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У березні ц.р. в приміщенні
«Карітасу» Римо-Католицької Церк-
ви в Україні (м. Київ), відбулась
чергова  зустріч керівників христи-
янських Церков: Предстоятель Укра–
їнської Православної Церкви —
Київський Патріархат Патріарх Ки–
ївський і всієї Руси-України Філарет,
Екзарх Донецько-Харківський Укра–
їнської Греко-Католицької Церкви
Єпископ Степан (Меньок), заступник
Голови Конференції Єпископів Римо-
Католицької Церкви України Єпископ
Маркіян (Трофим’як), Голова
Всеукраїнського союзу церков хрис-
тиян віри євангельської-п’ятидесят-
ників Єпископ Михайло Паночко,
Голова Ради єпископів Української
Християнської Євангельської Церкви
Леонід Падун, Президент Братства не-
залежних церков і місій євангельських
християн-баптистів України Олексій
Мельничук, які підписали декларацію
про створення Наради  представників
християнських Церков України. Окрім
них, на засіданні були заступник Пре-
зидента Всеукраїнського союзу об’єд–
нань євангельських християн-бап–
тистів Вячеслав Нестерук та
заступник Президента Української
Уніонної Конференції Церкви Адвен-
тистів Сьомого Дня Петро Ганулич, а
також уповноважені представники від
Церков і релігійних організацій у

Нараді представників: прес-секретар
Київської Патріархії УПЦ КП ігумен
Євстратій (Зоря), керівник Бюро
УГКЦ для зв’язків з державними орга-
нами влади в м. Києві протоієрей
Олекса Петрів, віце-ректор Вищої
духовної семінарії РКЦ священик Ігор
Ольховський, перший заступник Голо-
ви ВСЦ ХВЄП Єпископ Микола Си-
нюк; помічник Голови Ради єпископів
УХЄЦ пастор Ростислав Кудін; керів–
ник Відділу зв’язків з громадськістю
та ЗМІ Братства НЦМ ЄХБ України
Михайло Черенков. Під час зустрічі
було обговорено і прийнято  Поло-
ження про Нараду представників хрис-
тиянських Церков України, спільне
звернення Церков стосовно нових спо-
собів реєстрації громадян. Також було
обговорено питання  про співпрацю
Церков з питань захисту життя та про
напрямки роботи Наради  представ-
ників християнських Церков України.

У роботі засідання під час розгля-
ду способів реєстрації громадян взяли
участь народні депутати України –
Лесь Танюк, Голова Комітету з питань
культури та духовності Верховної Ради
України, та Леонід Чернівецький, член
Комітету Верховної Ради України з
питань бюджету.

Бюро УГКЦ для зв’язків
з державними органами влади

у м. Києві

äÂ¥‚ÌËÍË ıËÒÚËflÌÒ¸ÍËı ñÂÍÓ‚ Ô¥‰ÔËÒ‡ÎË

‰ÂÍÎ‡‡ˆ¥˛ ÔÓ ÒÚ‚ÓÂÌÌfl

ç‡‡‰Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËÍ¥‚ ıËÒÚËflÌÒ¸ÍËı ñÂÍÓ‚ ìÍ‡ªÌË

Шановні народні депутати
України! Шановні співгромадяни!

З Божого благословення вже
більше десяти років Україна будує
своє життя як незалежна суверенна
держава. Разом з тим і українське
суспільство, і держава не можуть сто-
яти осторонь загальносвітових про-
цесів тіснішої міждержавної співпраці,

інтеграції світового ринку, зростання
важливості інформаційних потоків та
сучасних технологій. На жаль в ХХІ
столітті перед світовою спільнотою, а
разом з нею і перед Україною, поста-
ло питання боротьби з різними фор-
мами тероризму. Все це викликає по-
требу суттєвих змін у повсякденному
житті кожного громадянина нашої дер-
жави.

