аби відвоювати
для себе шмат землі, відірвавши його
від володінь свого сусіда.

19 січня Cхідні Церкви святкували
празник Богоявління Господа Нашого
Ісуса Христа.

Вже стало доброю традицією у
день Богоявління здійснювати Йор-
данське водосвяття у центрі міста
Львова. Це богослужіння, як і в попе-
редні роки, очолив Блаженніший Лю-
бомир Кардинал Гузар, Глава УГКЦ.
У водосвятті також взяли участь свя-
щеннослужителі львівських храмів та
миряни.

Після того, як були проспівані
тропарі, прочитані пророцтва пророка
Ісайї, послання апостола Павла до Ко-
ринтян, Євангеліє від Марка та єктенії,
над містом зазвучала велична молитва
— окраса чину Великого водосвяття.
У ній священнослужителі прославля-
ли всі Божі благодіяння протягом
історії людства, просили про освя-
чення води і про здоров’я, очищення

та благословення для тих, хто до неї
доторкається і нею причащається.

Відтак до присутніх звернувся
Блаженніший Любомир. Він акцен-
тував увагу учасників водосвяття на

те, що звичай освячувати воду є дуже
давнім. «Ми цим засвідчуємо, — про-
довжив Глава УГКЦ, — що з давніх-
давен є християнами і що ми належи-
мо до тієї групи європейських народів,
які зберігають своє європейське хрис-
тиянське походження». У проповіді
Блаженніший Любомир також гово-
рив про труднощі, які ми переживаємо,
і про те, що кожний з нас хотів би мати
когось, на кого можна надіятися, від
кого можна очікувати змін на краще.
За словами Верховного архіпастиря
нашої Церкви, саме «сьогоднішнє свя-
то Богоявлення, яке засвідчує велику
Божу любов до кожної людини, і є
підставою для того, щоб всю свою
надію покладати на Господа Бога».

Згодом Блаженніший Любомир
разом із священиками окропив освя-
ченою водою учасників Йордансько-
го водосвяття.

Львів та львів’яни освятилися йорданською водою
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18 лютого 2004 р. у польському
місті Любліні заплановане проведення
урочистостей, присвячених вшану-
ванню пам’яті отця Емільяна Ковча
(1884-1944) — в’язня Майданека.

Вказані заходи організовані під
патронатом Глави УГКЦ Патріарха
Любомира (Гузара) і митрополита
Люблінського архієпископа Юзефа
Жицінського. Нагодою для того, щоби
подякувати Богові за справжнє сві–
дчення життя о. Емільяна Ковча є 120-
та річниця від дня його народження та
60-та річниця смерті.

«Його позиція відкритості на кож-
ну людину без огляду на національну
та релігійну приналежність особливо
проявилася у важкий час війни. Шу-
каючи в наш час спільних цінностей,
які б змогли об’єднати українців, по-
ляків та євреїв, вказуємо на постать
Емільяна Ковча, яка є особливо
цінним прикладом діяльності, що
поєднує ці народи. Вшановуючи його
вийняткову постать, хочемо водночас
виявити повагу і подяку всім людям
— знаним і невідомим, які в часи
переслідувань спромоглися на кроки
справжнього героїзму», — говорить
парох греко-католицької парафії у
Любліні о. д-р Стефан Батрух.

Життя і діяльність Емільяна Ковча
були визнані багатьма інституціями та
приватними особами:

— єврейська Рада України
присвоїла йому титул «Справедливо-
го України»;

— католицька Церква проголо-
сила його блаженним; беатифікацію
здій–снив 27 червня 2001р. у Львові
Свя–тіший Отець Іван Павло II під час
свого паломництва на Україну;

— місто Перемишляни, де о.
Емільян служив понад 20 років,  на-
звало його іменем одну з вулиць міста,
а депутати Ради міста Любліна –
рондо.

В урочистостях 17-18 лютого 2004
року візьмуть участь ієрархи УГКЦ
з України, Польщі, США, Франції, а
також й інших конфесій, представни-
ки Міністерства закордонних справ
Польщі, воєводська влада, та делегації
міст-побратимів Любліна.

 Робоча програма урочистостей:

17 лютого 2004 року
19.00 — конференція «Кордони

Європи» (Картинна Галерея в Люб–
лінському музеї «Замок»)

Доповідачі:
— Професор Єжи Клочовський

(Люблін) — польська перспектива;

— Професор Ярослав Ісаєвич
(Львів) — українська перспектива;

— Проф. Данило Грінберг (Вар–
шава) — єврейська перспектива;

— Проф. Михайло Лесів (Люблін)
— «Блаженний Емільян Ковч в кон-
тексті народів Центрально-Східної
Європи».

20.00 — закінчення конференції у
каплиці св. Трійці Люблінського Зам-
ку (готична королівська каплиця з ві–
зантійсько-українськими фресками)
молитвою Ювілею 2000 року.

18 лютого 2004 року
8.00 — прес-конференція «Церква

в Європі: дві легені — одне серце» за
участю ієрархів Римо-Католицької та
Греко-Католицької Церков (аудиторія
Духовної Семінарії у Любліні (вул. Ви-
шинського 6).

10.30 — відкриття кола ім. Емі–
льяна Ковча — відчитання ухвали Ради
Міста Люблін від 18 грудня 2003 року
в справі надання колу на перехресті
вулиць Івана Павла II і Армії Крайової
назви «Коло блаженного о. Емільяна

Ковча» — Збіґнєв Таргонський (Го–
лова  Міської Ради);

— виступ Президента Любліна Ан-
джея Прушковського;

— виступ, посвячення місця і
відкриття таблиці — архієпископ Іван
Мартиняк, митрополит Перемиш–
льсько-Варшавський УГКЦ

 — від’їзд автобусами у Майданек.
12.00 — Територія колишнього

концтабору Майданек — «Слідами
Емільяна Ковча»;

— виступ директора Музею на
Майданеку Едварда Белевайдера;

— виступ віце-міністра закордон-
них справ Польської Республіки проф.
Адама Ротфельда;

— переїзд під Мавзолей;
— вшанування жертв концтабору

Майданек, покладання квітів і запа-
лення свічок – єп. Юліан (Ґбур) – єпис-
коп-ординарій Стрийської єпархії
УГКЦ разом з делегацією м. Пере-
мишляни (Україна);

 — екуменічна молитва;
 — виступ Патріарха Любомира

(Гузара).
13.30 — перерва (можливість

відвідати місце ув’язнення Емільяна
Ковча)

16.30 — Архієрейська Літургія в
римо-католицькій катедрі м. Любліна
у намірені поєднання:

 — очолює Патріарх Любомир
(Гузар) — Глава УГКЦ;

 — співслужать ієрархи і духовен-
ство Римо-Католицької та Греко-Ка-
толицької Церков;

 — проповідь архієпископа Юзефа
Жицінського — Люблінського митро-
полита.

Українського блаженного вшанують

представники трьох народів

Блаженний о. Емільян Ковч

Планується
організований виїзд мікроавтобусом

до Любліна
 для участі в урочистостях.

Виїзд зі Львова18 лютого вранці,
повернення увечері того ж дня.
Ціна за транспортні послуги:

50-60 грн. від особи.
Усіх журналістів, зацікавлених

взяти участь в цій події,
просимо зголоситись до 10 лютого

за телефоном 62-91-12, 76-95-45
або 80679764425 (Олена Яремко).

Оргкомітет
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Високе Преосвященство, владики,
чесні отці, брати-ченці, сестри-чер–
ниці, високоповажна громадо!

 Сьогодні ми віддаємо і пам’ять, і
глибоку шану, і честь, і любов нашу
славетній матері-ігумені Йосифі,
великій вірній Дочці України!

Мати-ігуменя вірою і правдою слу-
жила своєму стражденному народові.
Бог і Україна — ці слова найглибше і
найповніше відображають її життя, її
боротьбу за волю України! Все її
життя — це роки, повні активних дій,
нескінченної праці, боротьби і страж-
дань. Усім своїм подвижницьким жит-
тям вона засвідчила відданість укра–
їнській національній ідеї. Заради волі
України, кращої долі і щастя людей
вона пройшла тернистий шлях на Гол-
гофу і з її висот звертається повсяк-
час до нас. Мати-ігуменя і сьогодні з
нами!.. Вона злилась з нами, ми — з
нею! Чуєте?!. Серце кожного з нас
б’ється великою любов’ю, споминами,
болем і сумом!.. І великою вдячністю
до всіх-всіх організаторів сьогод–
нішньої зустрічі-пам’яті. Спасибі
вам!!!

Мені судилося знати особисто
матір-ігуменю Йосифу, на жаль, про-
тягом короткого часу (Східний Сибір,
спецтабори, 1950-1952 рр.). Та її об-
раз назавжди залишився в моїй пам-
’яті, стоїть перед очима, він, мов той
маяк, освітлює життєву дорогу. Про це
скажу більше.

Мати-ігуменя була прикладом, взі–
рцем, світочем в боротьбі за не–
залежність України, за яку заплачено
нечувано дорогою ціною — мільйо–
нами життів та скалічених доль найк-
ращих дочок і синів нашої Вітчизни.
Відтворювати життя борців за нашу
волю, дбати про їх славу та пам’ять —
це наш святий та високий обов’язок!
Митрополит Андрей Шептицький
звернув увагу на велику самовіддану
працю черниці Йосифи, її особливі
організаторські здібності, її ене–
ргійність, розум, любов до людей — і
вона стала ігуменею монастиря в с.
Яворів (1932-1939 рр.), а від 1939 р.
до середини 1940 р. — ігуменею
Львівського монастиря студиток.
Дуже велику національно-виховну
роботу проводить ігуменя Йосифа:
керує діяльністю товариств «Про–

світа» та «Рідна мова», навчає молодь
історії України, організовує драматич-
ний гурток, де вивчають та ставлять
такі героїчні п’єси, як «У кігтях ГПУ»,
«Українські мученики» та ін., створює
бібліотеки по селах, курси медичного
та господарського характеру, орга–
нізовує дитячі садки і сиротинці,
здібних сестер-черниць посилає до
Львова продовжувати навчання, очо–
лює роботу допомоги українським
в’язням. «У монастирі виховувалися
їхні діти», — згадувала вона.

«Счастливая и радостная жизнь»
почалася з перших днів радянської
окупації Західної України, в’язниці за-
повнилися українськими священика-
ми, вченими, вчителями, національно
свідомою інтелігенцією. Жах, сваволя,
терор, насильство — ось що запану-
вало (...)

