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Дорогі Співгромадяни! (...)
У Конституції України, зокрема,

сказано, що Президент України є га-
рантом державного суверенітету, тери-
торіальної цілісності України, дотри-
мання Конституції України, прав і сво-
бод людини і громадянина, а також, що
Главу держави обирають громадяни
України на основі загального, рівного
і прямого виборчого права шляхом та-
ємного голосування (стт. 102, 103).
Пам’ятаючи про це, хочу звернутися
до усіх учасників цієї, без перебільше-
ння, історичної події. Хотів би промо-
вити до Вас не як Глава однієї із Цер-
ков, які здійснюють своє служіння на
території України, а як громадянин
своєї держави, усвідомлюючи, як ска-
зано у Конституції України, свою від-
повідальність перед Богом, власним
сумлінням, попередніми, нинішнім та
прийдешніми поколіннями.

Передусім моє слово до Вас — усіх
виборців. Знову і знову прошу Вас не
нехтувати своїм Богом даним даром
свобідної волі, одним із виявів якої є
право обирати своїх провідників, —
обирати свідомо, самостійно, перебо-

рюючи будь-який зовнішній примус чи
страх, беручи до уваги не свої власні
інтереси чи інтереси поодиноких груп,
а спільне добро.

Звертаюся ще раз і до Вас, членів
виборчих дільниць чи комісій всіх рі-
внів, які залучені до процесу збирання
та рахування голосів. З власного дос-
віду, коли мене не було внесено до спи-
ску виборців, знаю, як легко можна по-
збавити громадянина його права голо-
сувати. На Вас покладена велика відпо-
відальність кожному виборцю забезпе-
чити реалізацію його права голосувати
й вибирати. Старайтеся добре підготу-
ватися до цієї відповідальної громадян-
ської функції і сумлінно її виконати,
щоб запобігти можливим зловживан-
ням.

Останні події у нашій державі ще
раз засвідчили, що немалу роль у цьо-
горічних виборах Президента України
мають відіграти правозахисні органи
нашої держави. Звертаючись до Вас,
хочу наголосити на істотній відміннос-
ті термінологічного окреслення Вашої
функції у нашому суспільстві як сило-
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Блаженніший Любомир взяв участь у виборах

Президента України

Закінчення на стор. 5

Блаженнішого Любомира до всіх людей доброї волі

з нагоди президентських виборів

31 жовтня 2004 року Глава УГКЦ
Блаженніший Любомир Гузар вперше
у своєму житті взяв участь у виборах
Президента України. Глава УГКЦ від-
мовився від американського громадян-
ства 3 роки тому, і у серпні 2002 р. от-
римав паспорт громадянина України.

Блаженніший Любомир голосував

на львівській дільниці №6. Цій події
передував сумний факт про невнесення
Глави нашої Церкви у списки виборців.
На дільниці пояснили, що Кардинала
Любомира Гузара не було у списках,
тому що на дільниці не знали номеру
його помешкання у Митрополичих
палатах на Святоюрській горі. 26 жов-
тня на дільницю була подана заява від
імені Глави УГКЦ з проханням внести
його до списку.  Члени дільниці №6 по-
відомили, що внесуть необхідні попра-
вки через два дні, і 28 жовтня це було
зроблено.

Тема виборів звучала також під час
Архієрейської Літургії, яку 31 жовтня,
в архікафедральному соборі Св. Юра
відслужив Блаженніший Любомир.
Єдиний акцент у зверненні до присут-
ніх у храмі вірних був поставлений на
потребі щирої молитви за чесні та
справедливі вибори, а також на важ-
ливості особистої участі кожного ви-
борця у голосуванні.
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Вартість передплати:
1 місяць — 1 грн. 35 коп.

у 2004 р.

Якщо Ви
вважаєте,
що зміст
нашого
видання

буде корис-
ним для

Вас,
і бажаєте
регулярно

одержувати
бюлетень
«Агенція
Релігійної

Інформації»
поштою
кожного
місяця,

звертайтеся
у Ваше

поштове
відділення.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

А г е н ц і я  Р е л і г і й н о ї  І н ф о р м а ц і їА г е н ц і я  Р е л і г і й н о ї  І н ф о р м а ц і ї

33879бюлетеня

Періодичність виходу бюлетеня
у 2004 році — один раз на місяць.
Зайдіть на пошту і підтримайте

церковну пресу!

Шановні
читачі !!!
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У бюлетені «Агенція Релігійної Інформації» (АРІ)

оперативно друкуються інформаційні повідомлення із
життя українських Церков, а саме: УГКЦ, УАПЦ,
УПЦ КП, УПЦ МП, християнських Церков націо-
нальних меншин в Україні, вісті з діаспори, христи-

янські новини з цілого світу.
Бюлетень АРІ також постійно подає повні тексти

найважливіших церковних або державних документів,
що стосуються Церкви та духовенства.

Якщо Ви вважаєте, що зміст цього видання буде ко-
рисним для Вас і бажаєте регулярно отримувати

бюлетень «Агенція Релігійної Інформації» поштою
на початку кожного місяця, то просимо оформити пе-

редплату у Вашому поштовому відділенні.
Передплатний індекс 33879

Інформацією АРІ користуються світські і релігійні
видання в цілому світі! Приєднуйтесь і Ви!

Якщо Ви бажаєте отримувати новини АРІ
електронною поштою, надішліть на факс (0322)
97-08-75 копію квитанції про поштову передпла-
ту бюлетеня. Не забудьте вказати Вашу елект-

ронну адресу!

АГЕНЦІЯ РЕЛІГІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

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.

Дорогі читачі!

Вже понад десять років ви-
ходить у світ інформаційно-
релігійне видання —Êбюле-
тень «Агенція Релігійної

Інформації» (АРІ).
Кожен бажаючий на сто-

рінках випуску може дізнати-
ся про нові та резонансні події
релігійного життя в Україні та
світі. Ми продовжуємо озна-
йомлювати Вас з новинами мі-
жнародної християнської спі-
льноти.

У своїх матеріалах Аген-

ція Релігійної Інформації ко-
ристується компетентними
джерелами з міжнародним та
екуменічним авторитетом, за
цими ж джерелами готує ко-
ментарі до подій у Церквах та
заяв Церковної влади. Інфо-
рмаційно-аналітичні звіти АРІ
Ви можете слухати на хвилях
Радіо «Воскресіння».

З повною добіркою інфо-
рмаційних повідомлень, коме-
нтарів та анонсів, підготова-
них Агенцією Релігійної

Інформації Ви зможете озна-
йомитись на сторінках бюле-
теня, якщо відвідаєте Ваше
поштове відділення та перед-
платите наше видання.

Вартість передплати

на 2005 р.:

на 3 місяці - 5 грн. 40 коп.

на 6 місяців - 10 грн. 80 коп.

на 12 місяців - 21 грн. 60 коп.
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У Києві завершив роботу Синод Єпископів УГКЦ
З 5 до 12 жовтня 2004 року, у  Києві

проходив Синод Єпископів Українсь-
кої Греко-Католицької Церкви. Синод
— це найвищий церковний орган, який
відбувається один раз на рік і вирішує
найважливіші питання церковного жи-
ття. У праці Синоду, яку очолив Глава
УГКЦ Блаженніший Любомир Карди-
нал Гузар, взяли участь 38 владик —
діючі єпископи УГКЦ з чотирьох кон-
тинентів світу. Гостями Синоду були
Високопреосвященний Архієпископ
Іван Юркович, Апостольський Нунцій
в Україні, Високопреосвященний Ар-
хієпископ Юзеф Міхалік, Голова Єпи-
скопської Конференції Польщі, та Ви-
сокопреподобний архімандрит Сергій
Гаєк, Апостольський візитатор Біло-
руської Греко-Католицької Церкви.

Синод розпочав свою роботу із ана-
лізу виконання рішень і постанов торі-
шнього Синоду Єпископів УГКЦ, що
проходив у Львові. Відтак владики зо-
середили свою увагу на розгляді стану
Церкви. Цю тему реферував Блажен-
ніший Любомир, а тоді окремі пред-
ставники Синодальних комісій розпо-
відали про стан Церкви в певних ділян-
ках. Також у цьому контексті учасники
Синоду обговорювали питання даль-
шого розвитку і удосконалення струк-
тури Церкви (УГКЦ протягом довгих
років минулого століття була поза за-
коном і тепер щораз активніше від-
бувається процес поліпшення її функ-
ціональності) та канонічно-правові пі-
дстави діяльності патріарших комісій.
У такому самому ключі проходило та-
кож обговорення кандидатур нових
єпископів для єпархій в Україні і за ко-
рдоном.

Під час цьогорічних синодальних

засідань було продовжено роботу над
створенням статуту Патріаршої Цер-
кви — документа із вказівками про те,
як має діяти патріархат. Це наступний
крок у роботі Синоду нашої Церкви в
цьому напрямку, а першим результа-
том стало Пастирське послання «Про
утвердження патріаршого устрою Ук-
раїнської Греко-Католицької Церкви»,
опубліковане 6 вересня 2004 року.

Головною темою Синоду було пи-
тання формації майбутніх священиків.
Йдеться не тільки про досконале семі-
нарійне виховання нових генерацій
душпастирів, а й про перманентне бу-
дування особи священика — від шкі-
льної парти і до його відходу на еме-
ритуру (заслужений відпочинок).

2005 рік у Католицькій Церкві про-
голошений Роком Пресвятої Євхари-
стії. Його мета — популяризувати се-
ред вірних роль і значення Тіла і Крові
Ісуса Христа (Пресвятої Євхаристії).
Наша Церква, підтримуючи цю ідею,
проводитиме відповідні заходи серед
наших вірних, але робитиме це у при-
таманному для східної Церкви значенні
(йдеться про те, що Пресвята Євхари-
стія — основна частина Божественної
Літургії, яка є центром літургійного
життя людини — у східній традиції пе-
редусім призначена не для споглядання
та поклоніння, а для споживання у при-
часті). Для опрацювання власного спо-
собу проведення урочистостей, при-
свячених Пресвятій Євхаристії, ство-
рена Синодальна комісія.

У рамках роботи Синоду 9 жовтня
владики побували у м. Каневі, на місці
вічного спочинку Великого Кобзаря.
На Тарасовій могилі члени Синоду від-
служили Панахиду та поклали квіти.

10 жовтня владики взяли участь в
Архієрейській Божественній Літургії
з нагоди освячення хрестів Патріар-
шого собору Воскресіння Христового
у м. Києві, а 11 жовтня здійснили візит
ввічливості до президента як Глави Ук-
раїнської держави. Учасники Синоду
написали лист-відповідь на Звернення
делегатів Першої сесії Собору Мона-
шества УГКЦ «Преображення у Го-
споді» до Синоду Єпископів УГКЦ та
Звернення до Верховної Ради України
у справі земельної реформи.

вих структур чи як правозахисних ор-
ганів. Спираючись на статті Консти-
туції та інші нормативні документи,
бачимо, що відповідною назвою для
визначення Вашої діяльності є термін
«правозахисні органи». Виходячи із
цього, закликаю усіх Вас, а особливо
керівників, у своїй діяльності спира-
тися на норми закону, моралі та гума-
нізму і не допустити до порушення
прав і свобод усього народу чи пооди-
ноких його членів.

Специфічну участь у виборах бе-
руть спостерігачі, значна частина яких
— іноземні громадяни. Їхня роль у ви-

борах полягає не в тому, щоб навчати
нас демократії, а тим більше впливати
на процес виборів. Вони, посланці
своїх держав, присутні серед нас для
того, щоб бути свідками ступеня роз-
витку нашого демократичного суспі-
льства. Якщо процес виборів відбу-
ватиметься відповідно до відомих нам
правил демократичної поведінки, вони
понесуть вістку про це в увесь світ і
стануть провісниками нашої зрілості.

Головними персонажами виборів є
кандидати у Президенти України. Один
із Вас, шановні кандидати, через декі-
лька днів стане нашим Главою, репре-
зентантом всіх нас у світовій спільноті.

Закликаю Вас, новий Президенте Ук-
раїни, бути справжнім гарантом нашої
Конституції, який ніколи не пересту-
пить сам і не дозволить іншим пору-
шувати норми Основного Закону на-
шої країни, і цим сприятиме форму-
ванню громадянського суспільства.

Шановні учасники виборів, упро-
довж останніх чотирьох місяців у хра-
мах підносилася молитва до Господа за
всіх Вас. У ці останні перед виборами
дні благаю особливо звернути свій ро-
зум і своє серце до Бога, щоб усіх нас
осяяла Його благодать.

Благословення Господнє на Вас!
+ ЛЮБОМИР

Закінчення. Початок на стор.2

13 жовтня 2004 року в агентстві
УНІАН у Києві відбулася прес-конфе-
ренція, на якій  Блаженніший Любо-
мир повідомив про підсумки роботи
Синоду Єпископів УГКЦ. Передусім
Блаженніший коротко пояснив жур-
налістам власне термін «Синод Єпи-
скопів», а також охарактеризував за-
вдання та компетенцію Синоду Єпи-
скопів УГКЦ. Кардинал Гузар розпо-
вів, що під час зустрічі із президен-
томУкраїни він наголосив на тому, що
Церква і Держава — це інституції, які
стоять понад певними явищами та змі-
нами у політичному чи економічному
полі, а крім того подякував главі дер-
жави за те, що Церква в Україні може
вільно розвиватися.

Блаженніший Любомир також за-
значив, що УГКЦ не агітує за жодного
із кандидатів на пост президента: «Ми
молимося за українську державу і вза-
галі за те, щоб вибори відбулися так,
аби нашу державу піднести, скріпити.
Разом з іншими християнськими Цер-
квами і релігійними організаціями ми
просимо наших вірних про серйозне
ставлення до виборів».