á‚ÂÌÂÌÌfl ÍÂ¥‚ÌËÍ¥‚ ıËÒÚËflÌÒ¸ÍËı ñÂÍÓ‚ ìÍ‡ªÌË
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Á ÔË‚Ó‰Û ÔÓÔÓÁËˆ¥È Á‡ÔÓ‚‡‰ÊÂÌÌfl ‚ ìÍ‡ªÌ¥

ÌÓ‚Ëı ÒÔÓÒÓ·¥‚ ÂπÒÚ‡ˆ¥ª Ù¥ÁË˜ÌËı ÓÒ¥·

Çßëíß ìÉäñÇßëíß ìÉäñÇßëíß ìÉäñÇßëíß ìÉäñÇßëíß ìÉäñÇßëíß ìÉäñ



3ÄêßÄêßÄêßÄêßÄêß
‹3/2004

ßÌÙÓÏ‡ˆ¥ÈÌÓ-‡Ì‡Î¥ÚË˜ÌËÈ Á‚¥Ú ê‡‰¥Ó «ÇÓÒÍÂÒ¥ÌÌfl»

Однією з таких змін може стати
запровадження нового способу
реєстрації фізичних осіб в Україні,
який сприятиме встановленню повно-
го контролю за населенням шляхом
присвоєння, в обов’язковому безаль-
тернативному порядку, кожній особі
ідентифікаційного номера, який мав би
стати основною, неповторною та
незмінною ідентифікуючою ознакою
фізичної особи. Такі пропозиції
містяться, зокрема, в законопроектах
«Про реєстрацію фізичних осіб в
Україні» та  «Про Єдиний реєстр пер-
сональних даних».

Утворення нового загального
реєстру фізичних осіб, що прожива-
ють в Україні, в якому мають накопи-
чуватися значні обсяги інформації про
кожну особу безпосередньо торка–
ється основних прав і свобод людини,
зокрема, права на свободу віро–
сповідання. Зважаючи на те, що Хри-
стова Церква як інституція пережи-
вала, а в деяких країнах продовжує
переживати утиски, ми вважаємо
своїм обов’язком стати на захист сво-
боди сумління християн та загальних
прав і свобод людини, задекларованих
у міжнародному праві і Конституції
України.

У запропонованих проектах ново-
го способу реєстрації жителів України
для переважної більшості християн
найбільш суперечливими і диску–
сійними є наступні моменти:

— Обидва законопроекти пропону-
ють довічно закріпити за людиною
певний код (цифровий, літерний,
штриховий чи змішаний), який мав би
бути основною, неповторною та
незмінною ідентифікуючою ознакою,
відсунувши на другий план ім’я люди-
ни (родинне, особисте та по-батькові).
За своєю сутністю присвоєння людині
знеособлюючого коду, який має вико-
ристовуватися у всіх правовідносинах
між державою і громадянином, а та-
кож між самими громадянами, супере-
чить християнському розумінню зна-
чення імені і у духовно-культурному
плані розриває сув’язь поколінь. Ви-
користання фашистською владою для
в’язнів концентраційних таборів
замість імен знеособлюючих номерів
Нюрнберзьким трибуналом було виз-
нано злочином проти людства. Довічне
закріплення певної ідентифікуючої
ознаки не може бути прийнятним для
багатьох християн також з тієї причи-

ни, що воно робить неможливим
радикальну позитивну зміну людини –
метанойю — котра у своїй найглибшій
суті передбачає також зміну імені, як
ідентифікуючої з попереднім життям
ознаки. Прикладом такої зміни можна
назвати прийняття чернецтва.

— Пропонована система відкриває
шлях до встановлення тотального кон-
тролю за всіма сферами життя і
діяльності людини. Знаючи пророцтва
книги «Одкровення» апостола Івана
Богослова про встановлення в кінці
людської історії всесвітньої тоталі–
тарної держави антихриста переважна
більшість християн вважають, що
вони не мають морального права
своїми діями або бездіяльністю спри-
яти швидшому встановленню такої
держави. Основна частина принципів,
методів і механізмів реалізації пропо-
нованих змін щодо реєстрації фізич–
них осіб для багатьох християн мають
чіткі і не двозначні паралелі з ознака-
ми царства антихриста, а тому є для
них неприйнятними. Разом з тим
відсутність альтернативи прийняттю
коду та адміністративна відпо–
відальність за відмову від його прий-
няття, в тому числі і з релігійних пе-
реконань, може бути розцінено, як
явне звуження людських прав і свобод.
Зважаючи на протести, які викликало
запровадження податкових кодів,
можна передбачати ще більшу
кількість тих християн, які будуть
протестувати проти запровадження
безальтернативної системи кодування
фізичних осіб.