11 червня 1940 р. — перший арешт,
ув’язнення, нелюдські тортури в тюрмі
«Замарстинів», засуд на смерть.

Мати-ігуменя описала ті страшні
дні у книзі «Я звинувачую», яку видала
(здається, німецькою мовою). Фраг-
менти з цієї книги я чула від матері-
ігумені у Сибіру. Після важкої роботи
ми, в’язні-дівчата, забиралися до
матері в куток напівтемного бараку і
слухали її оповіді, зокрема і про ос-
танню ніч у Львівській тюрмі (червень
1941 р.), як енкаведисти знущалися над
жін–ками, дівчатами, вирізали груди,
припікали вогнем, били, тягали за
коси, мордували, нарешті — зібрали в
тюремному подвір’ї і з автоматів
розстріляли. Героїчно трималася
жіноча група. З вигуком «Слава
Україні!» падало тіло за тілом... Вона
так розповідала, що і тепер, через 50
років я бачу цю картину. Відступили
сатрапи, прибігли люди, рідні, витяг-
ли живих: ігуменю та ще декількох

жінок. Переховувалась мати в соборі
Св. Юра, далі — німецька окупація,
далі — знову Совєти.

12 жовтня 1945 р. — другий арешт
(...)  Достойно, гордо, міцно пройшла
слідство, хоча неймовірно важко було
(«стосовно сестер, то вони такого
зв’язку з бандерівцями не мали»), все
бере на себе!

У квітні її засуджено на 20 років
каторги та 5 років позбавлення прав.
Далі — концтабори Східного Сибіру і
Мордовії. Для нещасних, зморених
непосильною працею на лісоповалі
каторжан, вона була постійною духов-
ною підпорою, вся вона була у пос–
тійній службі людям, була прикладом
поведінки гордої української жінки,
прикладом, гідним наслідування. Ди-
вом уціліла після всіх таборів, звіль–
нена 29 березня 1956 р. у Дуборавлазі
(Мордовія). Реабілітована в серпні
1995 р.

Далі — м. Скалат (понад 30 р.) —
в підпільному монастирі сестер-студи-
ток. До кінця життя КДБ не залиша-
ло матір-ігуменю в спокої: нічні напа-
ди, обшуки, допити... Та ніколи не
полишала активної діяльності, гурту-
вала сестер, дітей, молодь. Світло очей
матері-ігумені зігрівало і нас, моло-
деньких дівчат; в холодних сибірських
таборах, — і всіх людей на волі, з
якими зустрічалась. Це дивовижна
людина, праведник, велика Слуга Бога
і України.

Письменниця Ольга Вітушинська
(Франція) ще в 1996 р. писала: «Я по-
рушила тут питання про зарахування
матері Йосифи до лику святих... Вона
так багато витерпіла за віру України!»
Всі ми, хто знав її, підтримуємо і про-
симо про це!

Ще: потрібно зібрати всі матеріали,
спомини про матір-ігуменю і таки
видати книжку про неї. Вона так
необхідна для виховання молодого
покоління. Бо, як казав, дай Боже,
майбутній президент Віктор Ющенко:
«Хто думає на рік наперед, той сіє
жито; хто на десять років — той са-
дить сад; хто на сто років і більше —
той виховує молоде покоління»...

Ніна Вірченко,
професор Київського

політехнічного інституту

«...Була прикладом, гідним наслідування»
Із виступу на святкуванні 100-річчя від дня народження матері-ігумені Йосифи (Вітер)

Монахині-студитки зі своїми вихованцями
та отцем парохом,1930-ті роки
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20 січня 2004 року в конференц-
залі Українського католицького уні–
верситету відбулася презентація про-
грами статевого виховання «Тіло —
храм Святого Духа. Напрямні для ста-
тевого виховання», яку організували
Патріарша катехитична комісія, Пат–
ріарша комісія у справах молоді, Мит-
рополича комісія у справах родини,
Комісія родини Львівської архі–
єпархії, Інститут родини і подружжя
УКУ, Катехитично-педагогічний інс–
титут УКУ.

У презентації взяли участь Бла–
женніший Любомир Кардинал Гузар,
Глава УГКЦ, Преосвященний Владика
Юліян Вороновський, Єпарх Сам–
бірсько-Дрогобицький та Преосвя-
щенний Владика Володимир Війти–
ш и н , Є п и с к о п - к о а д ь ю т о р
Коломийсько-Чернівецької єпaрхії.

«Турбота про християнське вихо-
вання дітей та молоді, яке включає ста-
теве виховання, — зазначено у вступі
до програми «Тіло — храм Святого
Духа»,  — насамперед належить
батькам — родині. Церква, як добра
мати, постійно дбає про християнське
виховання своїх дітей, оскільки несе
відповідальність за їхнє спасіння».

Тому і статеве виховання є теж тур-

ботою Церкви, яка вказує дорогу,
допомагає тим, хто є відповідальний за
виховання. Статеве виховання є скла-
довою цілісного процесу християнсь-
кого виховання, а не окремою його
частиною».

Мета та завдання програми —
допомагати батькам, катехитам, вчите-
лям християнської етики, підліткам та
молоді у формуванні особистості на
засадах християнської моралі, зок-
рема, у сфері статевості як Божого
дару, плекання чистоти серця та покли-
кання до святості молодої людини у
всіх аспектах її життя: соціальному,
емоційному, інтелектуальному та
духовному.

Програма «Тіло — храм Святого
Духа» є доповненням до вже чинних
програм християнського виховання і
реалізовуватиметься в недільних кате-
хитичних школах, у парафіях для ка-
техизації дітей та молоді, у центрах
формування молодих сімей, у като-
лицьких школах, а також може вико-
ристовуватися як методична допомога
під час викладання християнської ети-
ки у старших класах загальноосвітніх
шкіл.

Презентацію розпочала с. Луїза
Цюпа СНДМ, голова Патріаршої ка-

техитичної комісії, директор Катехи-
тично-педагогічного інституту УКУ.
(Сестра Луїза була промотором та

ідейним натхненником створення цієї
програми.)

Відтак до учасників презентації
звернувся Блаженніший Любомир. Він
передусім подякував усім учасникам
презентації, а особливо тим, хто

Презентація програми УГКЦ

Ян ван Ейк.
Портрет подружжя Арнольфіні. 1434 р.

Мандруючи до зрілості:

Виховання для життя в сім’ї:

для дітей 13—16-ти років

Ред. Тереза Круль
Книжка

є добрим
порадни-
ком для
підлітків,
що зроста-
ють, піз–
н а ю ч и
життя та
самих себе
у ньому.

В о н а
знайомить

молодь із закономірностями та про-
блемами їх статевого, психічного, мо-
рального та суспільного дозрівання,
яке відбувається чи закладається в
сім’ї.

Тут серйозно й відверто гово-
риться про важливі питання, з якими
стикається молодь. Про наслідки, які
можуть мати ті чи інші дії молодої
особи, що стоїть на порозі дорослого
життя. Світ непростий, один легко-
важний крок через незнання може
кардинально змінити долю людини.

Призначена для середнього та
старшого шкільного віку, корисна і
для батьків. Може служити підруч–
ником для занять, що стосуються пи-
тань «приготування до життя в сім’ї»,
до якого належить і статеве вихо-
вання.

ISBN 966-561-325-1,  170x240 мм,
224 с. Ціна 9-80 грн.

Покликання жінки,

або Священство серця

Автор: Жо Круасан
Автор, відома французька пись-

менниця, розглядає роль жінки у су-
часному суспільстві та з’ясовує її
тотожність як з перспективи людсь-
кої, так і з перспективи Божого заду-
му щодо неї.

Сьогодні жінка, більше, ніж будь-
коли, страждає від невизнання та вик-
ривлення своєї тотожності, часто
відчуває себе незахищеною, бо не
знає ким є насправді, бо її образ спот-
ворюють, бо шукає власну зна–
чущість та власне унікальне місце
поза своєю жіночістю. Щоб віднайти
втрачені орієнтири, Жо Круасан
звертається до джерела — до Свято-
го Письма, Слова Божого. Саме там
вона знаходить пояснення всієї величі
жінки, її ролі й нагальної потреби для
людства.

Для широкого кола читачів.
ISBN 966-561-320-0, 130х200

мм,168 с. Ціна 8-40 грн.

Видавництво «Свічадо»  пропонує
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доклав зусиль до створення програми.
«Сповняє великою радістю, — продов-
жив Глава УГКЦ, — усвідомлення
того, що ми як церковна спільнота
зуміли створити свою програму.

Є багато різних програм статевого
виховання, які ставлять перед собою
різні завдання, та вони зазвичай не
беруть до уваги релігійні переконання.
Натомість ця програма побудована на
наших релігійних переконаннях та
враховує наші справжні потреби...

Ми часто присвячуємо велику ува-
гу різним негативним речам, які пов’я-
зані з подружнім життям: абортам,
розлученням, різного роду узалежнен-
ням. Однак Церква бажає, щоб ми
дбали про подружнє життя і представ-
ляли його у позитивному світлі, тобто
таким, яким воно повинно бути, за по-
зитивною програмою, яку дав нам сам
Творець.

Тому назва програми «Тіло — храм
Святого Духа» — це гарне свідчення
зрілості нашої спільноти». Також у
промові Блаженніший Любомир на–
звав цю програму найбільш успішним
способом змінити на краще ситуацію,
в якій ми перебуваємо, і досягти рівня
здорового суспільства.

Згодом було заслухано доповіді бр.

Петра Жука, координатора робочої
групи з опрацювання програми, про
працю над програмою, о. Юрія Кола-
си, голови Комісії родини Львівської
архієпархії, про богословський зміст
програми, п. Марії Швед, викладача
УКУ, про педагогічний аспект програ-
ми, п. Богдана Трояновського, дирек-
тора видавництва «Свічадо», про
психологічний аспект програми, п.
Анни Доманської, лікаря-гінеколога,
про медичний аспект програми, о. Йо-
сифа Міляна, голови Патріаршої
комісії у справах молоді, про молодь і
статеве виховання, о. Романа Небо-
жука, голови Митрополичої комісії
шкільництва, про школу та статеве
виховання та п. Юрія Підлісного,
директора Інституту родини та под-
ружжя УКУ, про статеве виховання в
родині.

Із заключним словом виступила с.
Луїза Цюпа. Вона, зокрема, сказала,
що праця над програмою статевого
виховання тепер матиме два напрями:
вишкіл викладачів та написання під–
ручника.

о. Ігор Яців
прес-секретар Глави УГКЦ

 «Тіло — храм Святого Духа»

Духовне життя монаха:

На основі творів св. Теодора

Студита (759-826 рр.)