Прес-секретаріат Глави УГКЦ
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Слуга Божий Митрополит
Андрей Шептицький, звертаю-
чись у 1904 році до російського
православного Владики Антонія
Храповицького, писав: «Що тут
довго тлумачити про перевагу од-
нієї Церкви над іншою? Це ж ко-
жному зрозуміло. Одна лише є у
світі істинна Церква Христова: чи
вона Православна, як її у вас на-
зивають, чи Католицька, як нази-
ваємо її ми. Вона тепер розділена
навпіл. Але не сама вона розділи-
лася, а розділена насильно політикою.
Тому вона повинна знову з’єднатися,
повинна неодмінно, повинна обов’язко-
во, повинна Христа ради, Бога істин-
ного ради, і цю необхідність відчува-
ють усі благородні душі, — чи то серед
католиків, чи поміж православними».
Ще донедавна ці та подібні твори Ми-
трополита Андрея можна було прочи-
тати тільки в архівах. Та з осені цього
року думки, прагнення, старання нашо-
го Архіпастиря, пов’язані із греко-ка-
толиками та православними Росії, ста-
ли доступними широкій громадськості,
вийшовши окремою збіркою «Митро-
полит Андрей Шептицький і греко-ка-
толики в Росії».

Презентація видання «Митрополит
Андрей Шептицький і греко-католики
в Росії» відбулася 1 жовтня 2004 року,
у приміщенні храму Пресвятої Євха-
ристії (м. Львів, пл. Музейна, 3). Ака-
демію вів співорганізатор презентації,
директор фундації «Андрей» Михай-
ло Перун. Робота над випуском збір-
ника тривала понад дванадцять років.
Появі видання завдячуємо Постуляцій-
ному центру беатифікації та каноніза-
ції святих УГКЦ, Центральному дер-
жавному історичному архіву України
у Львові та Інституту історії Церкви
Українського католицького універси-
тету. До збірника увійшли документи,
які охоплюють 1899-1917 рр.

Презентація розпочалася із вступ-
ного слова Преосвященного Владики
Михаїла Гринчишина, Голови Сино-
дальної комісії у справі канонізації та
беатифікації святих УГКЦ, Апостоль-
ського екзарха для українців Франції,
країн Бенілюксу та Швейцарії. Вла-
дика Михаїл висвітлив історію стосун-
ків Митрополита Андрея з російськи-
ми греко-католиками, зокрема з їхнім

«åËÚÓÔÓÎËÚ ÄÌ‰ÂÈ òÂÔÚËˆ¸ÍËÈ ¥ „ÂÍÓ-Í‡ÚÓÎËÍË ‚ êÓÒ¥ª»
відбулася презентація творів Митрополита Андрея

екзархом Леонідом Федоровим, наголо-
сив на важливості збереження і поши-
рення екуменічної спадщини Митропо-
лита: «Ця екуменічна спадщина багата
і цікава. Спадщина ця належить не тіль-
ки нам, греко-католикам, але усьому
християнському світові. Тією спадщи-
ною слід нам ділитись з іншими, зокре-
ма з тими нашими братами і сестрами,
з якими не маємо ще повноти спільності
віри, з якими не маємо ще цілковитого

сопричас-
тя».

Згодом
із промо-
вами перед
учасника-
ми презен-
тації вис-
тупили п.
Діана Пе-
льц, дире-
ктор Цен-
трального
державно-
го істори-
чного ар-

хіву України у Львові; Роман Кураш,
заступник голови Управління у справах
релігії облдержадміністрації; о. д-р Бо-
рис Ґудзяк, ректор УКУ; Михайло Гай-
ковський, професор Лісотехнічної ака-
демії; ієромонах Теодор Мартинюк,
член редакційної колегії; о. Сергій Го-
лованов, відповідальний за душпастир-
ську опіку греко-католиків у межах ри-
мо-католицької єпархії Преображення
Господнього міста Новосибірська (Ро-
сія), та Оксана Гайова, упорядник ви-
дання.

Серед виголошених доповідей про-
звучали такі ключові висловлювання.

П. Роман Кураш, зокрема, ска-
зав, що ця праця дозволить
всім нам, як писав Митрополит
Андрей, удосконалити мову
християнського світогляду, по-
розумітися з представниками
православної Церкви та спіль-
но шукати шляхів для екуме-
нічного порозуміння.

«Рідко буває, щоб архео-
графічний збірник, який опри-
люднює документи столітньої
давнини, — наголосив у своє-

му слові о. д-р Борис Ґудзяк, — був
сьогодні таким актуальним».

Ректор УКУ підкреслив значення
видання у вихованні молодого поко-
ління і подякував усім, хто працював
над збірником за його високу якість.
Недаремно на одинадцятому форумі
видавців, який проходив у Львові у
вересні, наукова рада відзначила збір-
ник «Митрополит Андрей Шептиць-
кий і греко-католики в Росії», як одну
з дев’яти найкращих наукових кни-
жок, виданих в Україні цього року.

А Михайло Гайковський сказав,
що опубліковані у збірнику твори Ми-
трополита розвіюють міф про якусь
особливу ненависть українських гре-
ко-католиків до російського народу,
адже представлені листи засвідчують
вияв поваги та християнської любові.

Упорядник видання Оксана Гайова
сказала, що «завданням редакційної
колегії є повернути історичну спра-
ведливість і сказати правду про всіх
тих, кого тут немає фізично прису-
тніх (...) і — найголовніше: через на-
ше видання наблизити той час, коли
ми побачимо Слугу Божого Митро-
полита Андрея прославленим у Лику
Святих».

 Академія закінчилася концертом
духовної музики, яку виконали камер-
ний хор Музично-богословського
училища під дирегуванням Михайла
Телюка та камерний хор «Gloria». Від-
так всі охочі могли оглянути вистав-
ку «Життя і слово», присвячену Слузі
Божому Митрополиту Андрею Шеп-
тицькому та Ісповіднику віри Патрі-
арху Йосифу Сліпому.

о. Ігор Яців
прес-секретар Глави УГКЦ

О. Леонід Федоров —
екзарх російських католиків

візантійського обряду

Митрополит Андрей Шептицький
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У житті кожного Божого храму є
три основні моменти: освячення і зак-
ладення наріжного каменя, освячення
хрестів і час освячення самого храму,
престолу та іконостасу. Тільки два ро-
ки тому, 27 жовтня 2002 року, перша з
цього переліку подія відбулася у житті
Патріаршого Собору Воскресіння
Христового Української Греко-Като-
лицької Церкви, а вже 10 жовтня 2004
року — друга — освячення та закла-
дення хрестів.

Свято розпочалося Архієрейською
Божественною Літургією, яку у спів-
служінні із Високопреосвященним
Владикою Іваном Юрковичем, Апо-
стольським Нунцієм в Україні, Висо-
копреосвященними митрополитами та
преосвященними єпископами, членами
Синоду Єпископів УГКЦ, відслужив
Блаженніший Любомир Кардинал
Гузар, глава нашої Церкви. Варто від-
значити, що у цій Літургії, яка стала
важливою історичною подією в нашій
історії, взяли участь всі діючі єписко-
пи України, єпархій та екзархій УГКЦ
чотирьох континентів світу.

У проповіді Блаженніший Любо-
мир передусім подякував владикам та
священикам, які з ним служили, жерт-
водавцям та усім, хто духовно єднався
у цей час. Відтак Глава УГКЦ розпо-
вів про історичну подію: за часів ра-
дянської влади великий хрест одного

éÒ‚fl˜ÂÌÓ ıÂÒÚË è‡Ú¥‡¯Ó„Ó ëÓ·ÓÛ ìÉäñ Û äËπ‚¥

із храмів поблизу Чернівців, який був
розташований неподалік аеродрому,
слугував орієнтиром для літаків; коли
одного разу сильний вітер зламав цей
хрест, влада наказала його відновити,
щоб він далі виконував свою корисну
для неї функцію. Спираючись на цю
подію Блаженніший Любомир зокрема
сказав: «Ці хрести на банях і цілий наш
храм стануть нашим орієнтиром. Це
надзвичайно важливий момент у житті
нашої Церкви, адже йдеться не про те,
щоб збудувати ще один храм, а про те,
що він для нас усіх — мешканців Киє-
ва, інших міст і сіл України та тих, хто
живе за межами нашої держави, — має
стати орієнтиром, — орієнтиром, який
поведе нас до Бога».

Після Служби Божої відбулося ос-
вячення п’яти хрестів Патріаршого Со-
бору УГКЦ. Чин освячення здійснив
Блаженніший Любомир у співслужінні
з владиками і духовенством УГКЦ у
присутності численно зібраних високо-
достойних гостей. Молитву освячення
промовили три митрополити УГКЦ:
Високопреосвященний Владика Миха-
їл Бздель, Митрополит Торонтонський;
Високопреосвященний Владика Іван
Мартиняк, Митрополит Перемишльсь-
ко-Варшавський, та Високопреосвя-
щенний Владика Стефан Сорока, Мит-
рополит Філадельфійський. Відтак
Блаженніший Любомир окропив хре-

сти освяченою водою. Тоді після відпо-
відних приготувань найбільший хрест
був піднятий і встановлений на центра-
льному куполі.

Того самого дня о 19 годині у Вели-
кому залі Центрального будинку худо-
жника НСХУ (Львівська площа, вул.
Січових Стрільців, 1-5), відбулася
урочиста академія, присвячена пам’яті
Митрополита Андрея Шептицького та
освяченню хрестів Патріаршого Собо-
ру. У програмі прозвучали: виступ
Блаженнішого Любомира про Мит-
рополита Андрея, аудіозапис живого
голосу духовної проповіді Митропо-
лита Андрея Шептицького, ораторія
композитора Віктора Камінського
«Іду. Накликую. Взиваю...» на слова
Митрополита, які упорядкувала Ірина
Калинець (виконали ораторію — хор
та оркестр Національної музичної ака-
демії України; диригент — заслуже-
ний діяч мистецтв проф. Ольга Бенч;
солісти: лауреат Національної премії
ім. Т. Шевченка, народний артист Ук-
раїни Роман Майборода, народні арти-
сти України Тарас Богдан та Анатолій
Паламаренко, заслужена артистка Ук-
раїни Валентина Іваненко).

о. Ігор Яців
прес-секретар Глави УГКЦ

Фоторепортаж Андрія Копака
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У Крехівському монастирі  освячено

16-17 жовтня у монастирі св. Миколая (оо. Василіяни) в с. Крехів Жовківського району відбулося посвячення
храму Покрови Пресвятої Богородиці. Його збудовано відповідно до старовинного деревориту з 1699 року, на якому
зображено монастир. Архітектори бажали якнайточніше відтворити давній храм.

Оскільки Крехівський монастир є широковідомим паломницьким центром та місцем, в якому виховуються люди,
які щойно ступили на шлях монашого життя, це посвячення має велике значення не тільки для монастирської братії
та усього Василіянського Чину, а й для багатьох вірних.

Посвячення храму здійснив Владика Михаїл Колтун, Єпарх Сокальський.

З багатого і славного минулого
Крехівської василіянської обителі св.
Миколая вдалося зберегти для нащад-
ків два дереворити о. Діонісія Сінке-
вича з 1699 та 1703 років. З них дізна-
ємося, що тоді на території монас-
тирського подвір’я були 4 дерев’яні це-
ркви (одна з них — Покровська).

29 серпня 1990 року перед очима
молодих монахів, які разом з о. Теодо-
зієм Янковим прибули з Гошева, аби
розпочати нову еру богопосвяченого
життя на цих землях, постала зовсім
інша картина. «Монастир ще займала
школа для неповносправних дітей, —
розповідає о. Теодозій. — Усе інше —
церква, приміщення поблизу — вико-
ристовувалися як склади сміття, дров,
вугілля. Вежі — понищені, дахи обва-

лилися, на мурах росли дерева. Стан
був жахливий...» Такий спадок зали-
шили «визволителі». Титанічними зу-

силлями о. Теодозія і братії вдалося пі-
днести обитель з руїн. Вже тоді в ігу-
мена з’явилася думка відбудувати одну
з дерев’яних церков, що були на мона-
стирському подвір’ї у XVII столітті.
Але через нагальність інших робіт за-
думи о. Теодозія Янківа та його насту-
пника о. Дам’яна Кастрана почали
втілюватися щойно у 2001 році. 13
травня, коли ігуменом був о. Василь
Тучапець відбулося урочисте посвяче-
ння каменя на місці майбутнього дере-
в’яного храму. Завершення будови та
облаштування інтер’єру тривали за
настоятельства теперішнього ігумена
о. Томи Кушки.

Ось що сказано про будівництво
церкви у монастирській хроніці: «Вчо-
рашній вітер розігнав хмари, які ось

8-11 жовтня гостем Синоду Єпис-
копів Української Греко-Католицької
Церкви був Апостольський візитатор
Білоруської Греко-Католицької Цер-
кви архімандрит Сергій Гаєк. Він роз-
повів владикам про стан справ та пер-
спективи розвитку БГКЦ і про під-
готовку до беатифікаційного процесу
Екзарха БГКЦ Антонія Неманцевича.

11 жовтня під час Божественної
Літургії у присутності членів Синоду
Єпископів УГКЦ Блаженніший Лю-
бомир Кардинал Гузар надав архіман-
дриту Сергієві право носити панагію
і благословляти народ двосвічником і
трисвічником (дикирієм і трикирієм).
Блаженніший Любомир наголосив, що
робить це для добра вірних, які дові-
рені душпастирській опіці о. Сергія.

Наприкінці Літургії архімандрит
Сергій подякував Блаженнішому Лю-
бомирові за батьківську опіку, яку, за
його словами, білоруські греко-като-
лики відчували ще з часів Митропо-
лита Андрея Шептицького.