— Реалії життя в Україні свідчать
про недостатній рівень можливості за-
хистити конфіденційну інформацію.
Сьогодні відомчі бази даних (на-
приклад ДАІ або операторів телефон-
ного зв’язку) можна за незначну ціну
придбати на чорному ринку. У разі
створення єдиного електронного
реєстру даних залишається цілком
реальною загроза розголошення
конфіденційної інформації або її вико-
ристання із злочинними намірами. Ра-
зом з тим введення до реєстру, як
ідентифікуючої ознаки, таких біомет-
ричних даних, які у принципі немож-
ливо змінити, зводить нанівець систе-
му захисту свідка у резонансних
судових справах.

— Одним з мотивів введення ново-
го способу реєстрації фізичних осіб в
Україні подається незахищеність пас-

портів існуючого зразка від підробок і
махінацій. Разом з тим існуючий пас-
порт у вигляді паперової книжечки не
може бути сфальсифікований без
відома його власника, в той час як
електронні бази даних і залежні від них
ідентифікуючі документи залиша-
ються вразливими перед технічними
помилками або свідомим злочинним
втручанням сторонніх осіб, які за
допомогою певних заходів матимуть
можливість не тільки викрадати, але
й спотворювати занесені до реєстру
відомості.

Необхідно також відзначити, що
навіть у тих країнах розвинутої демок-
ратії, де загроза тероризму є явною,
замість заходів тотального накопи-
чення особистої інформації та всеза-
гального контролю знаходять інші,
альтернативні методи захисту безпе-
ки громадян та інтенсифікації еко–
номічного життя. В Україні потреба в
посилених заходах суспільної безпеки
є на порядок нижчою, ніж в зазначе-
них країнах. Тому, маючи нерозв’язані
суспільні та економічні проблеми,
наша держава не повинна випереджа-
ти події та запроваджувати у себе си-
стему, яка не має однозначної оцінки і
несе потенційну загрозу порушення
прав людини.

У зв’язку з цим звертаємося до
шановних народних депутатів України
з проханням відхилити згадані законо-
проекти як такі, що суперечать
міжнародному праву, Конституції та
чинному законодавству України, а та-
кож духовно-моральним принципам
християнства, як релігії, яку сповідує
понад 80 відсотків громадян нашої дер-
жави. Одночасно висловлюємо споді–
вання, що під час розробки та впровад-
ження нових способів реєстрації та
ідентифікації фізичних осіб в Україні,
як таких, що стосуються основних
прав і свобод людини, в тому числі і
права на свободу віросповідання, буде
враховуватися думка віруючих.

Шановні народні депутати України
та співгромадяни! Пам’ятаймо про заз-
начену в Конституції нашої держави
відповідальність перед Богом, перед
минулими поколіннями, які передали
нам духовну і культурну традицію,
прізвище, ім’я й по-батькові, та перед
поколіннями майбутніми, які потен–
ційно можуть опинитись у тоталітар–
ному рабстві, виходу з якого у цьому

Закінчення на стор. 7
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Архієпископа Миколу Етеро-
вича, який впродовж п’яти років
був Апостольським нунцієм у
нашій державі, Святіший Отець
Іван Павло IIÊ11 лютого ц.р. при-
значив Генеральним Секретарем
Папських Синодів з постійним
осідком у Ватикані. Напередодні
від’їзду Владики Етеровича до
Рима з ним зустрівся наш корес-
пондент Володимир Качур.

Кор.: Як Ви оцінюєте релігійну
ситуацію в нашій державі, з огляду
на тенденції розвитку релігійного
середовища, що спостерігаються з
часу утвердження незалежності
України?