Автор: ієрм. Богдан Дзюрах ЧНІ
У книзі подано всебічний аналіз

духовної доктрини визначного мисли-
теля східного християнства Теодора

Студита, показано його місце серед
інших учителів та отців Східної Цер-
кви. Автор разом зі святим ігуменом
Теодором вказує шлях, що веде до
обожествлення людини через її спів–
працю з Божою благодаттю.

Книжка рекомендована богосло-
вам, монахам, студентам богословсь-
ких студій та всім, хто роздумує над
питанням гріха та спасіння людсько-
го роду.

ISBN 966-561-311-1,145х200 мм,
484 с. Ціна 25-00 грн.

Книжки можна придбати
у крамниці «Свічадо» за адресою:
м. Львів, вул. Лисенка, 2

або у видавництві за адресою:
м. Львів, вул. Винниченка, 22
Тел. (0322)97-81-08

 у 2004 р. нові видання

До уваги читачів!

Триває передплата на

бюлетень «Агенція Релігійної

Інформації» у 2004 році,

яку можна оформити, починаючи

з будь-якого місяця.

Вартість передплати

    1 місяць — 1грн. 35 коп.

    3 місяці —  4грн. 05 коп.

    6 місяців — 8грн. 10коп.

Якщо Ви вважаєте, що зміст

нашого видання буде корисним для

Вас, і бажаєте регулярно

одержувати бюлетень «Агенція

Релігійної Інформації» поштою на

початку кожного місяця, то

просимо оформити передплату у

Вашому поштовому відділенні.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС
бюлетеня

«Агенція Релігійної Інформації» —

33879

Ви можете знайти у Каталозі

передплатних видань України

на 2004  рік.

Періодичність виходу бюлетеня

у 2004 році —
один раз на місяць.

Зайдіть на пошту  і підтримайте

церковну пресу!

До уваги наших дописувачів

Редакція АРІ
застерігає за собою право

редагувати і скорочувати матеріали,
які подаються до друку.

Позиція редакції може
не збігатися з думкою,

що викладена в опублікованих
матеріалах.

Редакція АРІ не зберігає
і не повертає кореспонденцію,

яка надходить на її адресу.
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Найцінніші надбання людства
зберігають книги. На початку 90-х
років в Україні почали з’являтися
видавництва, які випускали україно–
мовну духовну літературу. Видавниц-
тво «Свічадо» було одним із перших.
Воно створене при монастирі монахів
студійського уставу у Львові. Сьо-
годні це вже не поодинокий голос. Є
«Нова зоря» в Івано-Франківську,
«Добра книжка», «Місіонер» та
видавництво Українського Католиць-
кого Університету у Львові, журнали
«Ї», «Дух і Літера», видавництво при
Києво-Могилянській Академії у Києві
та інші. Втім, «Свічадо» й надалі за–
лишається тим дзеркалом, яке від–
биває духовне світло. Наш гість —
директор видавництва «Свічадо»
Богдан Трояновський.

Кор.: Закінчився 2003 рік. Яким
він був для видавництва «Свічадо»?

— Мабуть, перш за все треба ска-
зати, що це був черговий рік чергових
книжок. Ми хочемо продовжувати
шлях до тієї мети, яку колись поста-
вили собі. Цей рік не дуже відрізнявся
від попередніх років. Натомість для
самого видавництва важливим було те,
що воно отримало нові приміщення,
які дозволяють набагато ефективніше
працювати. Кількість працівників
збільшилася суттєво, — і в таких
умовах, які були раніше, важко було
працювати. Тепер монастир нам тро-
хи допоміг з приміщенням і зараз
ситуація є набагато кращою. Це дасть
базу для подальшої праці, подальшого
розвитку видавництва.

Кор.: Які пріоритетні напрями
роботи видавництва?

— Загальна мета — це видання
літератури, яка є потрібною, корис-
ною. Намагаємося видавати літера–
туру, яка допоможе сучасним людям
зрозуміти, як краще жити. Ми шу–
каємо ту літературу, яка базується на
християнських цінностях, оскільки
думаємо, що якщо людина базує своє
життя відповідно до засад христи-
янства, це життя виглядає трошки кра-
ще і по-іншому. Тоді воно набуває

якоїсь глибини, якогось змісту. Ми
хотіли б, щоб такими були наші книж-
ки.

Конкретні ділянки, яким нам хо–
тілося б приділяти трохи більше ува-
ги — це, наприклад, сімейна літера–
тура. Ми маємо намір випускати
літературу, яка потрібна в подружжі
чи у вихованні дітей. Є в нас така гарна

серія «Джерела християнського Схо-
ду» — це література, присвячена
течіям, які стояли в основі форму-
вання Східної Церкви. Це література
від початку, від другого століття. І ми,
власне, обираємо книжки, які стали
відзеркаленням такої традиції.

Є в нас серія науково-популярних
книжок. Є серії духовні — художньо-
го типу, але з глибокою сентенцією,
мудрістю. Ми маємо таку серію: ко-
роткі історії для душі, яку читачі дуже
радо приймають. Крім того є група
різних книжок, наприклад, катехи-
тичні книжки, які ми друкуємо спільно
з Катехитичною комісією. Є група
богословських книжок... Одним сло-
вом, можна сказати, що це є такий
досить широкий спектр, оскільки
релігійних видавництв в Україні до–
сить мало, а потрібно забезпечувати
всі групи населення.

Кор.: Чи залучаєте ви молодих
авторів?

— З авторами маємо деякі труд-
нощі. Це пов’язано перш за все з тим,
що є мало людей, які пишуть, маючи
відповідну релігійну, духовну освіту.
Хоча якісь спроби є. Зараз ми, влас-
не, готуємо видання молодшого по–
коління авторів. І сподіваємося, що
вони будуть вдалі. Проте, треба ска-
зати, що більшість нашої літератури
— це переклади з інших мов. Ми
намагаємося знайти добру літературу,
щоб саме нею виховалося покоління
майбутніх наших авторів.

Кор.: Які ваші видання вам хо–
тілося б відзначити?

— Якщо йдеться про минулий рік,
можна назвати декілька цікавих ви–
дань, наприклад, пісенник «Господь —
моя пісня». Оскільки нових пісенників
видається мало, ми спробували по–
єднати дві такі потреби: спочатку по-
дали традиційні пісні, які Церква
традиційно вживала і вживає; а друга
частина — це сучасні пісні, молодіжні,
для дітей, пісні, в яких ми, крім нот,
даємо акорди, за якими можна гарно
акомпонувати собі на гітарі під час
якихось зустрічей. Я думаю, що цей
пісенник буде дуже потрібний і корис-
ний.

Продовжуємо далі видавати серію
«Джерела християнського Сходу». В
минулому році вийшла книга «Щирі
розповіді прочанина своєму духовно-
му Отцеві» і «Християнське життя за
добротолюб’єм». Ми започаткували
також таку цікаву групу книжок (це
будуть дві або три книжки) «Мандру-
ючи до зрілості». Їх тема — виховання
для життя в сім’ї для дітей та підлітків.
Ось переді мною книжка, власне, для
дітей 11-13 років. Зараз вийде книга
для підлітків 13-16 років. Ці книжки
провадять дітей у світ дорослих. І тут
враховано такий важливий момент, як
статеве виховання. Тому що такої
літератури дуже бракує.

Батькам рівно ж бракує інфор–
мації, як говорити про сексуальні про-
блеми, сексуальне життя з дітьми, з
підлітками. І цією книжкою ми хотіли
допомогти. Цю книжку може читати
як молодь, так і батьки, які потім на

Богдан Трояновський, директор видавництва «Свічадо»:

ßçíÖêÇ’ûßçíÖêÇ’ûßçíÖêÇ’ûßçíÖêÇ’ûßçíÖêÇ’ûßçíÖêÇ’û
«Маємо намір випускати літературу,

яка потрібна в подружжі чи у вихованні дітей»
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основі тієї книжки зможуть роз–
повідати дітям про різні проблеми. Ця
книжка бере до уваги сучасні досяг-
нення психології, педагогіки і враховує
потреби християн, християнський
світогляд загалом.

Чергова книжка — «Вінчання
християнського подружжя» Йосифа
Ралі. Це є архієпископ Греко-Като-
лицької Мельхітської Церкви. Дуже
цікава книга, тому що автор пише не
лише про вінчання, а взагалі про под-
ружжя з точки зору Східної Церкви.
Він хоче показати, чи є якісь особли-
вості в трактуванні подружжя саме
Східної Церкви. Він це показує на
основі ікон Йоакима і Анни. Ми зро-
били так, що можна, читаючи, спогля-
дати ікону. Сподіваємось, що ця книга
також допоможе по-новому осмисли-
ти питання подружнього життя.

Можна згадати ще такі книжки як
«Короткі історії для душі», «Та–
ємниця червоних рибок». Думаю,
читачі радо зустрінуть ці книжки.

Варто згадати і дитячий журнал
«Зернятко». З цим журналом склалася
така цікава ситуація: коли ми почали
його видавати, тираж був 3-4 тисячі
примірників. Тираж останнього номе-
ру 2003 року — 24 тисячі — в шість
разів більший. Ці цифри свідчать про
те, що цей журнал потрібен дітям, вони
дуже радо його читають в Україні і за
кордоном. Ми отримуємо дуже хороші
відгуки про нього з боку дітей, батьків,
вчителів. З 2004 року ми плануємо
випускати його щомісяця (досі він
виходив раз у два місяці). На прикладі
цього журналу ми бачимо, наскільки
добрий вплив може мати такий жур-
нал на дітей, а часом і на батьків. Бать-
ки радо читають його, бо пояснення

правд християнства у «Зернятку»
робиться крізь призму дитячого ро–
зуміння. Воно просте, а не складне. А
ми знаємо, що багато дорослих людей
не пройшли нормальної катехизації.
Це просте викладення християнських
правд допоможе в тому, щоб зро–
зуміти і осмислити певні речі, які для
нас є важливими і про які ми деколи
не знаємо. Багато людей сьогодні гово-
рять нам про потребу видавання такої
літератури для трохи старших дітей.
Йдеться про журнал для сім’ї. Ми
думаємо про це. Ми знаємо, що такі
речі робити нелегко. Але в планах у
нас це є.