Блаженніший Любомир нагородив архімандрита Сергія Гаєка

Біографічна довідка
Архімандрит Сергій Гаєк народився 1949 року в Польщі. У 1967 році

вступив до чину Отців Маріанів. Висвячений на священика 1974 року.
Протягом 1978-1983 років навчався у Римі в Папському східному інституті,
де здобув ступінь доктора богослов’я. З 1983 до 1999 року — викладач
східного богослов’я та літургіки в Екуменічному інституті Католицького
університету у Любліні (Польща). 1994 року — Апостольський візитатор
для греко-католиків Білорусі. У 1996 році став архімандритом.

О. Сергій Гаєк (в центрі) під час аудієнції у
Святішого Отця (Ватикан, червень 2004 р.)

О. Ігор Яців,
прес-секретар Глави УГКЦ

У семінарі з такою назвою, органі-
зованому Інститутом Релігії та Суспі-
льства Українського Католицького
Університету взяли участь представни-
ки релігійних мас-медіа різних конфе-
сій, світські журналісти, викладачі та
студенти факультетів журналістики та
духовних освітніх закладів.

У вступному слові до учасників ди-
ректор Інституту Мирослав Марино-
вич так окреслив завдання семінару: «Я
б хотів, щоб ми відчули, що ця тема за-
вжди буде актуальною, і особливо —
сьогодні. Потрібно її осмислити у пе-
рспективі того, що говорить Католи-
цька Церква про ті питання;  як можна
нейтралізувати в собі впливи насильс-
тва, як можна боротися з ним у своїй
душі…»

Нове видання УКУ «Церква і соці-
альна комунікація» презентувала його
літературний редактор Любов Мари-
нович, яка, зокрема сформулювала
суть вчення про соціальну комуніка-
цію, та підкреслила, що Католицька
Церква дуже уважно ставиться до про-
блем мас-медіа, про що свідчать чис-
ленні документи.

«Відповідальність мас-медіа

в сучасній культурі насильства»

Л.П.
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уже тиждень облягли наш монастир, і
ранкові промені сонця змогли знову
оглянути нашу обитель, на подвір’ї
якої будується ще одна церковця — на
честь Пресвятої Владичиці нашої Бо-
городиці» (6 червня 2001 року). «Сьо-
годні, в перший день місяця Вервиці,

храм Покрови Пресвятої Богородицi

çéÇàçà ìÄèñçéÇàçà ìÄèñçéÇàçà ìÄèñçéÇàçà ìÄèñçéÇàçà ìÄèñçéÇàçà ìÄèñ
Жовтень — місяць подяки

за опіку Пресвятої Богородиці

над 350-річним Харковом

На Покрову Пресвятої Богородиці
1 (14 нового стилю) жовтня 2004 р.
розпочалося церковне відзначення 350-
річного ювілею Харкова, — міста, зас-
новники якого починали місто зі спо-
рудження храмів Успення та Покрови
Пресвятої Богородиці. Святкування
триватиме до 30 жовтня (12 листопада
н. ст.), коли вшановується найбільша
богородична святиня Харківщини: чу-
дотворна Озерянська ікона Пресвятої
Богородиці. Жовтень стане місяцем
подяки Пресвятій Богородиці за її ма-
теринську покрову, що 350 років про-
стягається над столицею Слобідської
України. В перший же день після Слу-
жби Божої в Свято-Дмитрівській це-
ркві (Полтавський шлях, 44) було від-
правлено акафіст до Пресвятої Бого-
родиці. Пізніше біля пам’ятного знаку
воїнам УПА відбулася панахида за ге-
роями визвольних змагань, що полягли
за волю України.

майстри з Яремча (на чолі з п. Ми-
хайлом Гераджуком) приступили до
будівництва дерев’яної церкви...» (1
жовтня 2001 року). «…Вже поклали
кілька рядів основного зрубу; робота
йде швидкими темпами» (11 жовтня
2001). «Розпочалося довгождане гон-

тове покриття куполів нашої нової це-
ркви» (19 жовтня 2001).

У червні 2004 року почали монту-
вати іконостас (автор — Ігор Косик;
ікони писали Люба Яцків, Леся Бурса
та Володимир Критський). Ктитор
будівництва Покровської церкви, іко-
ностасу та всіх внутрішніх оздоблю-
вальних робіт — Володимир Полуси-
ток. Заплановано, що біля храму буде
зведено дерев’яну дзвіницю. Для того,
щоб по-особливому зосередити погляд
вірних на Богородиці як джерелі бла-
годаті й ласки, привернути увагу про-
чан до чудотворної ікони Верхратської
Божої Матері та надати літургійному
життю чернечої спільноти більшої
краси і духовної глибини, отці й брати
Крехівського монастиря (зокрема, о.
ігумен Тома Кушка та о. Василь Мен-
друнь) сподіваються, що відтепер буде
встановлено ще один відпуст у Крехів-
ському монастирі — на празник По-
крови Пресвятої Богородиці.

Презентація книги

«Євген Сверстюк

на хвилях «Свободи»

В Харківському літературному му-
зеї 14 жовтня 2004 р. пройшла презен-
тація нової книги Євгена Сверстюка,
де зібрано тексти його виступів на
радіо «Свобода» протягом 2003-2004
рр. Проводила презентацію Ольга Різ-
ниченко. Зі своїми роздумами над тво-
рами Євгена Сверстюка і його громад-
ською діяльністю виступили колишній
дисидент Генріх Алтунян, архієпископ
Ігор Ісіченко, співголова Харківської
правозахисної групи Євген Захаров.

Євген Сверстюк розповів про істо-
рію своєї книги, поділився міркуван-
нями про сучасне життя України. Зга-
дуючи про свято УПА, яке відзначає-
ться в день Покрови, він прочитав
складений у радянському таборі вірш
про українських повстанців. Євген
Сверстюк відповів на численні питання
присутніх, що стосувалися як його
літературної творчости, так і участі в
дисидентському русі.

Відкриття виставки

«Апокриф»

На вшанування 350-річчя Харкова
літературний музей міста відкрив 14
жовтня 2004 р. нову експозицію, ідею
котрої запропонували Ольга Різниче-
нко (титар Свято-Дмитрівського хра-
му м. Харкова) та студенти 4 курсу фі-
лологічного факультету Харківського
національного університету ім. В. Ка-
разіна.

Виставка «Апокриф» пропонує по-
гляд на українську літературну істо-
рію ХХ сторіччя як подолання духов-
ної пустелі. Хронологічна структура
виставки використовує алюзії до біб-
лійних книг, іменами яких названі ок-
ремі зали. Відкриваючи виставку, архі-
єпископ Ігор Ісіченко побажав, щоб її
проходження було для кожного з від-
відувачів подібним до мандрів через
пустелю виходу з єгипетського рабст-
ва. На відкритті виставки виступили
директор Харківського літературного
музею Ірина Григоренко та автор кон-
цепції Ольга Різниченко.

За повідомленнями
Чину Святого Василія Великого
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22 жовтня вся повнота Української
Православної Церкви Київського Пат-
ріархату відзначила 9-ту річницю з дня
інтронізації на патріарший київський
престол Патріарха Філарета (Денисе-
нка). Традиційно в ці дні до столиці з
усіх куточків України з’їзджаються
архієреї та духовенство для того, щоб
у спільній молитві з Предстоятелем по-
дякувати Господеві за усі благодіяння
та попросити милостей у нього на май-
бутнє.

У зв’язкуÊзі святкуванням 9-ої річ-

1 жовтня у Львові відбулися урочи-
стості з нагоди відзначення 20-х роко-
вин з дня смерті митрополита Львів-
ського і Тернопільського Української
Православної Церкви Миколая (Юри-
ка).

Майбутній митрополит Євген Ми-
колайович Юрик народився 6 грудня
1910 року в с. Коростів Сокальського
району Львівської області у сім’ї свя-
щеника.

Цікаво, що дід Митрополита Ми-
колая — Олександр Юрик був україн-
цем, а бабуся Матильда належала до
старовинного австрійського роду.

У 1930 р. майбутній митрополит
закінчив класичну гімназію і вступив
до Познанського медичного інституту
в Польщі, але незабаром відчув покли-
кання служити Богові, покинув на-
вчання і повернувся до України.

Духовну освіту отримував спочат-
ку у Духовній академії у Львові, а по-
тім — у Станіславській духовній семі-
нарії. У 1937 р. рукоположений на
священика і з того часу служив у різ-
них храмах Львівщини.

З 1946 р. — стає найближчим помі-
чником єпископа Львівського і Терно-
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пільського Макарія (Оксіюка), займа-
ючи посаду секретаря єпархіального
управління. З цього ж року — насто-
ятель Свято-Миколаївського храму у
Львові.

З 1950 по 1955 рр. о. Євгена було
репресовано. Реабілітовано у 1960 р.
У 1965 р. майбутній митрополит прий-
няв постриг з іменем Миколай, і того
самого року був зведений в сан архі-
мандрита і рукоположений у сан єпис-
копа та призначений на Львівсько-
Тернопільську кафедру.

19 квітня 1966 року — піднесений
до сану архієпископа, а у 1971 р. отри-
мав митрополичі свячення.

З нагоди урочистостей у жовтні
ц.р. світ побачила книжка «Митропо-
лит Миколай (Юрик) — ієрарх, укра-
їнець, людина». Вона складається з
двох частин: до першої входять спога-
ди, наукові, аналітичні, оглядові статті
про митрополита. Друга частина —
фотоісторія, яка включає близько 150
фотографій, починаючи з портретів
предків митрополита і закінчуючи
фото з його поховання на Янівському
цвинтарі. У виданні відображена не ті-
льки доля самого митрополита, а май-
же півстоліття життя галицького духо-
венства.

Урочистості розпочалися Божест-
венною Літургією у кафедральному
соборі Покрови Пресвятої Богородиці
у Львові. Відтак було відслужено пана-
хиду на могилі митрополита на Янів-
ському цвинтарі.

Урочистості закінчилися академі-
єю у Львівському державному театрі
опери та балету імені Соломії Круше-
льницької.

День інтронізації Патріарха Київського

ниці інтронізації на патріарший прес-
тол, Патріарх Київський і всієї Руси-
України Філарет у співслужінні пре-
освященних архіпастирів і духовенст-
ва відправивÊурочисту Божественну
Літургію в кафедральному патріаршо-
му соборіÊсвятого князя Володимира.
Привітати Патріарха з пам’ятною да-
тою прибуло більше двадцяти архієре-
їв з різних куточків України, а та-
кожÊпредставники духовенства м. Ки-
єва та Київської єпархії.

Патріарх подякував всім присутнім
за спільні молитви і теплі слова приві-
тання і зазначив, що цей день є не сті-
льки особистим святом Патріарха, а
святом всієї Української Церкви Київ-
ського патріархату, яка проходить пе-
ріод свого становлення.

Після богослужіння Патріарх осо-
бисто прийняв вітання відÊкорпорації
вихованців та студентів київської ду-
ховної школи, та великого числа вір-

них, які прийшли помолитись до кафе-
дрального собору в цей день.

www. kievpatr.org.ua

Підготувала Лідія Пуга
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Преподобний Микола Святоша був
сином благочестивого князя Чернігів-
ського Давида Святославовича і пра-
внуком великого князя Київського
Ярослава Мудрого. Його дід Святос-
лав Ярославович, князь Київський і
Чернігівський, 1073 року подарував
Києво-Печерському монастирю ділян-
ку Берестового поля, власноруч вико-
пав рів під фундамент Великої Печер-
ської церкви і пожертвував для неї сто
золотих гривень. На честь діда при на-
родженні хлопчик отримав князівське
ім’я — Святослав. Рік його народжен-
ня невідомий. З дитинства у зменшеній
пестливій формі його називали — Свя-
тоша. При хрещенні Святославу дали
світське ім’я — Панкратій. Досягнув-
ши повноліття, він одружився з донь-
кою князя Київського Святополка Ізя-
славовича Анною і мав дітей. Одна з
його доньок була дружиною Псковсь-
кого князя Всеволода Мстиславовича.
Благовірний князь Всеволод, у хреще-
нні Гавриїл, в 1549 році причислений
до сонму українських святих (день
пам’яті — 24 лютого). У 1097 році
Святослав-Панкратій отримав від сво-
го тестя — князя Святополка — Луць-
ке князівство. На той час місто Луцьк
було столицею удільних князів Луць-
ких, і Святоші навіть довелося взяти
участь у військових сутичках проти
князя Давида Ігоровича та половець-
кого хана Боняка. Князівські міжусо-
биці й чвари примусили добропоряд-
ного князя Святослава в 1100 році
добровільно залишити свій луцький
уділ та прибути до свого батька в Чер-
нігів. Тут він володів численими земля-
ми. Два поселення, що знаходилися на
березі Дніпра — Навіз і Пакуль, — ра-
зом з околицями були подаровані кня-
зем Святославом Києво-Печерському
монастиреві.ÊЗемельні володіння на
Чернігівщині стали підставою назива-
ти його князем Чернігівським, хоч та-
ким він ніколи не був. Тим часом моло-
дий князь бачив навколо себе багато
неправди й лицемірства і мав велике
розчарування світським життям. Всім
своїм єством він відчув ненадійність
швидкоплинного земного володарюва-
ння. Настав час, і він прийняв рішення
залишити і владу, і сім’ю, і гроші, і ма-
єтки заради вічного Царства Небесно-
го.