— Дуже позитивно, особливо щодо
Католицької Церкви східної та
західної традиції, Української Греко-
Католицької Церкви і Католицької
Церкви латинської традиції. Като-
лицька Церква у незалежній Україні
відродилася, реорганізувала свої
структури. Нині існують 12 єпархій
разом з екзархатами Української Гре-
ко-Католицької Церкви і 7 дієцезій
Латинської Церкви. Це знак, що наразі
ситуація нормалізувалася: Церква
працює і проповідує Євангеліє. Ми це
відчуваємо через різні аспекти со–
ціальної діяльності Католицької Цер-
кви. Я говорю про Католицьку Церк-
ву, але мені здається, що інші Церкви
також мали нагоду скористатися — у
позитивному сенсі — тією релігійною
свободою, яка існує в Україні. Ми
бачимо, скільки нових храмів
будується по цілій країні. А це є зна-
ком духовного відродження, яке тепер

«á‡‚Ê‰Ë ·ÓÎfl˜Â Á‡ÎË¯‡ÚË Í‡ªÌÛ,

Пресвященний Микола Етерович:

може відбуватися відкрито, а не в
підпіллі, як це було за часів
переслідувань.

Кор.: Яким чином папська інсти-
туція — нунціатура, яку Ви очолю-
вали протягом п’яти років, спричи-
нилася до розвитку українського
суспільства у контексті поглиб-
лення гумністичних засад свободи
совісті та віровизнання?

— Апостольська нунціатура має
дуже важливу церковну, а також
суспільну роль. Ми повинні бути зв’яз-
ком між Помісною Церквою і Свя–
тішим Отцем, який очолює Католиць-
ку Церкву, який є видимим знаком
одної Святої Католицької Апостольсь-
кої Церкви.

З іншого боку, ми маємо мож–
ливість поліпшувати відносини з уря-
дом, тому що в апостольського нунція
є дипломатична місія, служба.

І ми намагаємося завжди через
діалог вирішувати ті маленькі чи
великі проблеми, які можуть виника-
ти у стосунках між Католицькою Цер-
квою і урядом України й інших країн,
у яких ми працюємо. Це можливо зав-
жди, коли в країні існує релігійна сво-
бода (а я вже говорив, що в Україні
вона існує). Бо це знак того, що інші
свободи існують і розвиваються.

Кор.: Як би Ви охарактеризува-
ли діяльність та розвиток в Україні
РКЦ та УГКЦ? Чи використані усі
засоби та чинники у співпраці та в
чому спостерігаються недоопрацю-
вання?

— Ці п’ять років були дуже ціка-
вими для мене, і я охарактеризував би
дуже позитивно діяльність Католиць-
кої Церкви. Ми мали дуже важливу
подію: приїзд Святішого Отця на
Україну. Цей візит мав не тільки
релігійний сенс, але й суспільний. У
стосунках між двома традиціями Ка-
толицької Церкви, які численно при-
сутні тут, на Україні: Українською Гре-
ко-Католицькою Церквою і
Католицькою Церквою латинської
традиції, — ще існують маленькі про-
блеми, але вони вирішуються діало-
гом. Я знаю, наприклад, в Східній і
Центральній Україні прекрасні сто-
сунки між латинською Церквою і
УГКЦ. У латинському костелі часто
греко-католики мають службу. Зви-
чайно, в деяких випадках виникали
проблеми — їх владики вирішували.
Вони створили спільну Комісію і коли
з’являється якась проблема — вони
дискутують і шукають спосіб ви–
рішити її. І це нормально, тому що ми
— одна Церква. Адже Українська Гре-
ко-Католицька Церква є в сопричасті
з Католицькою Церквою, у якої глава
— Папа Римський.

Кор.: Які події релігійно-держав-
них та суспільних відносин, що
відбувались у час вашого служіння
в Україні, Ви б виокремили, як такі,
що спричинились до поглиблення
міжконфесійної співпраці та утвер-
дження добросусідських відносин
між представниками різних релі–
гійних деномінацій?

П’ятниця, 14 травня

9.00 — Проща вирушає від Церк-
ви св. Архістратига Михаїла (м. Львів,
вул. Винниченка, 22).

Субота, 15 травня

19.00 — Зустріч пішої прощі в
Уневі. Молебень до Пресвятої Бого-
родиці.

21.30 — Вечірня з Литією. На
литійних стихирах: обхід з Унівською
чудотворною іконою Божої Матері
навколо монастиря.