Вже приблизно два-три роки ми
сподіваємося на певні пільги, певну
допомогу уряду в друкуванні, вида-
ванні, розповсюдженні літератури. На
жаль, останній бюджетний проект не
дає нам нових пільг, не дає нам мож-
ливості нормально працювати, а за–
бирає те, що досі було подане. Це ста-
вить перед нами питання, чи буде щось
в тому напрямку змінене, чи ні? Ми
маємо дуже неприємну ситуацію через
те, що дуже багато пільг є в сусідніх
державах, в тій же Польщі, Росії.
Натомість в Україні книжка трак–
тується не як продукт культури, а на
рівні з продуктами чи з якимись інши-
ми витворами. Ця проблема нас тур-
бує. Треба дати книзі все-таки «зелене
світло». Якщо ні — вона буде дорожча,
важко буде її купити. А це, очевидно,
дуже ускладнює життя.

Кор.: Які ваші плани на май-
бутнє?

— Ми б хотіли якось покращити
внутрішню структуру у видавництві
для того, щоб могло вийти більше кни-
жок. Оскільки попри те, що ми все-

таки видаємо по 50-60 книжок в рік,
це є тільки краплина в морі потреб. Ми
будемо шукати способи збільшити
кількість літератури. Це, очевидно,
пов’язано не лише з можливістю випу-
стити таку літературу, але й із мож-
ливостями продажу, поширення тощо.

Кор.: Які найважливіші події, на
Вашу думку, відбулися цього року в
житті суспільства, Церкви, які
варто відзначити?

— В Церкві є речі, наприклад,
собор в Києві, які, мені здається,
більшість суспільства радо сприймає
і розуміє. Розуміє потребу такого со-
бору і центру в Києві. Наша Церква
через свій великий потенціал — і нау-
ковий, і духовний, — може допомогти
не тільки членам своєї Церкви, але і
православним. Правда, до нас дуже
агресивно ставиться Православна
Церква Московського Патріархату,
але, мені здається, треба показати
свою позитивну позицію: там де один
християнин може подати руку друго-
му, — там нема загрози для жодної з
сторін. Можливо, це свідчення є таки
важливе:  щоб показати, що це є
Східна Церква і вона має свій шлях,
свій спосіб, і хоче шанувати інші цер-
кви, хоче, щоб інші церкви шанували
її. Мені здається, що це серйозна подія
глобального плану. Ми знаємо, що є
певні труднощі, які єпископи відчува-
ють в своїх єпархіях, є певні конф–
ліктні ситуації, які нас теж турбують,
бо вони відбиваються і на стосунках
між людьми. Але я думаю, що Церква
побудована на такому фундаменті, що
вона переборе ці всі труднощі і з часом
стане сильнішою і кращою.

Розмовляла Любомира Бурка

Видавництво «Свічадо»  пропонує у 2004 р. нові видання

Родинні перехрестя

Серія: Невигадані історії
Розповіді, зібрані у книзі, торка-

ються важливих питань сімейного
життя, зокрема релігійного вихо-
вання дітей, усиновлення, планування
сім’ї, а також — звільнення від уза-
лежнень, зокрема алкоголізму та
наркоманії.

Читачеві пропонується дещо з
досвіду вирішення подібних проблем
людьми, об’єднаними у всесвітньому
русі фукуляринів, які своїм дорогов-

казом у житті виб-
рали Нову Заповідь
Христа і намага-
ються втілювати
Його науку у по-
в с я к д е н н о м у
житті.

Кожне з опо–
відань — реальна

історія, дуже особисті, щирі й емо–
ційні звіряння багатьох людей про
свою зустріч з Богом і подальше гли-
боке духовне переродження.

Для широкого кола читачів.
ISBN 966-561-322-7, 107х165 мм,

192 с. Ціна 5-80 грн.

Книжки можна придбати
у крамниці «Свічадо» за адресою:
м. Львів, вул. Лисенка, 2

або у видавництві за адресою:
м. Львів, вул. Винниченка, 22
Тел. (0322)97-81-08
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У Львові освячено Генеральне консульство Чеської республіки

29 січня 2004 р., о 15.30, в Укра–
їнському Католицькому Університеті
відбувся науковий семінар на тему
«Церковна історіографія в пост–
комуністичному контексті сучасної
України». Семінар був організований
Інститутом Історії Церкви та Ук–
раїнською комісією порівняльної цер-
ковної історії за участю провідних
науковців зі Львова, Києва та інших
міст України, а також гостей з-за кор-
дону. Його учасники обговорили су-
часний стан української церковної
історіографії, розмірковували над
тим, чи є церковна історія світською
чи богословською дисципліною, нама-
галися визначити предмет і завдання
церковної історії як науки, її місце в
структурі інших гуманітарних дис–
циплін.

Були розглянуті також такі теми,
як взаємини між «клерикальним» та
«секулярним» в осмисленні духовної
спадщини східного християнства; про-
блеми «легітимізації» київської хрис-
тиянської традиції в історіографії
Центрально-Східної Європи; перер–
ваність історіографічної традиції в
Україні та її наслідки для релігієзнав–
чих студій; регіональні й конфесійні

аспекти історіописання.
Під час семінару виголошено дві

доповіді: «Церковна історія в контексті
постатеїстичної історіографії» (Олег
Турій) та «Науковий збірник з церков-
ної історії «Ковчег»: ідея і чин» (о. д-р
Борис Ґудзяк).

«Протягом останнього десятиліття
щораз ширше коло українських нау-
ковців все частіше почало звертатися
до церковно-історичної проблематики
чи, принаймні, включати питання, що
стосуються духовного досвіду минулих
поколінь до сфери своїх зацікавлень»,
— наголошує директор Інституту
Історії Церкви д-р Олег Турій.

У рамках Семінару відбулося обго-
ворення концепції наукового часопису
з церковної історії  в контексті евро-
пейської та української секулярної
історіографій, опісля — презентація
четвертого тому «Наукового збірника
з церковної історії «Ковчег», присвя-
ченого темі «Еклезіальна й національна
ідентичність греко-католиків Цент-
рально-Східної Європи». Це число
вийшло друком у новоствореному Ви-
давництві Українського католицького
університету. Окрім матеріалів тема-
тичних засідань, на яких розглядалася

історична проблематика, тут опу–
бліковано також дискусію богословсь-
кого круглого столу про сучасну
еклезіальну ідентичність Греко-Като-
лицьких Церков.

«Плекання в Україні церковної
історії як окремої дисципліни важко
уявити без друкованого органу, який
сприяв би регулярному оприлюдненню
результатів досліджень і плідному кри-
тичному обмінові думками між вчени-
ми та науковими інституціями», —
говорить ректор Українського като-
лицького університету о. д-р Борис
Ґудзяк. — Хоча зміст «Ковчегу» виз-
начатиметься потребою передовсім
строго наукових історичних пуб–
лікацій, він надаватиме місце і для
висвітлення інших актуальних тем —
таких, як екуменічні взаємини, со–
ціологія сучасного релігійного життя
в Україні та історія сакрального мис-
тецтва. Видавці журналу ставлять собі
за мету також надавати молодим нау-
ковцям трибуну для оприлюднення в
часописі своїх досліджень».

Прес-служба
Українського католицького

університету

Церковна історія в

У парафіях Харківсько-Полтавсь-
кої єпархії пройшло вшанування обо-
ронців Києва, які полягли 29 січня
1918 р. біля станції Крути, захищаю-
чи столицю України від більшовиць-
кої агресії. В Свято-Дмитрівському
храмі м. Харкова канцлер єпархії о.
Віталій Зубак відправив заупокійну
Служби Божу, за якою молилися
викладачі і студенти Колегії Патріарха
Мстислава. Перша лекція в Колегії
Патріарха Мстислава в цей день була
присвячена подвигові героїв Крутів.
Архієпископ Ігор у супроводі о. Во-
лодимира Червонникова спільно з
представниками КУН та Спілки офі–
церів України відвідав станцію Крути
й узяв участь у відправі заупокійного
богослужіння.

За панахидою молилися Віктор
Ющенко, Левко Лук’яненко, Степан
Хмара, Олексій Івченко, Борис Тара-
сюк, інші політичні та громадські діячі
України.

Пам’яті героїв Крутів

Прес-центр Харківсько-
Полтавської архієпархії  УАПЦ

20 січня 2004 р. у Львові на вулиці
Антоновича, 103а було відкрито Гене-
ральне консульство Чеської рес–
публіки. Освятити нові приміщення
консульства запросили Блаженнішого
Любомира Кардинала Гузара, Главу
Української Греко-Католицької Церк-
ви.

Після розрізання стрічки відбувся
Чин освячення дому, у якому взяли
участь всі учасники торжества. Після
прочитання псалма, проспівання сти-
хири у приміщенні консульства зазву-
чали слова молитви, в якій священнос-
лужителі просили про очищення,
освячення, оберігання від усякого зла
не тільки стін дому, але й тих, що
будуть в ньому працювати.

Відтак до присутніх звернувся
Блаженніший Любомир. Він, зокрема,
сказав: «Для мене є великою радістю
бути тут, в цю урочисту хвилину. У
нашому місті переживаємо хвилину
росту, адже відкривається ще одне
генеральне консульство. Це є радістю
для всіх нас, адже бачимо, що багато

народів воюють між собою, а ми є
серед тих небагатьох, які стараються
жити у мирі, злагоді, взаєморозу–
мінні... Хочу побажати великих успіхів
у нашій співпраці. Будується нова, а
радше відновлюється стара Європа. У
цьому процесі ми знаходимо один од-
ного, і це наповнює наші серця оп–
тимізмом і сподіванням на краще май-
бутнє».

Глава УГКЦ також подарував Ге-
неральному консулу ікону Пресвятої
Богородиці. При цьому він зазначив,
що її дарує для того, щоб засвідчити,
що крім політичних, економічних,
соці–альних зв’язків між нашими на-
родами є ще духовний — спільна для
обох націй Мати — Пресвята Богоро-
диця.

Після окроплення свяченою водою
приміщень Генерального консульства
вітальні промови виголосили високо-
достойні учасники свята.

о. Ігор Яців
прес-секретар Глави УГКЦ
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З нагоди святкування Року Родини
31 січня 2004 року у конференц-залі
храму Різдва Пресвятої Богородиці,
що на Сихові, відбулася конференція
«Християнська Родина — щаслива
Україна», яку організували спільно з
цією парохією Різдва Пресвятої Бого-
родиці Сихівська районна адмініст–
рація та відділ освіти Сихівської
районної адміністрації.

Відкрив конференцію парафі–
яльний камерний хор «Теотокос» мо-
литвою «Отче наш». Зі вступним сло-
вом, у якому була розкрита істинна
суть християнської родини і любові,
яка єднає і виховує подружжя та їхніх
дітей, виступив парох о. Орест Фре-
дина. Темою конференції було обгово-
рення факторів нормального функ–
ціонування сім’ї, збереження величної
гідності Божої інституції, якою є под-
ружжя.