Облаштувавши життєві справи
дружини і дітей та роздавши особисте
майно бідним і убогим, князь Свято-
слав-Панкратій прибув до Києво-Пе-
черського монастиря. Тут, 17 лютого
1106 року, він прийняв чернечий по-
стриг з іменем Микола. В історії Ук-
раїнського Православ’я такий випадок
стався вперше. Досить швидко вся мо-
настирська братія дізналась про доб-
рочесне життя і послух чорноризця
Миколи. За короткий час він так про-
сіяв святістю, що всі, хто бачив його
добрі справи, ревно прославляли за
нього Господа. Прибувши до монасти-
ря, він зразу ж віддав всі свої гроші на
будівництво Свято-Троїцької надбрам-
ної церкви (збудована в 1107-1108
роках) та Микільського лікарняного
монастиря, що був зведений поруч.
Власна книгозбірня ченця Миколи
стала основою для створення великої
Лаврської бібліотеки. Протягом трьох
років він забезпечував монастирську
кухню дровами, щоденно нарубуючи їх
аж на березі Дніпра, та ретельно вико-
нував всі інші роботи по приготуванню
їжі. По цьому, ще три роки був сторо-
жем при монастирській брамі, нікуди
не відходячи крім церкви. Ще якийсь
час служив у трапезній і завжди вся-
кий послух виконував з великим ба-
жанням. Та за ігуменовою і всієї братії
волею про прийняття подвигу мовчан-

27 жовтня — день пам’яті преподобного Миколи Святоші,

князя Чернігівського, Печерського чудотворця

ня змушений був облаштувати собі ок-
рему келію, біля якої посадив великий
овочевий сад, але при цьому ніколи не
споживав нічого іншого, крім загаль-
ного монастирського харчу. Розпові-
дали, що його ніхто і ніколи не бачив
без роботи, а на устах завжди була не-
престанна Ісусова молитва: «Господи,
Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй
мене грішного».

Рідні брати ченця Миколи — князі
Ізяслав та Володимир — були вкрай
незадоволені його рішенням покинути
мирське життя та робили все для того,
щоб він відмовився від великого под-
вигу. Він же слізно просив їх не пере-
чити його покликанню(...)

Понад 30 років Микола Святоша
пробув в монастирі невідлучно. Та пе-
ред завершенням свого земного життя
він інколи почав залишати свою келію
та з’являвся в світі в якості громадсь-
кого діяча і миротворця. Прибувши на
Переяславську землю, яка перебувала
у вирі князівських міжусобиць, він по-
мирив братів великого князя Всево-
лода з чернігівськими князями. Про це
свідчить Літопис Руський під роком
1142. Це було останнє служіння препо-
добного Миколи Святоші своєму наро-
ду і Церкві. Про час завершення свого
земного життя він знав заздалегідь і
сам викопав собі могилу.

Його блаженна кончина наступила
14 жовтня 1143 року (ст. стиль). На
похорон преподобного прийшло май-
же все населення Києва, приїхали і
брати-князі Чернігівські. Князь Ізяс-
лав випросив собі на благословення
хрест спочилого. Пізніше ігумен прис-
лав йому і власяницю преподобного.
Князь одягав її, коли тяжко хворів, і
завжди зцілявся, а також коли йшов на
битви з ворогом, і завжди лишався жи-
вим та неушкодженим. А якось, зогрі-
шивши, не зміг її одягти, та й був уби-
тий. Це лише одне з багатьох чудес по
смерті преподобного Миколи Святоші.
Його нетлінні мощі спочивають у бли-
жніх печерах Києво-Печерської лав-
ри.

Каплиця Миколи Святоші, яка спо-
руджена в Києві в 2003 р., розташо-
вана за адресою: проспект Вернадсь-
кого, 85-а, метро «Академмістечко».

Автор: Борис Самбор
(www. kievpatr.org ua)

Святотроїцька надбрамна церква
Києво-Печерської лаври
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Донецько-Харківський екзархат УГКЦ:

1 2

3

4 5

Свято Урожаю відбулося у Донець-
ку на території греко-католицької цер-
кви Покрови Пресвятої Богородиці.
Вперше ініціатором свята виступила
Рада церков Донецької області, до якої
входять представники різних конфе-
сій. З вітальним словом до учасників
свята звернувся екзарх Донецько-Хар-
ківський Української Греко-Католиць-
кої Церкви владика Степан Меньок.

Віруючі різних конфесій оформи-
ли святкові столи, прикрашені багати-
ми плодами української землі.

Про символіку композиції столу,
який представили миряни УГКЦ, роз-
повіла вчитель християнської етики
Алла Лихацька: «У цій композиції є
хрест, викладений з квіток. Централь-
на квітка символізує Христа, а навко-
ло — різні квітки — це ми, люди: будя-
ки — пусті люди, а є дуже гарні квіти
— це люди духовно багаті. Їх краса не
фізична, а духовна. Ці люди-квіти —
Êпоруч із Христом».

Чільне місце в композиції займав
коровай, прикрашений гербом Донець-
ко-Харківського екзархату УГКЦ. За
словами владики Степана Менька, хліб
символізує самого Ісуса Христа в Пре-
святій Євхаристії. Хліб  щодня дає нам
життя фізичне, а хліб у Святому При-
часті — Тіло Христове — дає життя
духовне.

Координатор Ради церков Донець-
кої області Ігор Козловський назвав
сьогоднішнє свято репетицією велико-
го свята жнив, яке будуть святкувати
наступного року в Донецькій області.
«Ми повинні дивитися не тільки на
хліб на столі, а  зазирнути у своє сер-
це: чи зробили ми все належне, щоб
саме там культивувати любов, віру,
щоб врожай наших душ був рясним, —
сказав п. Ігор. — Суспільство зараз по-
требує спільних зусиль представників
різних Церков, віруючих і невіруючих,
для блага України і кожного громадя-
нина».
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«Урожай — 2004» На фото:
1 — храм Покрови Пресвятої Бо-

городиці (Українська Греко-Католиць-
ка Церква) у Донецьку; 2 — о.-мітрат
Василь Пантелюк, парох греко-като-
лицької громади Донецька;  — компо-
зиція греко-католицької громади До-
нецька; 3 — с. Анна (ЧСВВ) та о.
Андрій Бухвак, декан Запорізький
(УГКЦ) — гості свята «Урожай-
2004»; 4 — журналіст Радіо «Воскре-
сіння» Василь Ковалишин та Алла Ли-
хацька, парафіянка храму Покрови
Пресвятої Богородиці, викладач хрис-
тиянської етики;  5 — журі на чолі з
екзархом Донецько-Харківським Сте-
паном Меньком оглядає композиції,
представлені на святі; 6 —  фрагмент
композиції громади Церкви «Філадель-
фія»; 7, 8, 9 — композиція греко-ка-
толицької громади Донецька (загаль-
ний вигляд та фрагменти); 10 — «Від
щирого серця — плоди Донеччини», 11
— «Скуштуйте святковий коровай»;
12 — виступ дитячого ансамблю гре-
ко-католицької громади  Донецька.

6 7

8

9

10 11 12

У концертній програмі свята взяла
участь громадська організація «Укра-
їнська молодь — Христові». Своєю
пантомімою про пошук людиною сен-
су життя вони показали, що людина
може знайти своє спасіння тільки в
Бозі. Представники міжконфесійної
місії «Гедеон», філія якої є в Донець-
ку, роздавали безкоштовно книги Но-
вого Завіту.

За словами настоятеля церкви По-
крови Пресвятої Богородиці о. Василя
Пантелюка мета свята жнив — духов-
не єднання християн. «Дуже важливо
подякувати Господові за те, що родить
земля, що немає голоду, — сказав о.
Василь. — Крім того, ми молимося за
мир і спокій. Наше суспільство потре-
бує молитви за мир, злагоду, любов.
Ви бачили сьогодні на святі багато
молоді. І це дуже добре. Думаю, До-
нецьк стане прикладом для інших міст
у проведенні такого свята».

 Любомира Бурка
Фоторепортаж Андрія Копака
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Як відомо, найбільшою кіноподією
цього року (а, можливо, і не лише цьо-
го) став фільм Мела Гібсона «Страсті
Христові», який вийшов на екрани на-
весні, під час Великого Посту і досі,
по всьому світу, продовжує утримува-
ти високий щабель відвідуваності.
Менш помітною подією стала беати-
фікація у жовтні, тобто проголошення
у лику блаженних, німецької черниці
Анни-Катерини Еммеріх, яка народи-
лася наприкінці 18-го століття і поме-
рла далекого 1825 року. Зв’язок між
цими подіями полягає в тому, що об’яв-
лення — видіння Страстей Господніх,
— які були дані цій скромній черниці,
лягли в основу літературного твору, а
він, у свою чергу, надихнув авторів фі-
льму «Страсті Христові» на створен-
ня нового шедевру.

Беатифікація Анни-Катерини Ем-
меріх, хоч і тривала понад 110 років,
однак не стала переворотною з точки
зору офіційної позиції Церкви щодо
автентичності видінь і об’явлень, які
були дані тій чи іншій особі, — навіть
якщо ця особа була проголошена бла-
женною чи святою.  Навпаки, у зв’язку
з цією подією, Церква зважила за пот-
рібне ще раз підкреслити, що ані беа-
тифікація, ані канонізація не означа-
ють автоматичного підтвердження ав-
тентичності видінь чи інших надпри-
родних явищ, пережитих особою, про
яку йдеться. З іншої строни, офіційне
визнання Церквою чеснот тієї чи іншої
людини (цей етап завжди передує беа-
тифікації чи канонізації), за словами
представника ватиканської Конґреґа-
ції канонізації святих, дає «усі підстави
вважати, що ці видіння не були прос-
тою грою уяви». «У таких випадках,
якщо Церква нічого не говорить сто-
совно автентичності цих явищ, це оз-
начає лише те, що вона їх не запере-
чує», — уточнив працівник Конґреґа-
ції.

Допомагаючи людині «на інтелек-
туальному та почуттєвому рівні» кра-
ще зрозуміти Об’явлення, ці наприро-
дні явища слугують передусім для про-
явлення чеснот цієї людини, оскільки
сама Церква не має потреби в таких
явищах і постійно підкреслює, що ві-

руючі мають право на власний розсуд
вирішувати — вірити чи не вірити у
них, і що церковні догми, будучи непо-
мильними, не мають жодної потреби
у їх зовнішньому підтвердженні.

Якщо містичні явища, які були дані
комусь від Бога, є виключними крите-
ріями святості, то, ясна річ, першим
кроком у цьому напрямі є перевірка че-
сності даної особи, — задля усунення
будь-яких сумнівів стосовно візій, сти-
гматів, білокацій чи інших надприрод-
них явищ. Адже, в протилежному ви-
падку це було б перешкодою для введе-
ння особи у сонм святих або блажен-
них: таким чином Церква проявляє
обережність.

Більше того, зміст приватних яв-
лінь, даних тій чи іншй особі, не пови-
нен йти врозріз із правдами віри; якщо
має місце ретранскрипція її власних
слів, вона повина відповідати вченню
Біблії і Доктрині Церкви, бути ідеально
узгодженою із Божим Об’явленням.

Для офіційного визнання видінь, —
а цей процес є цілковито відмінний від
власне беатифікації особи, — необхід-
но передусім відокремити видіння від
особи, якій вони були дані. Таким чи-
ном, в даний час наукова комісія погли-
блено вивчає візії Анни-Катерини Ем-
меріх, намагаючись відрізнити реальні
видіння від художнього обрамлення то-
го, хто їх записав, — в даному випадку
поета Клеменса Брентано, сучасника
черниці (1778-1842).

«Мати видіння — означає бачити
більше, ніж про це написано в Біблії
чи в традиції Церкви, бачити глибше,
бачити поза тим, що інші можуть про-
читати, побачити чи пояснити... Деякі
особи мають дуже конкретний спосіб
мислення і вірять лише в те, у що вони
хочуть вірити; інші мають більше уяви
і бачать за закритими дверима; ще інші
мають глибшу інтуїцію і їм вдається за-
зирнути, наприклад, в думки своїх спів-
розмовників, — нарешті, є особи, як
блаженна Еммеріх, які бачать ще знач-
но глибше», — пояснює у зв’язку з цим
єпископ Гюельскамп, віце-постулятор
справи Анни-Катерини Еммеріх, віка-
рій Мюнстерського церковного трибу-
налу. І продовжує: «Це річ приватного

порядку, яка не відкидається Церквою,
якщо вона не йде проти віри. Однак
не ці явища є найважливішими для
проголошення святості людини. Най-
більше значення мають її віра і духо-
вність, конкретне життя та любов
до інших. Тому, хоча містичні явища
загалом допомагають особі жити у
вірі, але жодним чином не впливають
на процес її беатифікації».

Чому ця беатифікація стала мож-
ливою лише у 2004 р., якщо Анна-Ка-
терина Еммеріх жила ще наприкінці
18 — на початку 19 ст.? Єпископ уто-
чнює, що існували два різні беатифі-
каційні процеси цієї жінки: перший
розпочався 1891 р., але був заблоко-
ваний 1928 р. зі сторони Конґреґації
віровчення, імовірноÊчерез брак віро-
гідності документів, залучених до про-
цесу. Наприклад, досі актуальною за-
лишається проблема відповідності
оригінальним видінням тих записів,
які були зроблені рукою поета Кле-
менса Брентано. У 1973 р. Папа Павло
VI дозволив заново відкрити процес за
умови, якщо до нього не будуть залу-
чені матеріали попереденього процесу.
Втім, деякі давні документи таки віді-
грали свою роль у другому процесі,
що тривав понад 30 років: як, наприк-
лад, дивовижне зцілення невиліковно
хворої людини, необхідне для визнан-
ня особи блаженною чи святою. І
справа полягає не в тому, що не існу-
вало «свіжішого» зцілення за молит-
вами до блаженної Еммеріх, а через
схильність німців до певної прихова-
ності, зокрема в тому, що стосується
тілесних і психічних аспектів віри.  «З
огляду на цю проблему ментальності
ми змушені були заглибитись в істо-
рію, у Positio publique першого про-
цесу, і нам вдалося знайти там підтвер-
дження про оздоровлення, протягом
кількох днів, хворої на туберкульоз
20-річної монахині: це сталося у 1860
р. — тобто, через 35 років після смерті
блаженної. У нашому розпорядженні
— дуже точний протокол оздоровлен-
ня, що його підписав 1891 р. єпископ-
помічник Мюнстерський», —  під-
креслює монсеньор Гюельскамп.