Неділя, 16 травня.

Свято Унівської чудотворної ікони
Божої Матері.

0.00 — Утреня з Акафістом до Бо-
городиці.

Мирування, цілування Унівської
чудотворної ікони Божої Матері.

3.30 — Похід зі свічками на Чер-
нечу Гору. Панахида.

4.30 — Молебень до Блаженного
Климентія Архімандрита Унівського.

5.30 — Акафіст до Ісуса Христа.
6.30 — Часи.
7.00 — Водосвяття. Читання моли-

тов над хворими.
10.00 — Архієрейська Боже-

ственна Літургія.

ë‚flÚÓÛÒÔÂÌÒ¸Í‡ ã‡‚‡ Á‡ÔÓ¯Ûπ Ì‡ èÓ˘Û ‰Ó ìÌÂ‚‡ Á Ì‡„Ó‰Ë Ò‚flÚ‡ ìÌ¥‚Ò¸ÍÓª ˜Û‰ÓÚ‚ÓÌÓª
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— На мою думку, приїзд Святішого
Отця мав велике значення, особливо
для Католицької Церкви, для
Української держави. Але він мав та-
кож і екуменічне значення. Тому, що
Святіший Отець в Україні про–
повідував вчення Ісуса Христа, яке
відкрите для всіх людей доброї волі,
для всіх віруючих, особливо — хрис-
тиян. Тому це важливо для налагод-
ження добрих стосунків між католи-
ками і православними. І я думаю, що
за останні п’ять років це була найваж-
ливіша подія.

Для нас, католиків, дуже важливим
був Конгрес мирян східних країн ко-
лишнього Радянського Союзу. Католи-
ки і миряни були разом, молилися, дис-
кутували і бачили, яке їхнє майбутнє.

Кор.: Просимо поділитися про-
гнозами щодо розвитку релігійного
середовища в Україні?

— Я оптиміст — це моя природа. І
я думаю, що Україна після тих страш-
них подій ХХ сторіччя, коли багато
страждала, знайшла дорогу до Бога.
Це велике досягнення, велика цінність.
Думаю, що жителі України зали-
шаться на тій дорозі. Це не буде лег-
ко, бо вже відчувається рух секуля-
ризації, який приходить з Заходу.
Також є та нещаслива спадщина ате–
їзму. Але все ж в Україні є пошана до
релігійного, до святого. Релігія шано-
вана і відіграє дуже позитивну
соціальну роль. Я бажаю, щоб українці
залишалися на цій дорозі, бо вона при-
несе їм щастя: кожній особі, сім’ї і
суспільству загалом...

Нам хотілося б, щоб і українське
законодавство було на рівні такої висо-
кої релігійної свободи, щоб новий за-
кон «Про свободу совісті і релігійні
організації», був справді узгоджений з
представниками всіх Церков, особли-
во тих, які традиційно існують в
Україні, щоб він гарантував юридич-
ну базу діяльності Католицької Церк-
ви та інших релігійних організацій, —
взагалі всіх Церков, гарантував їхню
співпрацю з державою.

Кор.: Останнє запитання сто–
сується нового призначення: які
завдання будуть покладені на Вас на
посаді Генерального Секретаря
Папських Синодів?

— Завжди боляче залишати країну,
особливо таку велику і гарну, як
Україна. Але життя йде далі. Я тішуся,
що буду співпрацювати з владиками з
України Церков східної і західної тра-
диції. Як Генеральний секретар Сино-
ду Епископів я буду в постійному кон-
такті з ними. Святіший Отець — Глава
Синоду Єпископів, а я — секретар. То
я буду співпрацювати з Святішим От-
цем. Це велика честь, але й велика
відповідальність. Тому прошу читачів,
щоб молилися за мене, щоб я добре
виконував цю важливу службу. А вона
дуже важлива. Бо тут йдеться про
колегіальність між владиками. Ви
знаєте, що існує один чин. А голова
того чину єпископів — це Святіший
Отець. І я буду займатися відносина-
ми між головою і членами того чину
єпископства. Це дуже важливо для
кожної Церкви, особливо, Католиць-
кої. Думаю, Господь благословить мою
службу на добро і розвиток Католиць-
кої Церкви — нашої матері.