Присутніх привітали голова Си–
хівської районної адміністрації Євген
Мочульський та начальник відділу
освіти Сихівської райадміністрації
Ірина Синицька, які зі сторони влади,
мабуть, найбільше сприяють розвит-

ку духовного зросту дітей у школах, а
отже й наших родин; через них від–
бувається тісна співпраця школи і Цер-
кви. З доповідями також виступили о.
Юрій Коласа, магістр богослов’я,
представник Комісії у справах родини

Львівської Архієпархії УГКЦ («Под-
ружжя у відповідності до відвічного
задуму Творця»), Мар’яна Бас, уче-
ниця 10-Г класу СЗШ № 73 («Форму-
вання релігійності молоді під впливом
родини»), Юрій Стронянський, учень
11-го класу Греко-Католицького
ліцею ім. Блаженного Климентія Шеп-
тицького («Рід Шептицьких»; допо–
відач розкрив взірцеві родинні стосун-
ки на прикладі родини Шептицьких),
Леся Мартин, магістр богослов’я,
вчитель християнської етики ССЗШ

№ 80 та ведуча конференції («Спосо-
би рятування сім’ї у навчанні Свя–
тішого Отця Івана Павла II») та Андрій
Костюк, магістр філософії, адвокат
(«Українське законодавство про шлюб
та сім’ю у світлі християнського вче–
ння»).

У сказаному була висловлена надія,
що ця конференція, включно з наступ-
ним святкуванням, може стати певною
цеглиною у зміцненні українських
родин: тих, які вже є, і тих, які ство-
рюватимуться, і що вона спричиниться
до нелегкого, але дуже важливого руху
з оздоровлення родини.

Завершилась конференція молит-
вою митрополита Андрея Шептицько-
го за українську родину, яку мовили
усі учасники та присутні під проводом
пароха о. Ореста.

Відзначення Року Родини продов-
житься 8 лютого урочистим святку-
ванням в кінотеатрі ім. О. Довженка
(Сихів).

Анна Бліновська,
відділ інформації Церкви Різдва
Пресвятої Богородиці (м. Львів)

«Християнська сім’я —  запорука щасливої держави»:
конференція на тему родини пройшла у сихівському храмі

çéÇàçà ìÄèñçéÇàçà ìÄèñçéÇàçà ìÄèñçéÇàçà ìÄèñçéÇàçà ìÄèñçéÇàçà ìÄèñ
Архієпископ Ігор надіслав

привітанні Патріарху УПЦ КП

У зв’язку з 75-річним ювілеєм
Патріарха УПЦ КП Філарета ар–
хієпископ Ігор (Ісіченко) надіслав
ювілярові вітального листа. Владика
Ігор пише: «Ми високо цінуємо Ваші
надбання як богослова, як організатора
й лідера церковного життя, з котрими
Ви прийшли до свого 75-річчя.

Ми раді нагоді подякувати Вам за
виявлену Вами за останнє десятиріччя
тверду позицію стосовно необхідності
здобуття  Українською Церквою авто-
кефалії, за чіткі патріотичні орієнтації
в суспільному служінні, за тверезий і
зважений підхід до стосунків з Укра–
їнською Автокефальною Православ-
ною Церквою.

Просимо Начальника всіх пастирів
і Небесного Главу Церкви Ісуса Хри–
ста, щоб щедро обдарував Вас Своїми
небесними скарбами, щоб зіслав Вам
духовну й тілесну міць на многії і благії
літа».

Єпархіальна рада

Харківсько-Полтавської єпархії

В Свято-Дмитрівському катехи-
тично-пастирському центрі відбулося
засідання єпархіальної ради Хар–
ківсько-Полтавської єпархії. Крім
членів єпархіальної ради в ньому взяли
участь канцлер єпархії, декани Хар–
ківського, Луганського та Полтавсько-
го деканатів, представник Львівського
крайового братства. Рада розглянула
перебіг архіпастирської візитації па-
рафії. Спільною проблемою парафій
лишається брак молоді й програм по-
кликання мирян. Не скрізь прова-
диться навчання. Бракує богослужбо-
вих книг: напрестольного Євангелія,
служебника. Було ухвалено присвяти-
ти єпархіальний собор проблемі духов-
ного формування мирян, первірити
наявність у парафіях богослужбової
літератури, упорядкувати пам’ятку
для священиків про порядок архі–
єрейської візитації, фіксувати на–
слідки візитацій у письмових вис-

новках. У зв’язку з розширенням скла-
ду Харківсько-Полтавської єпархії
було вирішено наступний, ХІІІ єпа–
рхіальний собор Харківсько-Пол-
тавської єпархії, провести 17 березня
2004 р.

Заборона на професію вчителя

для священика УАПЦ

На клопотання священика
УПЦÊМП с. Мурафа Краснокутсько-
го району Харківське обласне уп–
равління освіти зажадало від дирек-
тора школи в с. Мурафа звільнити з
роботи священика УАПЦ Михайла
Миронова, котрий почав викладати в
селі англійську мову (о. Михайло Ми-
ронов навчався на факультеті інозем-
них мов). Тепер діти в с. Мурафа не
вивчають іноземної мови.

О. Михайло Миронов звернувся за
допомогою до комісії Верховної Ради
з питань культури Леся Танюка та до
уповноваженої Верховної Ради з прав
людини Ніни Карпачової.
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Під час Йорданського освячення
води ми молимося, щоб Господь дав їй
особливу чудесну силу, яка діяла б у
нашому житті «на освячення душ і тіл,
на лікування від терпінь, на освячення
домів і на всяку особливу потребу».
Тому в день Богоявління Господнього
до церкви зазвичай приходить багато
людей, які впродовж року рідко
відвідують дім Божий. Вони поклада-
ють особливі надії на поліпшення сво-
го життя саме через йорданську воду.
Набирають її у великі дзбанки, при-
носять у свої домівки, але чудо, як
правило, не стається, життя і надалі
залишається турботливим і без–
радісним.

Чи справді йорданська вода може
зробити чудо? Звичайно, можна наве-
сти багато прикладів, коли люди
зцілювалися, причащаючись святої
води. Однак сьогодні я хочу говорити
про інше чудо: не про тілесне оздоров-
лення, а про зцілення всього нашого
життя. Тій людині, яка каже, що чудес
не буває, може заперечити священик,
що відвідує домівки з Йорданським
благословенням. Священик дуже лег-
ко розпізнає тих людей, які постійно

отримують від Бога зцілення. Не
потрібно ні про що розпитувати, щоб
зрозуміти, що в тій чи іншій родині жи-
вуть справжні християни, тобто ті, які
щонеділі ходять до церкви, часто
сповідаються і причащаються. Така
родина освітлена Божою любов’ю і
опікою. Це видно без слів.

Важко пояснити, яким чином, але
присутність Божої благодаті у родині
можна дуже легко побачити. Боже
світло приваблює і притягує до такої
родини, додає радісного настрою тому,
хто відвідує цих людей.

Часто люди відмовляються прийня-
ти священика, мотивуючи це тим, що
не мають грошей чи не завершили
ремонту. Мимоволі пригадується прит–
ча Ісуса Христа про царський бенкет,
на який запрошені відмовлялися прий-

З Йорданським благословенням у кожний дім
ти через життєві узалежнення. У
даному випадку різниця лише та, що
тут вже сам Христос стукає у двері і
приходить до наших осель через
читання Святого Євангелія, проповідь
священика, через краплини живої
води. Дивно і сумно бачити, коли при
читанні Євангелія батьки намагаються
слухати, а діти демонстративно вихо-
дять з кімнати. Хто винен: діти чи їхні
батьки?

Та для тих, хто любить Бога, йор-
данські свята — це час великої радості.
Прихід священика з Йорданським бла-
гословенням у їхню оселю —  це особ-
лива зустріч з Божою благодаттю у
повсякденному житті. Після такої
зустрічі залишаються почуття очи-
щення і миру, ніби після Святої Спо–
віді. Йорданське благословення є на-
самперед святом родини. Всі —  великі
і малі —  раді вітати Божого посланця,
священика, у своїх домівках, який
разом з йорданською водою приносить
чудо Божого зцілення нашого життя.

о. Руслан Грех,
відділ інформації церкви

Різдва Пресвятої Богородиці

Виставка «Лемківський Єрусалим»

діє у Львівській галереї мистецтв протягом різдвяного періоду
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Свято Богоявління нагадує нам про
поворотний момент у земному житті
Ісуса Христа. Майже тридцять років
залишався Він віддаленим від світу, у
глухому поселенні. Ніхто, крім Мате–
рі, не знав про Його велику таємницю.
Але прийшов час, і на берегах ріки
Йордан зазвучав громовий голос Івана
Предтечі. Охоплений передчуттям
близькості Царства Божого, пророк

звав народ
до покаян–
ня. Сотні
людей сті–
к а л и с я ,
щоб під–
г о т у в а т и
себе до зу–
стрічі з
М е с і є ю .
Каючись у
своїх грі–
хах, вони
входили у
воду, і про-
рок здій–
снював над
ними обряд
священного
омовення.
Це був знак
початку но-
вого життя.

Раптово в юрбі тих, що каялися,
з’явився нікому не відомий Ісус з На-
зарета Галілейського. Не бажаючи
виділятися серед інших, він також про-
сить хрещення у пророка. Безгрішний,
Він вказує грішниками шлях до Бога,
— шлях, який починається з покаян-
ного очищення. Це і був початок
месіанського служіння Ісуса Христа.

У надвечір’я Богоявління, що має
назву Щедрий вечір, християнська
родина вдруге, після Свят-вечора, уро-
чисто збирається за столом, до якого
подаються лише пісні страви. Цього
дня прийнято щедрувати — тобто
бажати один одному і всім людям
добра, злагоди і процвітання.

Наші українські щедрівки ви–
різняються особливою поетичністю і
красою, а одна з них — незрівняна
«Прилетіла ластівочка» Миколи Леон-
товича — звучить у ці святкові дні по
всьому світу, лише мало кому відомо,
що цей чудовий твір написав ук–
раїнський композитор.