У тому, що стосується характерис-

«Для проголошення святості людини найбільше значення мають

не містичні явища, а її віра і духовність, конкретне життя та любов до інших»
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Іспанія

В Іспанії триває боротьба за збе-
реження у школах уроків релігії: вже
зібрано понад 500 тисяч підписів, і ор-
ганізатори акції сподіваються, що не-
забаром їх буде мільйон.

Ініціатором збору підписів є «На-
ціональна платформа» — партія, яка
користується підтримкою іспанського
єпископату. Від кінця вересня, коли
стало відомо, що новий уряд має намір
усунути уроки релігії із середніх шкіл,
ця акція набирає щораз то більших
обертів. Окрім згаданої петиції, пред-
ставники «Національної платформи»
мають намір звернутися  до уряду Іс-
панії з листом, де спробують пояснити
свою точку зору, згідно з якою пред-
мети, які стосуються суспільства, ку-
льтури та релігії, повинні обо’язково
бути присутніми у середній школі.

Франція

У Франції триває хвиля виключень
із середніх навчальних закладів тих
школярів, які з різних причин не ба-
жають виконувати вимоги прийнятого
нещодавно закону про світський хара-
ктер французької держави. Цей закон
передбачає, зокрема, цілковиту забо-
рону на наявність релігійних символів
чи ознак у громадських місцях. Най-
частіше «жертвами» стають юні мусу-
льманки, які відмовляються скидати в
школі традиційні ісламські хустки —
хіджаби. Такий стан речей викликає
щораз більше занепокоєння у деяких
політичних колах, які вважають, що
закрити для цих дівчат доступ до дер-
жавних середніх шкіл означатиме їх
маргіналізацію.

«Хіба метою закону про світскість
було змусити молодих дівчат сидіти
вдома або ж мати змогу відвідувати ли-
ше мусульманські школи?» — таке пи-
тання щораз частіше звучить у фран-
цузькій пресі. Те ж саме стосується і
юних прибічників індуїстських віру-
вань. Окремою спробою віднайдення
компромісу в цій ситуації стала про-
позиція зі сторони французького міні-
стерства освіти для сікхських юнаків
(студентів і школярів, які навчаються
у Франції) носити у навчальних закла-
дах невеликі шапочки замість тради-
ційних тюрбанів.  Проте, новий фран-
цузький закон зачепив не лише учнів,
і не лише прибічників нетрадиційних
для країни релігій. Рівно ж католиць-
ким священикам — що є духівниками
у деяких ліцеях — було заборонено

з’являтися в начальних закладах у су-
тані, що є основною ознакою їх стану.
Хоча закон не стосується напряму ви-
кладачів, проте дирекція деяких нав-
чальних закладів вирішила вдатися до
такого, аби, за їх словами, «не прово-
кувати учнів на протести».

«Ми здивовані такою позицією,—
каже представник Тулонської єпархії,
де стався схожий випадок. — Адже іс-
нує міністерський циркуляр від 1988
року, де сказано, що діяльність  служ-
би душпастирської опіки у школах жо-
дною мірою не суперечить свободі ві-
росповідання інших членів шкільною
спільноти». Перед тим, як приймати
рішення про недопущення священика
у школу, вважають у єпархії, дирекція
навчального закладу повинна була б
ознайомитись із усім загалом законів
і правил Республіки, щоб прояснити
ситуацію в дусі поваги до всіх без ви-
нятку віруючих.

Велика Британія

У Британії щораз більше занепо-
коєння громадськості викликає зрос-
тання випадків насилля серед дітей
шкільного віку. Протягом 2003 року,
щодня приблизно 10 учнів були вик-
лючені зі школи за агресію щодо до-
рослих людей чи інших дітей. Зареєс-
тровано понад 4000 випадків, коли пі-
длітки нападали на дорослих, і майже
13 тисячÊ— нападів на товаришів по
школі. Відомі випадки, коди 15-річні
підлітки задля розваги ламали руки де-
сятилітнім дітям, фотографуючи про-
цес, і надсилали згодом фото своїм
друзям. Асоціація «Catholic Children
Society», яка займається проблемами
дитинства, cтверджує, що ситуація із
насиллям серед школярів у Британії
стоїть ще гостріше, ніж в США чи
будь-якій іншій країні.

Серед причин явища представники
асоціації називають те, що число роз-
лучень в Британії значно перевищує
середньоєвропейський показник, як і
число самотніх матерів. А також те,
що час спілкування батьків і дітей зве-
дено до мінімуму, і єдиним виховате-
лем для більшості школярів є телеві-
зор. Серед інших причин називають
зростання вимог у школах, збільшення
кількості різних іспитів, неминучим
наслідком чого є стреси, які, помно-
жені на споглядання насилля на теле-
екранах, провадять до того, що діти за-
микаються у собі, а агресію вилива-
ють на своїх шкільних товаришів. Розділ підготувала Зоряна Курдина

Закінчення. Початок на стор. 14
тики героїчних чеснот Анни-Катери-
ни Еммеріх, єпископ вбачає два аспек-
ти: перший — це її віра і любов до
Христа, другий — любов до бідних і
страждаючих, яка проявлялася протя-
гом усього її життя. Завдяки своїй ду-
ховності і поведінці в житті, уточнює
віце-постулятор, блаженна стала ки-
мось на зразок духовного провідника
для багатьох своїх сучасників. З усієї
Німеччини прості люди приходили до
неї, щоб побесідувати про віру і отри-
мати духовну (а іноді і матеріальну)
підтримку: вбога, слабкого здоров’я
жінка, вона заощаджувала свої скро-
мні прибутки від кравецтва для того,
щоб допомагати бідним людям. Культ
Анни-Катерини Еммеріх серед пало-
мників з усього світу розпочався пра-
ктично відразу ж після смерті черниці
у 1825 р. і триває до наших днів.

Росія

Апостольське благословення Cвя-
тішого Отця Івана Павла II передав ре-
дакції і читачам російської католиць-
кої газети «Свет Евангелия» президент
Папської ради у справах ЗМІ архієпи-
скоп Джон Фоулі. Напередодні ювілею
видання, якому в жовтні виповнилося
10 років, ватиканський ієрарх надіслав
президенту Конференції католицьких
єпископів Росії митрополиту Тадеушу
Кондрусевичу і головному редактору
газети Віктору Хрулю спеціальне по-
слання. На думку архієпископа Фоулі,
гарна газета сприяє взаєморозумінню
християнських Церков і забезпечує
надійною і якісною інформацією усіх,
хто цікавиться католицьким віровчен-
ням.

Архієпископ Фоулі нагадав, що хо-
роша місцева католицька газета  пок-
ликана зробити загальнодоступною
релігійну інформацію, яку часто-густо
неможливо знайти деінде, сприяти ре-
лігійній освіті читачів і пробуджувати
їх до благочестя, заохочувати католи-
цьку освіту і допомагати в укріпленні
католицької ідентичності.

«У десяту річницю газети «Свет
Евангелия» я тішуся з того, що можу
запевнити вас, редакцію і читачів га-
зети в тому, що Святіший Отець Іван
Павло II молиться про заступництво
для вас до Матері Божої Казанської,
ікона якої нещодавно повернулася до
Росії, і передає вам своє Апостольське
Благословення», — йдеться у заключ-
ній частині послання  Джона Фоулі.
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Наприкінці жовтня цього року в
Українському Католицькому Універ-
ситеті відбулася презентація книги о.
Філіпа Гарнонкура «В мирі Господу по-
молімся: до богослов’я Літургії та хри-
стиянської єдності». Провідною дум-
кою збірника статей відомого австрі-
йського літургіста є твердження, що,
попри зовнішні поділи та відмінності,
Церква залишається єдиною, — потрі-
бно лише заново відкрити існуючу єд-
ність. Це доводять спільні для всіх хри-
стиян правди віри, які вони визнають і
за якими вони живуть у своїх молит-
вах, співах та відправах. Появі видання
слід завдячувати передусім Інституту
історії Церкви УКУ, українсько-авст-
рійському бюро кооперації в науці, ос-
віті та культурі та видавництву «Сві-
чадо».

Презентація розпочалася виступом
директора Інституту історії Церкви
доктора Олега Турія. Він зауважив, що
літургіка — основний напрямок нау-
кової праці професора Гарнонкура —
це «та площина, яка, здавалося б, по-
винна найбільше роз’єднувати людей
у християнському світі, адже кожен,
добре знаючи свою традицію, незручно
чується, потрапляючи в незнайоме
середовище. І це відчуття незнайомого,
непевного у багатьох людей викликає
острах. Для професора Гарнонкура ця
реакція була зовсім іншою». Особисто
побувавши в багатьох країнах (а їх
список таки вражає: Бельгія, Греція,
Єгипет, Канада, Німеччина, США,
Фінляндія, Швейцарія, Швеція, Шотла-
ндія та майже всі країни Центрально-
Східної Європи), де люди по-різному
вшановують одного Господа, він став
переконаним прихильником думки, що
Церква Христова, як і заповів сам Гос-
подь, не може бути поділена, навіть,

якщо хтось говорить про те, що такі
поділи існують. «Нам з вами не треба
дошукувати: хто краще, хто мелодій-
ніше, хто більш барвисто вшановує на-
шого Творця, — каже отець Філіп, —
а треба просто разом шукати тієї при-
хованої від нас великої таємниці —
єдиної Христової Церкви».

Збірник «В мирі Господу помолім-
ся» — особливий, адже він побачив
світ не лише українською, а й німець-
кою мовою тут, у Львові, у видавництві
«Свічадо». Автора з виходом книги ві-
тали Лариса Цибенко — працівник Ук-
раїнсько-австрійського бюро коопера-
ції в науці, освіті та культурі, Богдан
Трояновський — директор видавниц-
тва «Свічадо», працівники та студенти
УКУ, гості з Австрії.

Мир, єдність, порозуміння — це те,
чого так бракує сучасному світові, то-
му відгуки про книгу професора Гарно-
нкура, які пролунали на презентації ви-

дання були просякнуті щирим захоп-
ленням і справжнім теплом. Було від-
значено чудову мову і простоту та зро-
зумілість викладу. На що сам професор
відповів, що просто і зрозуміло пояс-
нювати складні питання він навчився,
викладаючи в школі для неповноспра-
вних дітей.

Сам автор зауважив, що був приєм-
но вражений, адже зі списку, який мав
понад сто позицій, упорядники обрали
саме ті праці, які якнайкраще висвіт-
люють проблематику Літургії Церкви
та перспективи християнського поєд-
нання, ті праці, які б він сам включив
до збірника.

«Мій підхід від літургіки до екуме-
нізму дуже простий: я досліджую, як
християни в різних церквах і традиціях
моляться і відправляють Літургію.
Молитва і Літургія є найбільш автен-
тичними виразами сутності Церкви.
Християни визнають одну й ту саму
віру, але по-різному. Виходячи зі свого
досвіду порівняльного вивчення літу-
ргій, я переконався, що все ще розді-
лені Церкви не мають відбудовувати
втрачену спільність, а заново відкри-
вати існуючу єдність, якої вони не хо-
чуть чи не можуть добачити. Для цього
вони мусять критично дослідити всі ті
взаємні засуди й відлучення, більшість
з яких треба просто відкликати. Єднос-
ті у вірі та між Церквами слід досягати
не шляхом якнайбільшої однорідності,
а шляхом сопричастя самостійних Це-
рков, які зберігають власну своєрід-
ність, щоб мати змогу взаємно допов-
нювати і обдаровувати одна одну. Єд-
нання Церков полягає у примиреному
розмаїтті», — саме це автор хотів до-
вести до читача презентованим збір-
ником.

Підготувала Лідія Пуга

«Єдності у вірі та між Церквами слід досягати не шляхом якнайбільшої

однорідності, а шляхом сопричастя самостійних Церков»

О. Філіп Гарнонкур:

Біографічна довідкаФіліп Гарнонкур народився 1931 р.
у Берліні в багатодітній родині авст-
рійського трудового емігранта. Сту-
діював богослов’я у Ґраці та Мюнхе-
ні. У 1954 р. отримав рукоположення
і впродовж кількох років душпасти-
рював та працював у дієцезіальній ад-
міністрації. У 1963 р. захистив док-
торат із богослов’я й був призначений
керівником відділення церковної му-

зики Музичної академії в Ґраці. Габі-
літаційну працю з літургіки захистив
1972 р., був призначений професором
Ґрацького університету і директором
інституту літургіки та християнського
мистецтва, який очолював аж до ви-
ходу на пенсію. Учасник і організатор
кількох міжнародних літургійних  і
екуменічних форумів та наукових об’-

єднань; почесний
професор універ-
ситетів Ерфурта,
Єрусалима,  Ль-
вова та ін.

1998 р. удос-
тоєний звання ка-
пітулярного ка-
ноніка дієцезії
Ґрац-Секкау.
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Єжи Попелушко народився 14 ве-
ресня 1947 року у с. Окопи, що на Під-
ліссі,  у селянській родині. Навчався в
ліцеї у Суховолі. Після закінчення, у
1965 році, поступив до вищої духов-
ної семінарії, що у Варшаві. Провчив-
шись рік у цьому навчальному закладі,
був мобілізований до лав польської ар-
мії. Після звільнення продовжив духо-
вне навчання. 28 травня 1972 року при-
йняв ієрейські свячення з рук карди-
нала Стефана Вишинського. Розпочав
душпастирську працю у парафії святої
Трійці у с. Зубках. З 20 травня 1980 р.
по 19 жовтня 1984 р. служив у вар-
шавському храмі святого Станіслава
Костки. Загинув 20 жовтня 1984 р.