ÓÒÓ·ÎË‚Ó Ú‡ÍÛ ‚ÂÎËÍÛ ¥ „‡ÌÛ, flÍ ìÍ‡ªÌ‡»

Під час богослужіннь можна при-
ступити до Святої Тайни Сповіді.

Святоуспенська Лавра, с. Унів,

Перемишлянський район, Львівська

обл., тел. (03263) 2-39-20

¥ÍÓÌË ÅÓÊÓª å‡ÚÂ¥

У львівському видавництві «Ґер-
дан» побачив світ збірник «Слово

Патріарха Йо-
сифа. Докумен-
ти. Матеріали.
С в і т л и н и » ,
який, як пише у
передмові о.
Богдан Прах,
доповнює знан–
ня про великого
духовного про–
відника ук–

раїнського народу Йосифа Патріарха
Сліпого, Владики-Ісповідника, який
для всіх нас є символом вірності Бо–

гові, святій Католицькій Церкві та
своєму народові.

Збірник містить життєпис, промо-
ви, листи та світлини — відомі та ма-
лознані. Передрук документальних
матеріалів здійснений зі збереженням
стилістики та правопису оригіналу.
Опубліковані у збірнику документи
яскраво характеризують постать
Патріарха та становлять досконале
джерело пізнання історії нашої Церк-
ви.

Матеріали, підібрані в хроно–
логічному порядку, представляють
львівський, сибірський та римський
періоди діяльності Патріарха Йосифа.

Слово Патріарха Йосифа

Унівська Свято-Успенська лавра

Архієпископ Микола Етерович
народився 20 січня 1951 р. в м.
Пучішча (Хорватія). 1972 р. розпочав
навчання у Римі, закінчив повний курс
богослов’я в Папському григоріан–
ському університі та Папську цер–
ковну академію. У 1980 р. вступив на
дипломатичну службу Святого
Престолу. Працював в апостольських
нунціатурах у багатьох країнах.

Священичі свячення прийняв 1977
р. в соборі Хвару (Хорватія). 1999 р.
кардинал Анджело Содано висвятив
його архієпископа. У 1999-2004 рр. був
апостольським нунцієм в Україні. 22
березня ц.р. відбув до Рима.

Преосвященний Микола Етерович
у Святодухівському храмі м. Львова
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30 березня 2004 року відбулося чер-
гове робоче засідання Блаженнішого
Любомира Кардинала Гузара, Глави
Української Греко-Католицької Церк-
ви, із досвідченими душпастирями,
представниками всіх єпархій та екзар-
хатів УГКЦ. У роботі засідання також
взяли участь Владики Києво-Галицької
Митрополії УГКЦ, зокрема: Владика
Юліян Вороновський, Єпарх Сам–
бірсько-Дрогобицький, Владика Юліян
Ґбур, Єпарх Стрийський, Владика Сте-
пан Меньок, Екзарх Донецько-
Харківський, Владика Ігор Возняк,
Єпископ-помічник Львівський та Вла-
дика Володимир Війтишин, Єпископ-
коадьютор Коломийсько-Чернівецької
єпaрхії. Головним завданням засідання
було опрацювання душпастирського
плану.

«У житті Церкви, як і в житті кож-
ної установи, — сказав у вступному
слові Глава УГКЦ, — є потреба
перевіряти, реформувати, тобто повер-
татися до джерел нашого покликання.
Саме тому в нас було бажання уклас-
ти душпастирський план, з допомогою

íË‚‡π Ó·ÓÚ‡ Ì‡‰ ÒÚ‚ÓÂÌÌflÏ ‰Û¯Ô‡ÒÚËÒ¸ÍÓ„Ó ÔÎ‡ÌÛ

äËπ‚Ó-É‡ÎËˆ¸ÍÓª åËÚÓÔÓÎ¥ª ìÉäñ

якого ми могли б краще реалізовувати
те, що є добре, а те, чого ще не роби-
мо, — розпочати здійснювати».