З празником Богоявління тісно по-
в’язана традиція Великого Йордансь-
кого Водосвяття.  Вперше про водос-
вяття на наших землях згадує
Іпатський літопис, відносячи його до
1148 року. Проте, вважається, що,
форми, близької до сучасної, цей обряд
почав набувати, починаючи з XIII

століття. Згодом в українській Церкві
утворилися звичаї, що не мають
аналогів ні в грецьких, ані в інших
слов’янських церковних уставах, —
зокрема, благословення води палаю-
чою свічкою: припис саме таким
чином освячувати воду містився у
требнику Петра Могили. Після водос-
вяття священик благословив людей
освяченою водою, а на річці, де це
відбувалося, було прийнято ставити
хрест з льоду. У святкових молитвах
цього дня віруючі закликають св. Дух
зійти, очистити і освятити воду, нада-
ти їй цілющої сили у зціленні душі і
тіла. На Україні йорданською водою
кропили і будинок, і ціле обійстя, щоб
відігнати від господарства нечисту
силу, а саму освячену воду зберігали
по домівках як велику святість.

Господнє Богоявління є відобра-
женням однієї з найбільших і найглиб-
ших правд християнської віри —
таїнства Пресвятої Трійці, яка вперше
ясно об’явилася саме під час Христо-
вого хрещення: Бог Отець, Бог Син і
Бог Дух Святий разом свідчать про
Божество Ісуса Христа. Через це й
називаємо свято Богоявлінням — бо
воно є святом першого явління Три–
єдиного Бога.

«Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка...»

Тими днями прийшов Ісус із Наза-
рету, що в Галілеї, і був хрещений
Іваном у Йордані. І коли виходив з
води, побачив, як небо розкрилось, і
Духа, що як голуб сходив на нього. І
голос ізлинув з неба: «Ти Син мій улюб-
лений, у Тобі — моє уподобання» (Мр
1,11)

Слова так добре мені знайомі. Бог
скеровує їх до Свого Сина. Скеровує
їх рівно ж до мене. Часто про них
думаю, повторюю їх у своєму серці і
молюся ними, але тільки-но сьогодні
відкриваю, що коли розважаю над
ними, то заледве можу здобутися на
ствердження: «Так, Бог мене любить,
отже, акцептує мене. Так, акцептує
мене з моїми вадами, страхами, зала-
маннями, з усім, що є причиною того,
що залишаюся таким недосконалим».

Але чи то вже вся істина, що вира-
жена в цих словах? Ні, адже Бог вираз-

но мені говорить: «В тобі Моє уподо-
бання!» А уподобання — то щось
більше, ніж звичайна акцептація. То
радість і повнота щастя з того, що
існую, живу, ходжу по землі, рухаюсь
— тільки з того і аж з того. То радість
з мого існування, а не з моїх справ, здо-
бутків, успіхів і т. п. То також — і
передусім — величезне захоплення і,
зрештою, зачарування моєю особою.

В який то несамовитий і чудесний
спосіб Бог мусить переживати любов
до мене! Як вона мусить Його пере-
повнювати! А мені так важко побачи-
ти її і втішитися тим, що Його серце
тріпоче, коли дивиться на мене, і каже:
«Голос твій солодкий і обличчя твоє
принадне» (Пісня 2,14).

Як же часто не довіряю Богові,
Його словам. Кажу: «Так, але...», і все
починається спочатку. Довіряю собі
більше, ніж Йому. І в цьому полягає
моя невіра — постійні сумніви, пере–

більшене акцентування на тому, що в
мені поганого, погляд на себе з ноткою
фаталізму. Чи ж то і є правда, — та
істинна? Як же сильно я просякнутий
шаблонами цього світу: «Так, вартуєш
чогось, якщо... зробиш те чи інше,
досягнеш успіху, а твоє ім’я буде зна-
не». А Бог говорить щось зовсім інше:
«Ти син Мій улюблений...» і не ставить
жодних умов, вимог — просто любить.
Так просто, а водночас важко прийня-
ти це і зробити своєю істиною. Бо Бог
простіший, аніж мені видається. З
іншої сторони, як багато залежить від
мене, від того, до яких голосів прислу-
хаюся щодня! Чи дозволяю, щоб світ
своїм галасом заглушив слова любові,
а чи шукаю Правди — тієї єдиної,
найважливішої, без якої все інше є
лише марнотою?

«Ти Син мій улюблений, у Тобі — моє уподобання»...

Ель Греко.
Хрещення Христа.1600 р.

www.jezuici.pl
Переклад з польської мови

З. Курдини

За книгою о. Ю. Катрія
«Пізнай свій обряд»
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В ознаменування 25-ліття пон–

тифікату нинішнього Папи, йому по-
даровано книгу «Віра і культура»
(1574 сторінки), підготовлену Папсь-
кою Радою з питань культури. Вона
була вручена Івану Павлу IIÊу присут-
ності кардинала Поля Пупара, який
очолює цей підрозділ Римської курії,
заснований 22 роки тому.

Збірник «Віра і культура» — це
антологія текстів дев’яти понтифіків
— від Льва XIII, обраного на римсь-
кий апостолський престол в 1878 році,
до Івана Павла II, який став Папою
рівно сто років потому, в 1978 році. У
документах знайшли відображення
різні аспекти непростих взаємовідно–
син між Церквою та суспільством,
зокрема текст виступу Івана Павла II
в ЮНЕСКО у 1980 році, коли Папа
сказав, що «людина стає людиною зав-
дяки культурі».

«Ваша книга є свідченням факту,
що в ході століть папська магістерія
завжди культивувала позитивну візію
відносин між Церквою та світом куль-
тури», — сказав Папа кардиналові
Пупару під час презентації збірника. За
словами Івана Павла II, культурне се-
редовище є важливою сферою мі–
сійної діяльності Церкви.

***
Президент Папської ради «Кор

унум» («Єдине серце») — підрозділу

римської курії, відповідального за
справи милосердя і доброчинності,
єпископ Пауль Джозеф Кордес пред-
ставив 29 січня у Ватикані послання
Папи на Великий Піст 2004 року.
Темою цьогорічного великопосного
послання Святішого Отця стали слова
з Євангелія: «Хто прийме одного з цих
малих в моє ім’я, той мене прийме».
Великий Піст розпочнеться у Ка–
толицькій Церкві в Попільну середу 25
лютого, — майже одночасно з хрис-
тиянськими Церквами східної традиції,
отже і Великдень всі християни світу
святкуватимуть цьогоріч в один день
— 11 квітня.

***
На противагу до минулих років,

Святіший Отець Іван Павло II не очо-
люватиме 25 лютого церемонії По–
пільної середи у римській базиліці
Святої Сабіни і традиційної процесії,
що знаменує початок Великого Посту
в Католицькій Церкві. Проте Папа
очолить церемонію вступу у Великий
Піст з обрядом посипання попелу в залі
Павла VI у Ватикані, де щосереди
відбуваються загальні папські ауді–
єнції. Про це, не уточнюючи мотивів
змін у традиційному розпорядку Свя–
тішого Отця на цей період, оголосила
префектура папського дому. Перед–
бачається, що у церемонії у залі Павла
VIÊзможуть взяти участь всі вірні, які

зазвичай приходять на загальну ауді–
єнцію, та всі бажаючі.

Незважаючи на видиме поліпшення
стану здоров’я, порівняно з жовтнем
2003 року, Папа значно скоротив свою
діяльність у січні-лютому ц. р. Зок-
рема, були анульовані дві традиційні
зустрічі: висвячення єпископів 6 січня
у Ватикані і хрещення новонародже-
них у празник Епіфанії (Водохрещі).

***
Четверо жінок-мирянок призначені

24 січня консультантами Папської ради
у справах культури, яку очолює фран-
цузький кардинал Поль Пупар. Вони
представляють різні країни і культурні
напрями чотирьох континентів: Ма–
нуеліта Нуез, відповідальна за культу-
ру єпископської конференції Панами
(Панама); Марта-Еухенія Даз де
Пфенніх, президент міжнародного
всесвітнього союзу жіночих католиць-
ких організацій (Мексика); Агнес Ад-
жахо Авоньон (Бенін) та Анні Лам
Шун Вай, президент Асоціації като-
лицької преси східної Азї (Гонконг).
Папа рівно ж призначив консультан-
тами цієї ради одного прелата (монс.
Пітер Флітвуд, генеральний секретар-
помічник ради єпископських кон–
ференцій Європи (ССЕЕ) і чотирьох
мирян-чоловіків, які є представника-
ми Чилі, Буркіна-Фасо, Перу та Люк-
сембурга.

Шістдесят
років тому, 22
січня 1944 р.,
Папа Римський
Пій XII від–
чинив двері
своєї примі–
ської рези-
денції Касте–
льгандольфо
для тисяч лю-
дей, які, в часи

воєнного лихоліття, потребували даху
над головою і медичного догляду. Про
це написала, згадуючи ті події,  що–
денна ватиканська газета «Оссервато-
ре Романо».

Нагадуючи слова Пія XII, виголо-
шені на самому початку війни: «З ми-
ром ніщо не втрачено. З війною втра-
чено все», газета розповідає, що
скориставшись статусом екстери–
торіальності вілли Кастельгандольфо,
розташованої в 30 км на південь від
Рима, і з огляду на ситуацію в Італії,
Папа наприкінці січня 1944 року по-
прохав у держсекретаря Ватикану
(монс. Джованні-Баттіста Монтіні —
майбутній Папа Павло VI), передати її
в розпорядження населення. Саме тоді
в Італії, після висадки союзницьких
військ, йшли активні бойові дії, три-
вали бомбардування.

Майже 12 тисяч осіб, серед яких

чимало євреїв та антифашистів, знай-
шли притулок у резиденції Кастель-
гандольфо аж до визволення Рима 4
червня 1944 року.

Показовим є приклад братів-близ-
нюків, які народилися у папському
палаці 60 років тому, і отримали імена
Пій Еудженіо та Еудженіо Пій, на знак
вдячності Папі Пієві XII, чиє світське
ім’я було Еудженіо Пачеллі.

До речі, нагадує газета, резиденція
Кастельгандольфо — не єдиний з
об’єктів власності Папи, які були пе-
редані для захисту та медичного дог-
ляду населення.