8 лютого 1997 року розпочато
процес беатифікації слуги Божого
Єжи Попелушка.

Незвичні ясла для
новонародженого Ісуса —

у багажному відділенні
автомобіля «Жигулі»

20 жовтня 1984 р. у вечірніх нови-
нах прозвучала інформація про викра-
дення священнослужителя Єжи Попе-
лушка. 30 жовтня подано інформацію
про знайдення тіла священика у річці
Вісла.

2 листопада труну з тілом покій-
ного привезено до костелу св. Станіс-
лава Костки. Наступного дня біля хра-
му відбулось захоронення вбитого
священика.

Та чи все закінчилось із похованням
душпастиря? Навпаки, з моменту його
зникнення почалось велике осмислен-
ня поляками глибинної суті цього ду-
ховного поводиря. Його смерть — це
водночас і народження, пробудження.
Наближалися Різдвяні свята, і пастирі
костелу св. Станіслава Костки поста-
вили на подвір’ї автомобіль марки
«Жигулі» без номерів, а в багажне від-

Шукайте його у вимірах пам’яті та неземних світах...

У жовтні вся Польща відзначала 20-ті роковини мученицької смерті католицького священика Єжи Попелушка
— духовного провідника легендарної профспілки «Солідарність», національного героя Польщі. Яскравим
підтвердженням того, що пам’ять про цю непересічну людину живе у серці народу, стала, зокрема,  багатотисячна
Літургія за беатифікацію Слуги Божого Єжи Попелушка, що пройшла у його «рідному» храмі св. Станіслава
Костки (варшавський мікрорайон Жолібож) 20 жовтня — у 20-ті роковини його загибелі від рук працівників
комуністичних спецслужб.

ділення постелили сіно та поставили
туди статуетку новонародженого не-
мовляти-Христа. Власне, автомобілем
марки «Жигулі» було викрадено свя-
щеника та транспортовано, вбитого, до
річки Вісла. Цей знак ніс у собі велике
багатозначне символічне навантажен-
ня. Цей знак знайшов своє продовжен-
ня у діях інших священнослужителів,
які, — як правило, у монастирях, —
теж встановляювали «автомобіль-яс-
ла». Державна влада категорично за-
бороняла це робити. Отже, цей знак
частково привідкривав завісу таємни-
чого зникнення та вбивства отця Єжи.
Тінь падала на владу.

Хоча діяльність профспілки «Солі-
дарність» була тоді вже заборонена,
практично придушена польським уря-
дом, все ж, у час вбивства священика,
дух відродження витав у повітрі. Мо-
жливо, дещо і не передбачили драма-
турги кривавої смерті пастиря, адже
ліквідувавши духовного провідника,
вони наражались на ще більшу небез-
пеку. Небезпеку всенародних протес-
тів, які могли вибухнути у будь-яку

хвилину. Через те держані чинники не
наважились ліквідовувати плакати із
написом «Солідарність», які були при-
несені на похорон отця Попелушка. То-
му, зрештою, і не забарився судовий
процес над вбивцями, який було роз-
почато у місті Торунь в грудні 1984 р.

Йому двічі організовували
автомобільну катастрофу:

до помешкання, де він жив,
було вкинуто вибухівку,
кілька разів його грабували

Неділя 31 серпня 1980 р. принесла
кардинальну зміну у життя священика
Єжи Попелушка: це його відправний
пункт на особисту Голгофу. Цього дня,
на запрошення страйкуючих сталева-
рів, які прийшли до кардинала Вишин-
ського із проханням направити до них
на завод священика для проведення Бо-
гослужіння, він першим відгукнувся на
цю пропозицію. З благословення ієра-
рха, священик іде у робітниче сере-
довище.

Із спогадів Єжи Попелушка: «Того
дня з великими переживаннями у серці
ішов я на Богослужіння. Не забуду
цього усе життя. Сама ситуація була
для мене абсолютно нова. Що зустрі-
ну? Як приймуть? Де буду відправля-
ти? Хто читатиме тексти? Такі, насьо-
годні, можливо, дивні питання нурту-
вали, турбували мене по дорозі до за-
воду. І тоді при вході — перше велике
здивування: багато-багато людей,  ус-
міхнених і заплаканих одночасно, які
аплодували. Думав, що за мною іде
хтось значимий, але це були оплески
привітання на прихід сюди першого в
історії цього заводу священика.

Тоді — подумав: це оплески для ці-
лої Церкви... А потім тисячі вуст про-
мовляли «Слава навіки Богу!» Згодом
виявилося, що робітники можуть ще
й чудово співати церковні пісні».
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25 квітня 1981 р. отець Єжи Попе-
лушко урочисто посвячує регалії про-
фспілки «Солідарність» та сталеварню
«Варшава». Він практично стає духів-
ником «Солідарності». У Богослужін-
нях, які служить отець Єжи, беруть
участь тисячі вірних. Пастир виголо-
шує патріотичні проповіді. На зустрічі
з ним приходять люди різного соціаль-
ного статусу. У вересні 1983 року він
організовує перше паломництво робіт-
ників заводу «Варшава» на Ясну Гору
у Ченстохові. Ця традиція, закладена
священиком Єжи Попелушком, має
продовження і в наші дні. У Ченстохові
ми можемо зустріти сталеварів, війсь-
кових, гірників, які у своїх строях при-
бувають на поклін до чудотворної іко-
ни Ченстоховської Божої Матері (яку,
до речі, у давні часи було перевезено
на Ясну Гору із українського міста
Белз).

Авторитет отця Єжи був надзвича-
йно великим. Невипадковим є те, що
на його життя повсякчасно чигала не-
безпека, викликана об’єктивним фак-
тором — небаченим впливом на су-
спільну думку. Йому двічі організову-
вали автомобільну катастрофу. До
помешкання, де він жив, було кинуто
вибухівку, кілька разів його грабували.
Державна влада переконувала цер-
ковне керівництво, що діяльність отця
Попелушка перешкоджає розбудові
Польської Народної Республіки. Вели-
ся навіть переговори про те, щоб опа-
льного пастиря перевести на служіння
до Рима, але все безуспішно.

Від початку 1984 року проти отця
Єжи активізувала роботу державна
машинерія. З січня по липень його
допитували тринадцять разів, йому за-
кидали «зловживання». Однак втру-
тилась Церква, і, згідно з амністією,
священнослужителя було звільнено.

«Усі вбивці, крім Петровського,
на волі: вони змінили прізвища,

місце проживання і вигляд»
Трапилось незворотнє: 19 жовтня

по дорозі до міста Торуня священика
було схоплено. Його вдарили по голо-
ві, оглушили, кинули до багажного від-
ділення «Жигулів». Водій отця ви-
скочив з транспортного засобу та ди-
вом врятувався. Прибувши до Варша-
ви, розповів  священнослужителям про
те, що сталося. Громадська опінія твер-
дила, що це робота рук  працівників
силових структур, які мали чітко випи-

саний план дій. На судовому процесі
звинувачені у вбивстві трактували
смерть пастиря по-іншому. Мовляв,
вони вдарили його та помістили у ба-
гажному відділенні. Автомобіль зла-
мався. Вони стали в лісі, священик ви-
брався та почав тікати. Вони затрима-
ли його та побили. Пастир знепритом-
нів. За словами звинувачених — вони
не знали, живу чи мертву людину  зно-
ву вкинули у  машину.

Суд виніс вирок: Григорія Петров-
ського засуджено до 25 років тюрем-
ного ув’язнення, Адама Петрушка та
Леха Ренькало — до 15, а Володимира
Хмілевського до 14 років ув’язнення.
Однак, як зауважує у своїй книзі «Кос-
тел на ім’я святого Станіслава Костки
та гробу слуги Божого Єжи Попелуш-
ка» священик Зигмунт Маласький,
«процес не дав відповіді на найважли-
віше питання: хто дав наказ вбити, за-
мордувати отця  Попелушка? Досі не-
відома відповідь. Усі вбивці, крім
Петровського, на волі. Вони змінили
прізвища, місце проживання і вигляд».

Вівтарна частина костелу
св. Станіслава Костки

Смерті не було —
був тільки перехід в інший

духовний вимір...
Добровольці — люди чистого сер-

ця і світлих поглядів — ані на хвилину
не полишають гріб слуги Божого Єжи
Попелушка, біля храму  святого Стані-
слава Костки. Ці люди цілодобово,
впродовж багатьох років, несуть варту
на цьому святому місці, оточеному ве-
ликими круглими каменями, спле-
теними у формі вервиці, що символі-
зують духовну нерозривність Божого
люду зі своїм духовним провідником...

Підготував Володимир Качур

За даними варшавського Інституту
народної пам’яті, цього року повинні
бути остаточно з’ясовані обставини
смерті о. Єжи Попелушка і закінчено
слідство у цій справі. На даний час,
хоча й вдалося з’ясувати додаткові де-
талі стосовно смерті духівника «Солі-
дарності», однак дослідникам досі не
передано всі необхідні матеріали. Інс-
титут наразі досліджує діяльність так
званої «Групи «D», створеної в 1956 р.
(діяла до 1989 р.) спецільної ланки
МВС ПНР, завданням якої був тиск на
опозицію:Êвід шантажу і залякування
до фізичного знищення.

Мілена Кіндзюк, автор книжки
«Свідок надії. Життя і смерть Єжи По-
пелушка», розповіла, що під час праці
над книжкою зустрілася з багатьма
людьми, що знали священика, почи-
наючи від його друзів по школі та се-
мінарії. Серед спогадів особливо вра-
жають ті, які характеризують отця
Єжи як людину: він міг зняти з себе
черевики, щоб віддати їх потребуючо-
му, і шукати в лісі лікарську траву для
важкохворої дівчинки. Згадує пись-
менниця і про персональне досьє, яке
було заведено на священика в той день,
коли він вступив до семінарії, — оста-
нній лаконічний запис в ньому:
«Помер» — датований 19 жовтня 1984
року.

О. Єжи не мав сумніву, що загине,
але свідомо прийняв рішення залиши-
тися на батькіщині, хоча йому пропо-
нували, з метою збереження житя,
виїхати на студії до Рима. «Не боюся
смерті. Знаю, що мене вб’ють», —
сказав він настоятелю парафії за кіль-
ка місяців перед вбивством. Під час
іншої приватної розмови, за три місяці
перед загибеллю підтвердив свій вибір:
«Я присвятив себе цій справі і не по-
лишу її».

В даний час триває беатифікацій-
ний процес о. Попелушка, завданням
якого є підтвердити, що духівник «Со-
лідарності» прийняв смерть за віру.
Недавно результат багаторічної праці
— документ під назвою «Позиція про
мучеництво»  — був переданий на роз-
гляд ватиканської Конґреґації кано-
нізації святих.

За матеріалами КАI
підготувала Зоряна Курдина

Слідство у справі загибелі
о. Єжи Попелушка буде

закінчено до кінця цього року
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Мене завжди вражало, що біль-
шість мов, якими розмовляють на те-
ренах, де традиційно поширені Східні
Церкви, не знає слова «релігійний» і для
позначення будь-якої форми богопо-
свяченого життя використовує вираз
«монаший, чернечий». І хоча іноді бу-
ли намагання створити спеціальний
термін, він так і не увійшов у поточний
вжиток. І це відбувається навіть там, де
чернецтво практично зникло, а вини-
кли інші форми релігійного життя
західного походження: для них теж ви-
користовуються терміни «монах» або
«монахиня». І от у вашому люб’язному
запрошенні назва моїх рефлексій в анг-
лійському тексті містить слова monas-
tic vocation (монаше покликання), а в
дужках — термін religious (релігійне),
даний як еквівалент, але його немає в
українському тексті, де це поняття
присутнє лише у формі «монаше по-
кликання».

Як ми знаємо, мова тісно пов’язана
з категоріями думки: майже завжди
присутність або відсутність слова оз-
начають присутність або відсутність
поняття. Отже, задля розуміння мента-
льності певної культури, щоб осягнути
категорії, якими оперує ця культура,
дуже важливо звертати увагу на слова.
Тоді стає зрозуміло, що для християн-
ського Сходу те, що на Заході назива-
ється «богопосвячене життя» чи «ре-
лігійне життя», завжди означається у
зв’язку з його первісною, взірцевою
формою, яка, як на Сході, так і на За-
ході, протягом багатьох століть була
єдиною, — формою монашества.

Отже, дозвольте мені зробити деякі
прості висновки щодо ідентичності цієї
форми життя саме на основі опису її
основи, тобто монашества, а відтак ок-
реслити деякі питання, що постають у
зв’язку з сьогоднішнім становищем.
Джерел тут може бути дуже багато. Ос-
кільки для мене звично посилатися на
lex orandi як на джерело богослов’я, я
вибрав для цього текст молитви, тієї
молитви, яку використовуєте й ви —
літургійний текст богослужіння за ві-
зантійською традицією, текст, пов’я-
заний з одним із безсумнівних Отців

Архієпископ Клаудіо Ґуджеротті

Боголословське розуміння індентичності

монашого (релігійного) покликання

східного монашества: св. Савою, зва-
ним «Освяченим» (ho eghiasmenos),
великим отцем палестинських монахів,
який жив у п’ятому столітті.

Читаючи ці тексти, я помітив, що
вони спроможні виразити у взірцевій
формі те, що раціональне осмислення
чи різні моди роблять труднішим, дещо
викривленим і розкиданим.

1. Почуття любові
«Збережений непорушно у тобі об-

раз Божий і розум, зроблений Паном,
над згубними пристрастями, через по-
движництво досяг ти, наскільки мож-
ливо (os dunaton), подоби: бо ж, смі-
ливо долаючи природу, ти навчився під-
порядковувати те, що нижче, тому, що
вище, і підкоряти плоть духові» (сла-
вослов’я Великої Вечірні).

Дозвольте ж мені прокоментувати
цей вступ деякими очевидними заува-
женнями: для християнина монаше жи-
ття зрозуміле лише в рамках того по-
няття про людську особу, яке прямо
пов’язане з Об’явленням. Щоб бути
монахом, треба, таким чином, насам-
перед вірити у Євангеліє Ісуса Христа
і прийняти його антропологію за вла-
сну. Термінологія цього тексту Великої
Вечірні добре відома: вона посилаєть-

ся на вступ з книги Буття і на святоот-
цівську та духовну інтерпретацію, яка з
нього випливає: Бог сотворяє людину
«на образ і подобу». Якщо перший
тлумачиться як невитравна печать,
котра визначає саму природу людини, то
подоба — це щоденний труд, постійно
підкріплюваний Божою благодаттю,
спрямований на те, щоб зробити цей
образ явним, щоб він став помітний у
дійсності, щоб він став «подібний» сам
до себе. Подоба — це, таким чином,
синергія божественного і людського для
того, щоб очистити дзеркало серця, аби
у ньому була помітна постать Божа,
відбита у ньому споконвіків. Автор
священного тексту знає, що це важко і
що вповні це здійсниться лише в оста-
точному дарі повноти часів (коли, між
іншим, це дзеркало зникне і Бог та
Його створіння подивляться одне на
одного «віч-у-віч»). Тому тут говори-
ться про досягнення подоби «наскільки
можливо».

Саме цим є богопосвячена особа:
особою, підкореною, здобутою Ісусом
Христом, «богоносним Духа», захоп-
леним таїнством, що вже здійснилося
у ньому: це тайна створення і повтор-
ного створення у святому таїнстві, хре-
щального відродження, шляху до шлю-
бної любові, до повної подібності, до
небесного Єрусалиму, до якого ми при-
звичаюємося (як сказав би Іриней Ліон-
ський) поступово, через участь у святій
літургії та новий погляд, який з неї на-
роджується, спроможний помітити
невидиму присутність ангелів та святих
і спілкуватися з ними, звільняючи світ
від його «світськості» і насолоджую-
чись його здатністю бути об’явленням
Бога, місцем Його присутності, а отже,
бути  садом, подібним до Едему, де
Отець і його створіння бесідують, про-
гулюючись разом у вечірній прохолоді.
Таким чином, монах офірує своє життя
як «непорочну жертву» (thusia amomos
— кондак Утрені).

«Саво божественного розуму, поді-
бний до ангелів, товаришу святих, су-
путнику пророків, спадкоємцю муче-
ників і апостолів, тепер ти замешкуєш
вічне світло, коли тебе освітлюють його

Виступ на першій сесії Собору монашества УГКЦ «Преображення у Господі»
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божественні спалахи, коли ти стоїш ві-
льний і сяючий біля верхів’я будь-яких
бажань, радісно споглядаючи Його, по-
стійно насолоджуючись Його красою»
(Святий отець Великої Вечірні).
Коли немає почуття любові (eros, як ка-
же наш текст), немає монашого бачен-
ня. Можливо, є добродіяння, суспільна
утопія, страх перед світом, таємна вте-
ча від тих сторін самого себе, з якими
ми не можемо погодитися, бажання і
потреба певності, опертої на якусь інс-
титуцію (від психологічної підтримки
аж до конкретної можливості мати
шматок хліба і дах над головою), пра-
гнення миру в упорядкованому, узви-
чаєному і повторюваному житті, яке
усуває необхідність стикатися з чи-
мось новим. Але якщо немає любові,
є лише убогість людської природи, одя-
гненої в одежі, які їй не належать.

Та якщо любов є, якщо справді, як
твердить цей текст, «з чеснотою зася-
яла твоя душа, і дав ти їй крила, щоб
летіла до божественного почуття лю-
бові», тоді ці одежі огортають навіть
всі ті вияви убогості, які ми перераху-
вали, визнають їх своїми без зневаги,
показують їх сумлінню, щоб той, хто
носить їх у собі, вмів їх упізнати, ого-
ртають їх «великим милосердям» (to
mega eleos) і, у перетворюючій силі єд-
нання з Христом, поступово їх очища-
ють, загартовують, роблячи їх прекра-
сними і чистими у крові Агнця, в ото-
тожненні з Христом, який тане, наче
віск, у теплі благодаті. І все це веде до
терпіння, тобто до здатності вистояти
на межі, намагаючись подолати її, але
також усвідомлюючи, що Бог розтоп-
лює її, осушує у цій любові, яка не знає
кінця.

Коли чернець або черниця зможуть
стати «преподібними» до Христа? Коли
зможуть скуштувати радість любові?
Психологічно це може тривати лише
кілька миттєвостей, а може й лише у
радості другого пришестя. Бог не гара-
нтує задоволення, а лише сопричастя.
Він не гарантує, що експеримент вдас-
ться, а лише що пошук Його сам по собі
є вартістю. А ритми Божі, як і ритми
любові, в кожній людині інші. Тому те-
рпіння зносить і власні обмеження, і
обмеження братів, не судить, а делі-
катно допомагає, з тим ясним спокоєм,
якого тільки може досягти людина.
Один чернець відомого західного орде-
ну, який взірцево прожив своє богопо-
свячене життя, сказав, що відчутно

здобув певність у любові Бога до нього
лише у 80 років: до того він жив мона-
хом, маючи лише ту певність, яку дає
надія. Тут важливе усвідомлення свого
спасіння і намагання надати своєму
Хрещенню широкого, глибокого зву-
чання, якого не заглушать і не прихо-
вають тисячі інших турбот. Одне сло-
во, важлива цілковита увага серця. І тут
починається друга частина.

2. Велика боротьба
«Радуйся, бо ти — воістину запаш-

ний самоцвіт подвижницьких битв: ад-
же ти, взявши на плечі хрест, посвятив
себе самого Христові-Владиці, о бла-
женний, і потоптав низькі почування
плоті» (подобна стихира до стиха Ве-
ликої Вечірні).

«Блаженний Саво, невгасима лам-
падо здержливості, найчистіший сві-
точе монахів, який горить спалахами
любові, непорушна вежо терплячості
(...), стовпе вогню чеснот, смолоскипе,
який височить над морем світу, щоб ве-
сти народи до божественної гавані, ни-
щителю духів облуди, чиста посудино
Святого Духа, провіднику монахів, су-
воре правило здержливості, видатна ве-
ршино покори» (Святий Отець Вели-
кої Вечірні).

«Узявши хрест Господній, о мудрий,
і слідуючи за Ним аж до кінця, ти не
повернувся у світ розумом, о мудрий
у Бозі: здержливістю і трудами ти зав-
дав смерть пристрастям і приготувався
бути святинею твого Господа» (після
другого стихослов’я, кафизма Утрені).
Ми говорили про почуття любові, яке
спонукає покинути світ, про зворуше-
не і постійне споминання Хрещення,
про усвідомлення делікатної дії благо-
даті, яка діє майже завжди без галасу і
несподіваних ривків. Одне слово, ми
говорили про монаха як залюбленого
у Христа і про обожествляюче хрис-
тиянське життя, що переживається до
самого кінця.

А тепер ми не можемо промовчати
про аспект, пов’язаний з трудами, з ва-
жкою боротьбою, з битвою в пустині
проти диявола, дедалі вигадливішого,
іноді спокусливого, а іноді прибраного
в одежі світла; ми не можемо промов-
чати про трагедію сліз і стогонів (від-
пустительний тропар Великої Вечір-
ні), що оплакують гріх і таким чином
пом’якшують твердість серця, нада-
ють йому гнучкості, здатності реагу-
вати, чувати, очікуючи на повернення
Молодого.

Це треба зрозуміти правильно: іде-
ться не про те, щоб завдавати собі шту-
чних страждань і болю. Ідеться про те,
щоб взяти на себе хрест, адже хрест
— це частина особи Христа. Христос
не шукав хреста, не прагнув його, він
навіть пробував уникнути його, і при
цьому всьому кров’ю обливався від
страждання. Але він його прийняв, здій-
снюючи чин послуху волі Отця: «Не
моя воля, а твоя». Вартість полягає не
в стражданні, а в любові і в послухові,
які дозволяють переживати біль як
міст: «Твоє життя було воістину дра-
биною, яка сягає неба» (подобна сти-
хира до стиха Блажен чоловік Великої
Вечірні). А це відбувається також через
конкретні відречення, через «ні», хай
сказане у сльозах, але заради радика-
льного «так», адже в Ісусі є лише
«так». Горе, якщо християнський мо-
нах вважає себе лише стоїком, який
знаходить задоволення у своїй «аске-
тичній гімнастиці». Саме в цьому по-
лягає радикальна відмінність у способі
переживання аскези: для християнина
вона є частиною mysteria carnis Christi
(таїнства Тіла Христового), перемога
над плоттю повинна лише зробити її
прозорою для божественності, яку їй
вдихнуто при сотворенні, а ще біль-
шою мірою — при Воплоченні Хрис-
та, і яка вповні засяє в кінці часів, при
воскресенні плоті, вже провіщеному
прославою тіла Воскреслого Христа,
що вознісся на небеса, та тіла Його
Пресвятої Матері, взірця та ідеалу
Церкви.

3. Харизми та їх джерело
«Ти зробив з пустині місто, де жи-

вуть за мудрістю (...), і зробив його ду-
ховним раєм, вкритим божественними
квітами: многістю монахів» (ексапос-
тиларій Утрені).

«Тому ти одержав у винагороду да-
ри зціляти недуги і проганяти духів, о
блаженний богоносце» (кафизма після
другого стихослов’я Утрені).

«Залишивши всі мирські речі, хоч
будучи тілом у світі, духом ти став су-
путником ангелів: адже, умертвивши
теперішні пристрасті тіла, ти став слу-
гою Трійці, о блаженний. З цієї при-
чини (othen) зцілюєш навіть стра-
ждання недужих і словом проганяєш
духів завдяки благодаті, о отче наш бо-
гоносний» (кафизма після полієлея Ут-
рені).

Ви відчули силу цього «з цієї при-
чини». Здатність творити чудеса була
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дана святому як дар (charismata); вчи-
нене ним зцілення душі і тіла відбува-
лося «завдяки благодаті». Нема такої
цілі, практичної мети, місії, харизми,
конкретного поля діяльності монаха,
до якого ордену він би не належав, кот-
рі не були б плодом його обожествля-
ючого союзу з Богом, що залишається
першою і єдиною метою самого мона-
шого життя. Дари і харизми є лише
наслідком, який дається благодаттю,
тобто чистою безвідплатною любов’ю.
Монахами стають не для того, щоб
здійснювати апостолат. Монахами ста-
ють задля Христа, задля любові до
нього, щоб знайти повноту життя, і ли-
ше «для Христа, з Христом і во Хрис-
ті» та сама божественна благодать мо-
же породити у нас, окремих людях чи
спільнотах, можливість діяти в людсь-
кій спільноті, здійснюючи особливе за-
вдання, яке полягає у тому, щоб зроби-
ти її подібнішою до первісного плану
створення, який є плодом любові Отця.

Монашеству на Сході була влас-
тива надзвичайна гнучкість і різнома-
нітність, пов’язана саме з розпізнаван-
ням дарів, dioratikos з боку духовного
Отця, званого pneumatikos як тому, що
він формував дух, так і насамперед то-
му, що він був знаряддям Святого Духа
у його дії на кожного з тих, хто йому
довірявся. Те, що завдяки знанню серця
(kardiognosis) Отець розпізнавав у лю-
дині здатність впливати у певному нап-
рямку на суспільне життя, означає, що
на довгому шляху пошуку Христа це
постає як одна з конотацій цього почу-
ття любові, а не як передумова і тим
більше не як абсолют. Те, що в пустелі,
завдяки діяльності монахів, процвітали
лікарні, школи, притулки і багато ін-
шого, ніколи не представляється у чер-
нечій літературі як першорядна мета
монашого життя. Все це народжується
з особистої чи спільнотної здатності
розпізнавання, властивої тому, хто у
зустрічі з Христом розуміє, що в той
момент і у той час це конкретне слу-
жіння є саме тим, чого Христос вима-
гає і дарує змогу виконати. Це допо-
може нам краще зрозуміти, у рамках ва-
шої традиції, значення «харизм» черне-
чих Інститутів, поставивши їх раз і на-
завжди у правильну перспективу, на
благо самих цих Інститутів. «Зробити
з пустелі місто» означає жити у суспі-
льстві, яке народжується з любові бра-
терського єднання, і поширювати цю
любов на довкілля, а не навпаки. Це

відбувається внаслідок передання
святості, а не від прямого бажання зді-
йснити суспільний чин. — Адже спра-
вді, згідно з нашими текстами, першим
«суспільним» чудом було саме поши-
рення монашества: нове місто, яке цві-
те в пустині, є не стільки сукупністю
суспільних дій, як самим помноженням
монашого досвіду, тобто досвіду шука-
ння Бога.

4. В очікуванні на повернення
«Ти показався світові, як божест-

венно палаюча вуглина, адже ти набли-
зився до вогню, о Саво, богоносний
Духа, примушуючи сяяти душі тих, хто
з вірою до тебе наближається, о чоло-
віче божественного розуму, провадячи
їх до вічного світла, о святий; зрошу-
ючи пустельників з висот божествен-
ною благодаттю, ти погасив вуглини.
Тому, на очах у всіх увінчав тебе, отче,
вінком перемоги Христос, Господь бо-
жественної справедливості: то ж бла-
гай Його дарувати душам нашим вели-
ке милосердя» (подобна стихира до
стиха Безцінна перед Господом Великої
Вечірні).

«Паросте мудрості, о святий Саво,
з дитинства бажав ти еніпостатичної
Мудрості: і вона, замешкавши у тобі,
відділила тебе від землі і підняла тебе
на висоти, сплівши вінок з нематеріаль-
них квітів і увінчавши ним твою святу
голову, о чоловіче божественного розу-
му: прикрашений ним, моли Бога про
прихильність до мене» (ікос Утрені).