В часи війни папська резиденція стала притулком для тисяч людей

Розділ підготувала
З. Курдина

Папа Пій XII
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Вселенський Патріарх заявив, що
29 червня зустрінеться з Папою Рим–
ським Іваном Павлом II. На завер-
шення свого візиту на Кубу, 26 січня
Варфоломей I у розмові з архієпис-
копом Гаванським кардиналом Хайме
Ортегою-і-Аламіно сказав, що з
радістю прийме запрошення Папи
відвідати Ватикан з нагоди щорічного
святкування пам’яті апп. Петра і
Павла. Вже 25 років Константино-
польський патріархат скеровує на
урочистості до Вічного міста
делегацію, до якої входять ієрархи
високого рангу. Бажання Варфоломея
I носить і символічний характер:
цього року виповнюється 40 років
історичної зустрічі Папи Павла VI з
Патріархом Афінагором, яка
відбулася в 1964 р. в Єрусалимі. По-
ширюючи цю новину, американське
католицьке інфор–маційне агентство
Сі-Ен-Ес процитувало слова голови
Папської Ради сприяння
християнській єдності кардинала
Вальтера Каспера про те, що останнім
часом спостерігається значне по–
тепління у відносинах з Румунією,
відкриваються перспективи контактів

Італія

Після 10-літнього туру по Європі
виставка фотографій статуї
Мікеланджело «Пієта» («Божа Мати,
що оплакує Христа») опинилася у
Римі. Автор виставки, австрійський
фотограф Роберт Гупка, який помер у
2001 році, зробив тисячі фотографій
«Пієти» під час міжнародної виставки
1964 року у Нью-Йорку. Ці фото-
графії виконано в різній техніці:
чорно-білі і кольорові, зняті за допо-
могою об’єктивів від 35 до 400 мм,
вдень і вночі. За словами організаторів
виставки, «фотографу вдалося поба-
чити «Пієту» так, як досі бачив її, на-
певно, лише сам Мікеланджело».

Мікеланджело Буонарротті було
всього 25 років, коли він вирізьбив
скульптуру з цілісного шматка ка-
рарського мармуру. В 1972 р. один
душевнохворий завдав скульптурі 12
ударів молотком. Після реставрації
«Пієту» помістили за куленепробиним
склом у базиліці св. Петра.

***
Святе Письмо від «а» до «я» — в

Італії вперше у світі видано біблійний
словник середнього об’єму: про це
повідомило ватиканське радіо. Книга
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з Церквами Греції, Болгарії і Сербії. Як
сказав кардинал Вальтер Каспер в
інтерв’ю Сі-Ен-Ес, Контантинополь
дав зрозуміти, що в 2005 році знову
відбудеться зустріч Міжнародної
змішаної богословської комісії. Все-
ленський Патріарх вже призначив мит-
рополита Пергамського Йоана від–
повідальним за підготовку співбесіди
у наступному році.

Вселенський Патріарх висловив бажання

 зустрітися з Папою Римським і провести

нове засідання Міжнародної змішаної комісії
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Це невеличке містечко, розташо-
ване недалеко від Франфурта-на-
Майні, о. Веренфрід ван Страатен
(помер у січні минулого року у віці 90
років), прославив на цілий світ, адже
саме тут розташовується штаб-квар-
тира фонду «Церква в потребі», зас-
нованого в 1947 році.

Виступаючи ініціатором створення
цієї організації, священик ставив перед
собою мету допомоги емігрантам та
біженцям. Його незвичайне життєве
кредо — збирати милостиню для
мільйонів потребуючих і зневірених —
і той невтомний ентузіазм та енергія,
з якими він присвячував себе цій
справі понад 50 років, ніколи не пере-
ставали викликати у людей щире за-
хоплення і головне — бажання жерт-
вувати, віддавати, ділитися з тими,
кому важче.

Легендарний засновник «Церкви в потребі» став почесним громадянином Кеніґштайна

Нині статутний фонд організації
становить 70,5 млн. доларів США. До-
помога біженцям, будівництво храмів,
видання  релігійної літератури, ду–
ховна освіта священиків та катехитів,
фінансова підтримка християнських
мас-медіа — ось неповний перелік на-
прямів діяльності «Церкви в потребі»,
яка поширюється нині на 130 країн.
Кошти розподіляються практично
навпіл між католицькими і православ-
ними проектами. Протягом десятиліть,
в атмосфері «холодної війни» між
вільним світом і країнами «за залізною
завісою», отець Веренфрід був живим
втіленням солідарності з переслідува–
ними християнами країн соцтабору.

Своєю щирістю, енергійністю,
вірою та ентузіазмом отець Веренфрід
ван Страатен — «найвідоміший жеб-
рак століття» — робив заможних бор-

жниками убогих, змушував сильних
світу цього пригадати собі слова
Нагірної проповіді: «...Блаженні зас-
мучені, бо вони утішаться. Блаженні
голодні і спраглі справедливості, бо
вони наситяться. Блаженні мило-
сердні, бо вони помилувані будуть...»

Тепер, коли минув рік від дня смерті
легендарного засновника фонду, Папа
Іван Павло II звернувся до працівників
і доброчинців «Церкви в потребі» з
наступними словами: «Ви йдете шля-
хом ранньої Церкви, несучи допомогу
тим віруючим, які страждають у
різних частинах світу.

Ваше служіння —Êце перше і ос-
новне служіння людині, позбавленій чи
поставленій під загрозу позбавлення
невід’ємного права людини — права на
релігійну свободу».

Історична зустріч 5 січня 1964 р.
в Єрусалимі Папи Павла VI

і Вселенського Патріарха Афінагора I

Закінчення розділу на стор. 20

З.К.
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готувалася до видання за участі
спеціалістів — католиків, протестантів
та іудеїв, — і є не тільки посібником з
богослов’я, але й історичним дос–
лідженням, яке відтворює життя, по-
бут і традиції епох укладання священ-
них текстів Біблії. Словник містить
статті з мистецтва, економіки, музи-
ки, давніх культів і культурних тра–
дицій народів біблійної епохи.

«Раніше у нашому розпорядженні
не було посібника середнього об’єму,
який допомагав би в читанні Біблії,
вивченні Святого Письма з метою
підвищення власного духовного і куль-
турного рівня. Характеристика ново-
го словника — це слова загального
змісту, наприклад: терміни «сім’я»,
«папірус», «символ». Подібні одно-
складові поняття зазвичай не даються
в уже існуючих біблійних словниках,
але вони важливі, оскільки відпо–
відають на запитання, які найчастіше
задають викладачам, доповідачам чи
просто виникають під час читання са-
мого тексту тими, хто хотів би набли-
зитись до Біблії і отримати від неї ко-
ристь», — відзначив під час презентації
один з авторів видання.

«Результат виявився справді екуме–
нічним: його укладачі належать до
різних релігійних традицій. Але най–
головніше — трансверсальність мето-
ду і, отже, корисність посібника для
читачів, які вивчають Біблію на під–
ставі різних підходів: від богослова до
просто цікавого, від фахівця з історії
Давнього Сходу до мистецтвознавця,
предметом вивчення якого є західне
мистецтво чи історія музики». Однією
з цілей нового видання його укладачі
вважають заохочення людей сучас-
ності, в тому числі дітей, — до читання
і вивчення Святого Письма — «засад-
ничого тексту європейської культури».

Португалія

Португальське відділення міжна–
родного доброчинного фонду «Церква
в потребі» заснувало премію ім. Івана
Павла II за діяльність в галузі захисту
справедливості, миру і релігійної сво-
боди. Премія вручатиметься тим лю-
дям, які зроблять значний внесок у
відстоювання засад справедливості і
миру, а також захисту жертв ре–
лігійних переслідувань у всьому світі.
Щорічна премія включатиме в себе
грошовий приз розміром 50 тисяч
доларів.

Премія Івана Павла IIÊ— одна з ос-
танніх ініціатив фонду «Церква в по-
требі», який протягом довгих років
надає підтримку преслідуваним хрис-
тиянам і сприяє примиренню та віднов-
ленню миру у різних країнах.

Велика Британія

Англійські мультиплікатори «упи-
ваються злостивою сатирою над хрис-
тиянськими символами, але вигляда-
ють доволі стриманими, коли
насміхаються з мусульман», заявив на
сторінках преси екс-президент екс-
комісії з питань етики на радіо і в те-
лепросторі (при Бі-Бі-Сі) лорд Дабс.

Отже, продовжує щоденна газета
«Дейлі Телеграф», англійські гумори-
сти «цензурують один одного і вияв-
ляють надзвичайну стриманість», коли
пишуть про нехристиянські релігії
(зокрема, іслам), але  методично вис-
ловлюють презирливе ставлення щодо
християнських вартостей.

Нещодавно комісія «Офіс кому–
нікацій» («Офком») — спадкоємиця
тієї, яку очолював лорд Дабс, — по-
дала скаргу стосовно передачі, в якій
аніматор Джеймі Олівер дозволив собі
блюзнірство стосовно особи Ісуса
Христа.

До речі, ця справа була розглянута
не в світлі критеріїв, дотичних до
релігії (які забороняють будь-які зло-
стиві трактування християнської віри,
що могли б ображати вірних в їх
релігійних почуттях), а за іншими
критеріям — такими, як політика
родини, недотримання доброго смаку
і пристойності.

«Аніматор сатиричної програми
був підданий цензурі тому, що «обра-
зив почуття, а не тому що образив
християнську віру», — продовжив екс-
президент комісії з питань етики в мас-
медіа. І додав: «Я гадаю, що христия-
ни, як, до речі і мусульмани, дотри–
муються тієї думки, що блюзнірство
має місце не тому, що ображає людей,
а тому, що ображає Бога».

В Англії, нагадує «Дейлі Теле-
граф», закон про блюзнірство за–
стосовується лише щодо християнсь-
кої релігії. Але і цей закон є доволі
толерантним, оскільки не  розцінює як
блюзнірство висловлення чи пуб–
лікацію думки, ворожої до християнсь-
кої релігії, якщо це зроблено «у
пристойній і стриманій манері».

***
У зв’язку з фінансовими трудноща-

ми Англіканська Церква має намір про-
дати середньовічний Оклендський за-
мок та резиденцію єпископа
Дархемського — палац, що датується
X-XI століттями. За словами газети
«Дейлі Телеграф», з 44 резиденцій, що
належать Церкві Англії, 13 будівель
становлять частину національної спад-
щини, яка перебуває під охороною дер-
жави, 9 з них зареєстровані як «зам-
ки». Окремі об’єкти оцінюються в 4,5
млн. доларів. За даними фінасової
комісії англіканської Церкви, майбутня
доля кожної з двох резиденцій, що вис-
тавляються на продаж, буде вирішена
після виходу на пенсію теперішнього
єпископа Дархемського.

Швеція

На факультетах теології країн
Скандинавії жінки значно переважа-
ють чоловіків за чисельністю. З кож-
них десяти студентів теології в уні–
верситеті Копенгаґена (Данія)
шестеро — жінки, в той час, як в
університеті Ааргуса (адміністратив–
ний центр Ютландії) пропорція жінок
в цій царині сягає 80%.

«Занепокійливим є те, що після
довгих років чоловічого домінування
ми робимо різкий скачок до доміну–
вання жінок», — пише данська що–
денна газета «Крістелайт Даґблад»
(Копенгаґен).

Тенденція до фемінізації превалює
також на теологічних факультетах
університетів Швеції. Наприклад, в
Упсальському університеті 68% сту-
дентів-майбутніх пасторів — це влас-
не, «студентки». За словами представ-
ниці Данського центру досліджень з
питань рівності між чоловіком і жін–
кою, жінки загалом більшою мірою,
ніж чоловіки, цікавляться релігійними
та екзистенційними питанням, через це
їх і притягує теологія.

Професор Оле Давідсен, який керує
теологічним факультетом Ааргусько-
го університету, вважає, що професія
лютеранського пастора видається
жінкам привабливою тому, що від–
криває перспективу певного заняття,
до того ж пасторального характеру. За
його словами, якщо чоловіки продов-
жуватимуть представляти менше ніж
30% на факультетах теології, ситуацію
потрібно буде піддати перегляду.

Закінчення розділу. Початок на стор. 19
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Це сталося в далекі сумнозвісні 30-
і роки ХХ ст. в селі Благодатному на
Донеччині. Маленького хлопчину
Михайла Денисенка випадково зачи-
нили на ніч у церкві. Знайшовши в
церкві «Житіє святого Філарета»,
хлопчик провів ніч за читанням. Після
цього випадку Михайло відчув у себе
потяг до духовного життя. Після
закінчення середньої школи він всту-
пив до Одеської духовної семінарії.
Потім була Московська духовна ака-
демія, послушництво в Троїце-Сер–
гієвій Лаврі. 1950-го року Михайло
Денисенко прийняв чернечий постриг
з ім’ям Філарета. Святий Філарет, про
життя якого він колись читав уночі у
церкві, своїм життям дав приклад
любові до бідних і знедолених.

Духовна діяльність отця Філарета,
а згодом єпископа, архієпископа, мит-
рополита Київського і Галицького,
Екзарха України, а нині — Патріарха
Київського і всієї Руси-України Ук–
раїнської Православної Церкви Київ–
ського Патріархату, також є щедрою і
жертовною. Про це розповідають і
матеріали виставки «Слава і тернії
Патріарха», яку відкрито у Львів–
ському музеї історії релігії напере-
додні 75-річчя з дня народження
Патріарха Філарета. Тут експонуються
особисті речі Патріарха — ікони, єпис-
копський і патріарший богослужбовий

одяг, нагороди, пам’ятні відзнаки, по-
дарунки, фотографії з 20-х років ХХ
ст. по сьогоднішній день (переважна
більшість із них не публікувалася),
документи, в яких розкриваються
важливі щаблі життєвого шляху вла-
дики Філарета та очолюваної ним
Української Православної Церкви
Київського Патріархату (УПЦ КП).

Духовне служіння Патріарха охоп–
лює дві епохи: комуністичну і пост–
комуністичну. А час на зламі цих двох
епох — перехід від тоталітаризму до
демократії, створення незалежної
Української держави, Української
Православної Церкви Київського
Патріархату також можна вважати
епохою...

14 травня 1966 року Патріарх і
Синод Російської Православної Цер-
кви призначили єпископа Філарета
екзархом України з титулом архієпис-
копа. В Україні утиски щодо релігії
були значно сильніші, ніж в інших
республіках колишнього СРСР, більше
закривали храмів, монастирів, духов-
них закладів. Владика натхненно
взявся за роботу. З часом у Київській
єпархії потроїлась кількість парафій.

Екзархат України становив най–
більшу складову частину Російської

Православної Церкви (РПЦ), був
однією з найбільших православних
церков у світі. І подібно до того, як
після підпорядкування Української
Православної Церкви РПЦ у 1686 році
протягом майже всього XVIII ст.
духовне життя російської Церкви виз-
начали ієрархи українського поход-
ження (Феофан Прокопович, Дмитро
Туптало, Стефан Яворський та ін.), в
радянський період визначна роль у
діяльності церкви належала Ук–
раїнському екзархатові і завдяки
широкій діяльності її Екзарха Філа–
рета.

Через старання Владики Філарета
не було закрито Володимирський
собор у Києві, збережено від зруйну-
вання Києво-Печерську Лавру. Вели-
кою заслугою українського екзарха
було відновлення у 1968 році видання
журналу «Православний Вісник»,
який у 1962 році комуністична влада
позбавила можливості виходити у світ.
Журнал виходив українською мовою,
висвітлював найважливіші події цер-
ковного життя в Україні й у світі,
друкував матеріали з історії Церкви,
велику увагу приділяв екуменічному
рухові, миротворчій діяльності. Пер-
ший номер відновленого «Православ-

«Слава і тернії Патріарха»:
виставка у Львівському музеї історії релігії до 75-річчя Патріарха Філарета

ëíÄííüëíÄííüëíÄííüëíÄííüëíÄííüëíÄííü

Михайло Денисенко після закінчення
середньої школи. 1946 р.

Антон Дмитрович та Меланія Пилипівна
Денисенки (ліворуч) з первістком

Михайликом, поруч — хрещений батько
Степан Апришко з дружиною, 1929 р.
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ного вісника» за 1968 рік експо–
нується на виставці.

А скільки сил і натхнення було
віддано організації святкування вели-
кого ювілею — 1000-ліття хрещення
Руси! Урочистості проходили 1988
року в Москві, Києві, Львові в атмос-
фері духовності і піднесення, їх орга–
нізація була покладена на українського
Екзарха. Про це розповідають чис-
ленні фотографії.

 А також про велику миротворчу й
екуменічну діяльність владики на
міжнародній арені. Голос українського
Екзарха лунав на багатьох міжнарод–
них конференціях, конгресах, асамб-
леях, він мав високий авторитет у світі.

З проголошенням незалежності
Української держави владика твердо

став на позиції незалежності Укра–
їнської Церкви. Після проголошення
Української Православної Церкви з
правом самостійності в управлінні в
складі РПЦ з ініціативи владики
Філарета українські ієрархи виступи-
ли з проханням до керівництва РПЦ
про повну незалежність, автокефалію
Української Церкви.

З відмовою Російської Церкви роз-
почалася організована нею кампанія
дискредитації митрополита Філарета,
яка закінчилася т. зв. «анафемою».
Цей період проілюстровано докумен-
тально, в тому числі й документами
новоствореної УПЦ КП, в яких роз’–
яснюється неканонічність і без–
підставність анафеми Російської Цер-
кви щодо особи владики Філарета.

Майбутній Патріарх УПЦ КП гідно
пережив тернії і під час сумнозвісного
«Кривавого вівторка» 18 липня 1995
року на похороні Патріарха Володи-
мира. На виставці експонується посох,
яким тоді били владику.

Обраний Патріархом Київським і
всієї Руси-України на Всеукраїнсько–
му Православному соборі 22 грудня
1995 року владика Філарет є невтом-
ним Пастирем, духовним Провідником
нації, керована ним Церква має чіткий
курс на здобуття автокефалії. «Як
людині повітря, як сонце і дощ для
землі, Українській державі потрібна
єдина помісна національна Право-
славна Церква, канонічно незалежна
від Московського Патріархату», —
вважає Патріарх Філарет.

1 — зустріч Патріарха зі Святішим Отцем Іваном Павлом II (м.Київ, червень 2001 р.); 2 — під час встановлення
хрестів на Михайлівському Золоверхому соборі (2000 р.); 3 — «Філарет Милостивий», особиста ікона Патріарха
Філарета; 4 — відкриття виставки у Львівському музеї історії релігії, присвяченої 75-річчю Патріарха Філарета
(третій ліворуч — митрополит Львівський і Галицький УПЦÊКПÊАндрій); 5 —Êсаккос, панагія, наперсний хрест, митра
— особисті богослужбові речі Патріарха Філарета; 6 — насадження саду у Михайлівському монастирі, в першому
ряду — Патріарх Філарет та міський голова Києва Олександр Омельченко (праворуч); 7 — інтронізація Патріарха
Київського і всієї України-Руси у Володимирському соборі м. Києва (22 жовтня 1995 р.)

4
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на мережі

Радіо «Довіра»

2 3 . 0 0  ( с у б от а  о  2 2 . 0 0 )

104,8 МГц
106,0 МГц
105,6 МГц
106,2 МГц
101,2 МГц
107,4 МГц
101,9 МГц
101,8 МГц
105,4 МГц
100,0 МГц
106,1 МГц
106,1 МГц
102,5 МГц

Релігійно-інформаційні

та культурологічні програми

Слухайте щодня

Дніпропетровськ
Донецьк
Житомир
Запоріжжя
Ізмаїл
Київ
Кіровоград
Луганськ
Львів
Полтава
Феодосія
Харків
Шостка

На УКХ

Львівська радіотрансляційна мережа

Львів - 67,04 МГц

Слухайте нас в мережі Internet:

 http://www.rr.lviv.ua

  середа 18:40; субота 17:45; неділя 8:10

понеділок 21.30 – 21.50 год.
вівторок 21.30 – 21.50 год.
четвер 22.30 – 22.50 год.
п’ятниця 22.30 – 22.50 год.

Перша програма

Українського радіо

(Всеукраїнська

ретрансляційна мережа

проводового мовлення)

В особі Патріарха Філарета Ук–
раїна має великого релігійного діяча.
Значення його сучасної діяльності
часто прирівнюють до значення ді–
яльності свого часу Петра Могили,
гетьмана Мазепи, і ці паралелі мають
під собою реальний ґрунт. Він є гідним
наступником і продовжувачем святої
справи своїх великих попередників —
Патріарха Мстислава і Патріарха Во-
лодимира.

Владика Філарет має чимало опо-
нентів не тільки в РПЦ, але й в середо-
вищі українського православ’я, яке сьо-
годні є розколотим на три гілки: УПЦ
КП, УАПЦ (Українська Автокефальна
Православна Церква), УПЦ МП.

«Помісна Православна Церква могла
б стати великою духовною силою, але
для цього треба розп’яти на Хресті
гріховне розділення. Тоді воскресне
Україна як велика європейська дер–

жава», — проголосив Патріарх у
Пасхальному Посланні 1996 року.

Тож побажаємо Святішому Пат–
ріарху Філарету міцного здоров’я і
наснаги для звершення його великої
Місії — створення єдиної Укра–
їнської Помісної Православної Цер-
кви.

Людмила Ходькова,
зав. сектором «Православ’я»

Львівського музею історії релігії
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