Тут можна зрозуміти ще один вимір
монашого життя, прямий і безпосеред-
ній плід тієї здатності бути «воістину
поза людською мірою, нематеріальним
у матерії», яка народжується з довір-
ливої близькості (parrhesia) з Богом.
Тут перед нами напрям, телеологія мо-
нашого життя. З самих своїх початків
і саме на основі інтенсивної, особистої
участі у тайні Христа воно зорієн-
товане на вічне, остаточне, шлюбне со-
причастя з Ним, Приятелем і Господом.
«Адже ти беззаперечно любив Христа,
правдиву справедливість, і, слідуючи
крок за кроком за його життям, ти на-
слідував, наскільки була твоя змога,
його животворящу святість» (тропар
утрені). Це поступове перетворення в
Христа має силу не лише внутрішньої
мотивації, а й правдивої фізичної поту-
ги — силу, що відчувається в кожен мо-
мент життя, яка дає змогу відійти від
світу, подолати тягар плоті, щоб уві-
йти в Божу сферу, в яку монаха буде

прийнято у другому пришесті Христа.
У цій перспективі об’явлення віднос-
ності земних речей дається не задля
знецінення творіння і навіть не задля
ненависті до гріха: воно дається задля
туги за цією цілісністю, цією доскона-
лістю Бога, задля якої сотворена кожна
людська істота і до якої вона змагає,
можна сказати, завдяки природній схи-
льності, котру випереджає, підтримує,
заохочує божественна благодать, що є
самим Божим життям, переданим у
Церкві. Есхатологічна вартість мона-
шого життя, таким чином, дається не
стільки, і не головно вибором альтер-
нативних вартостей, ані пошуками
відмінного, чи навіть ексцентричного
життя, а потребою остаточності, яка
робить тимчасовою будь-яку мету і
відносним будь-який набуток. Саме це
називає trasumanar, тобто вихід з лю-
дського стану, котрий підсумований в
етимологічному значенні слова eks-
tasis, тобто вихід з природного стану і
змагання до божественного. Монах
живе задля царства, щоб воно спов-
нилося: він на нього чекає, його зак-
ликає, з хвалою і молитвою слідкує за
його проявами і визріванням, з болем і
криком закликає його поквапитись, су-
проти трагічності теперішнього люд-
ського стану життя. Увінчатися це мо-
же лише тим, що він віднайде себе в Бо-
зі, буде прийнятий у вічні обійми свого
Господа. І це не опій для народу: це по-
шук тієї повноти, яку теперішня дійс-
ність вже приховано містить і до якої
вона змагає, як сказав би св. Павло, у
родових потугах. І це не ілюзорна вте-
ча від боротьби за справедливість, а са-
ма причина будь-якої боротьби і вод-
ночас усвідомлення її минущості. У кі-
нцевому рахунку це протест проти
будь-якої людської влади, яка хоче нав’
язати себе як остаточну, в ім’я сенсу,
напрямку, а отже і мети самого життя
— повноти Царства. Святий, що пе-
ребуває у славі поруч зі своїм Господом
у Небесному Царстві, повинен ще вос-
таннє сповнити своє монаше поклика-
ння, на знак своєї найвищої солідар-
ності зі світом також у вічному житті
— через здійснення заступництва:
«Виблискуючи багатим світлом, о бо-
гоносний, і споглядаючи світляні хори
ангелів, які оточують трояке Світло і
одержують завдяки благодаті промін-
ня божественного бачення, не переста-
вай заступатися за тих, хто тебе про-
славляє» (тропар Утрені).
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Тепер дозвольте мені підсумувати ці
чотири пункти, виснувані з цього літу-
ргійного тексту, який нас провадив у по-
шуках богословського значення мона-
шого життя:

а) висхідною точкою чернецтва є
бажання повної, бажаної, осмисленої і
виняткової відданості «уподібненню до
Христа», яке бере початок у сотворен-
ні і досягає вершини у Воплоченні. Ли-
ше ця екстатична любов є основою
будь-якого монашого покликання;

б) цей шлях веде до трудів і до боро-
тьби, щоб гріх не пожер творіння, а по-
став як межа, яку треба подолати. Чер-
нець знає, що для цього він повинен по-
слуговуватися засобами, котрі йому
вказує передання тих, хто до нього
прямував цим шляхом: очищенням по-
гляду, покорою, здержливістю, по-
слухом отцеві в Дусі, сльозами, бороть-
бою зі злом;

в) будь-яка душпастирська, суспіль-
на чи доброчинна мета не є змістом че-
рнечого життя, а наслідком єднання з
Христом, і проявляється завдяки бла-
годаті в міру її зростання;

г) стосунки з матеріальним і пра-
гнення подолати його обмеження не
народжується з гордості за здобуту
власними силами досконалість, ані зі
зневаги до життя, а з впевненості, що
вселенна, сотворена з любові, прямує
до повноти, яка буде ще раз їй дана.
Отже, виявлення її обмежень не є ме-
тою самою в собі, а змаганням до про-
явлення палкого бажання есхатологі-
чного сповнення, яке записане в цілому
створінні і красномовним знаком якого
є саме монаше життя.

На завершення сформулюймо деякі
конкретні наслідки цієї схеми, в конк-
ретному зв’язку з вашим станом і з ва-
шою історичною та церковною спад-
щиною. Це лише короткі зауваги, але
вони можуть бути корисними для вашої
колективної праці.

1. Для християнського Сходу ви-
вчення чернечих джерел і практика че-
рнечого життя за спільною для Сходу
і Заходу традицією, що розвивалася у
першому тисячолітті, є не просто од-
нією з численних форм монашого
життя, а необхідною основою, яка по-
винна давати натхнення для будь-яких
інших форм богопосвяченого життя.
Це, очевидно, стосується й західних
чернечих згромаджень, і Схід, знову
відкривши це своє передання, може до-
помогти цим інституціям виділити спі-

льну вихідну точку, даючи змогу ви-
правити однобокість або викривлення,
не так церковним Переданням поро-
джені, як радше непотрібними відхи-
леннями в бік психології чи соціоло-
гії.

2. Той факт, що греко-католики, як
і інші східні католики, перейняли влас-
тиві Заходові форми монашого життя,
не є обмеженням, а збагаченням, як це
завжди буває при переданні харизм. Од-
наче, якщо ми не хочемо, щоб особли-
вості християнського Сходу цілковито
зникли в цих інституціях, важливо, аби
їхня духовність переглядалася під ог-
лядом особливостей чернечого духу
християнського Сходу. Це тим більше
стосується тих ченців східного обряду
(чи східних провінцій), які входять до
латинських згромаджень: було б дуже
прикро, якби їхні особливості, замість
збагатити розуміння їх традиції з боку
цих монаших родин, призвели до коло-
нізації з боку західної традиції, що
може зробити ченців східного обряду
простим винятком, який треба урівняти
до взірців і до засобів, якими послуго-
вується ця інституція, що має цілком
інше походження, — нехай навіть про-
віденціальне у тому контексті, де вона
народилася. Всім зрозуміло, що це була
б втрачена нагода. Іншими словами:
слід радо вітати всі форми монашого
життя, аби лиш вони були готові при-
йняти ченця східного обряду, який у них
вступає, з його власними особли-
востями і перетворити ці особливості
на спільне багатство, — тим більше,
коли це відбувається на землі Сходу.

3. Необхідно переглянути життя
спільнот і напрямки виховання у світлі
фундаментального питання: чи справ-
ді шукання Бога є єдиною необхідною
метою, якій ми даємо свідчення? Чи
виховуємо ми до цього шукання авте-
нтичною молитвою, яка ставить у це-
нтрі Літургію Церкви, що супрово-
джує людину по шляхах, накреслених
для неї Богом, не втискаючи її у тісні
рамки деяких безсердечних формул?

4. Необхідно знову відкрити і поста-
вити у центр те духовне вітцівство, яке
є стрижнем, навколо якого розгорта-
ється монаше життя на Сході і яке нині
майже цілковито занепало. Воно не по-
винно розглядатися як ще один спосіб
утискати і обмежувати свідомість, а
навпаки — як знаряддя, дароване Ду-
хом для того, щоб підкреслювати бага-
тство і обмеженість кожного на спіль-

ному шляху.
5. Ті, хто ступає на шлях монашого

життя, повинні з самого початку знати,
що воно, як кожен досвід любові, над-
звичайно вимогливе. Отже, слід уни-
кати переконання, що все вирішуєть-
ся легко і просто. Боротьба з дияво-
лом, властива чернечій традиції, не
зникла. І як досвід обітів вимагає по-
стійної аскези, так і від того, хто стає
на шлях шукання Лику Христового,
слід вимагати багато. Це повинно ро-
битися навіть тоді, коли доводиться
відмовлятися від сумнівних покликань,
а насамперед не варто силкуватися ро-
ками підтримувати їх, безпідставно
сподіваючись досягти сумісності зі спі-
льним ідеалом, адже це призводить ли-
ше до нещастя окремої людини і цілої
спільноти.

6. Слід показати, що сопричастя з
Господом, яке безупинно Ним дається
і оновлюється, є джерелом радості. На-
дати нашим монашим домам, — також
в аспекті їх матеріальної структури,
обладнання та засобів, — а насампе-
ред нашим обличчям, — одначе з необ-
хідною стриманістю, — вимір світла,
надії, взаємної любові, розуміння і
взаємної підтримки, аби не виникало
відчуття, що ми перебуваємо у місці,
яке не сприяє життю, а вбиває його.

7. Необхідно виховувати у собі
правдиве відчуття найпотрібнішого
при використанні дібр, яке б визнача-
лося не лише пошаною до дотримання
правил, і не переконанням, буцім це
відчуття найпотрібнішого має бути
властиве самій інституції, а окрема
людина його не потребує, адже їй все
гарантовано, причому набагато більше,
ніж християнинові, який живе у світі.
Треба також показувати, що це відчут-
тя народжується саме з поцінування
створіння та найпотрібніших у ньому
речей, а насамперед з есхатологічно
напруги чернечого життя. Іншими сло-
вами, саме поцінування вартості і гли-
бокої краси речей у їх простоті може
бути способом розуміння їх відносно-
сті в очікуванні на цілісний і повний дар.

8. Слід допомагати любити, люб-
лячи себе навзаєм, як любить нас Хри-
стос. Правдива покора полягає не у по-
стійному умертвлянні будь-якої радо-
сті, будь-якого задоволення від вчине-
ного добра чи правдивого визнання за-
вдяки одержаним від Бога дарам, а у
здатності благодарити за все це, спі-
ваючи хвалу, як душа, що перебуває
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в екстазі, збагнувши, наскільки Мо-
лодий любить свою наречену. Будь-
який вияв суворості, який не дозволяє
монахові цінувати життя, може спу-
стошливо вплинути на особисту рів-
новагу, а отже і на спільнотне життя, і
призвести до появи недозволених і хво-
робливих способів компенсації, які ва-
жко передбачити.

9. Необхідно тримати у готовності
надію на остаточні часи, очікування на
них і їх солодке передчуття. Не слід
гнати від себе думку про смерть. Треба
звикати переживати час як підготовку

до Зустрічі з «великим милосердям».
10. Слід уникати надмірних зусиль,

надривів з боку тих, хто вважає, що
на чернечій спільноті лежить обов’я-
зок спасіння цілого світу. Радше відпо-
чивати у Бозі, доручивши Його мило-
сердним рукам спрямовувати шлях
наш власний і нашої історії.

Водночас необхідно підживляти
внутрішню активність і бажання жити
та виражати себе, котрі рятують від па-
разитарних лінощів, адже вони теж є
великою небезпекою для монашого
життя.

11. Треба сприяти поцінуванню
взаємної доповнюваності особистос-
тей і ролей у Церкві, не ідолізуючи
приналежності до якоїсь конкретної
монашої родини, адже це породжує
егоїзм і замкнутість групи, тоді як ми
прагнемо сприяти відкритості і велико-
душності кожного окремого ченця.

12. Коротше кажучи, слід сприяти
розвиткові дедалі сильнішого і глиб-
шого щоденного усвідомлення того,
що, — незалежно від того, чи ми спи-
мо, чи чуваємо, — ми завжди перебу-
ваємо у Господі.

Релігійно-інформаційні
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Українського радіо

(Всеукраїнська

ретрансляційна мережа

проводового мовлення)

Вінниця             УКХ 71,69
Ковель УКХ 66,02
Дніпропетровськ             УКХ 68,36
Кривий Ріг УКХ 71,63
Донецьк             УКХ 69,77
Маріуполь             УКХ 67,34
Ужгород             УКХ 69,53
Хуст УКХ 70,04
Запоріжжя УКХ 70,73
Івано-Франківськ             УКХ 71,24
Київ ДХ 0,207
Київ УКХ 68,51
Кіровоград УКХ 66,98
Керч УКХ 71,66
Севастополь УКХ 67,25
Сімферополь УКХ 66,68
Львів УКХ 67,04
Миколаїв             УКХ 69,8
Первомайськ УКХ 69,92
Котовськ             УКХ 67,25
Одеса УКХ 70,52
Красногорівка УКХ 66,08
Рівне (Антопіль)             УКХ 66,73
Тростянець УКХ 68,75
Шостка УКХ 65,93
Тернопіль (Лозова) УКХ 69,83
Ізюм УКХ 72,08
Харків УКХ 67,13
Херсон УКХ 71,9
Волочиськ             УКХ 68,72
Кульчіївці (Кам.-Подільський)   УКХ 70,76
Хмельницький УКХ 67,7
Черкаси УКХ 72,2
Чернівці             УКХ 69,26
Прилуки                                        УКХ                 71
Чернігів                                         УКХ                 69,47
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