Блаженніший Любомир також
розповів про те, що сьогоднішній
зустрічі передували три засідання
робочої групи, на яких було розроб-
лено п’ять окремих напрямків майбут-
нього душпастирського плану: свяще-
ник, парафія, суспільна комунікація,
економат, довершений церковний
устрій-Патріархат. Крім того, до кож-
ної з перелічених тем було запропо-
новано декілька тез, навколо яких
потрібно планувати конкретні заходи
для їх реалізації. Під час нинішнього
засідання душпастирі вирішили внести
до плану ще одну тему — єван–
гелізацію.

Наступним етапом засідання став
процес формування груп (відповідно
до тем) для напрацювання душпас-
тирського плану. До кожної групи
увійшли один чи два владики, члени
Синоду Єпископів Києво-Галицької
Митрополії УГКЦ, та по одному свя-
щенику від кожної єпархії чи екзар-

хату. Відтак ці групи будуть працюва-
ти самостійно за окремим графіком.

Душпастирський план, напрацьо-
ваний під час робочих засідань, буде
розглянутий на Синоді Єпископів
Києво-Галицької Митрополії УГКЦ.
Після затвердження він стане законо-
давчим актом, згідно з яким буде роз-
виватися Українська Греко-Като-
лицька Церква.

Довідка
Душпастирський план — це стра-

тегія розвитку Церкви. Головне його
завдання — встановлення пріоритетів
у напрямках розвитку, термінів
перевірки їх виконання та забезпе-
чення постійного розвитку без огляду
на зміну керівних і виконавчих кадрів.
Душпастирський план базується на
чинному церковному праві Києво-Га-
лицької Митрополії УГКЦ і структур-
но поділяється на чотири розділи, які
відповідають ієрархічним рівням цер-
ковного управління у Києво-Галицькій
Митрополії.

о. Ігор Яців,
прес-секретар Глави УГКЦ

30 березня в Українському Като-
лицькому Університеті (УКУ)
пройшла відкрита лекція о. д-ра Івана
Дацька, тема якої: «Як у Церкві тво-
рилися Патріархати?»

Тема доповіді актуалізована сучас-
ними процесами, які відбуваються як
у Церкві в Україні, так і у світі. Візит
Президента Папської Ради зі сприяння
єдності Церков Кардинала Каспера до
Москви і ті, часто сенсаційні повідом–
лення, які висвітлювали цей візит,
виявили глибоке нерозуміння самої
суті Патріархату Східної Церкви.

Численні повідомлення показали,
що це нерозуміння панує як у церков-
ному, так і в позацерковному середо-
вищах.

Так в багатьох повідомленнях, які
стосувалися візиту кардинала Каспера
до Москви йшлося про те, що Папа
Іван Павло ІІ, опираючись на досягнуті
у Москві домовленості між представ-
ником РКЦ та РПЦ, не потвердить
рішення Синоду єпископів УГКЦ
щодо патріархального завершення ус-
трою Церкви.

Така висока увага до візиту Валь-
тера Каспера до Москви показала,
наскільки важливим дієвим чинником
сучасної церковної ситуації в світі
стає Східна Католицька Церква.

О. Іван Дацько ставив собі за мету
з’ясувати генезу самої ідеї патріархату
Церкви, а також історичний розвиток
патріарших Церков, які вже існують
в лоні Вселенської Церкви.

Голова Українського Богословсь-
кого Наукового Товариства о. д-р Ми-
хайло Димид висловив з цього приво-

ду таку думку: «З історії християнства
ми знаємо різні моделі утворення
патріархатів Східних Церков. У сучас-
ному суспільстві бракує розуміння не
тільки цих моделей, але й назагал зна-
чення патріаршого устрою у житті
Церкви та суспільства. Бачимо, що з
цього користають люди, які непри-
хильно ставляться до ідеї патріархату
УГКЦ...

Лекція о. Івана Дацька покликана
прояснити деякі питання, що виника-
ють у цій дискусії».

Митрофорний протоієрей Іван
Дацько народився 9 вересня 1947 р.
Дитячі роки провів в Англії. Бого-
словську освіту здобув у Римі та
Інсбруку (Австрія).

Протягом багатьох років був осо-
бистим секретарем Блаженнішого
Патріарха Йосифа Сліпого, а також
Блаженнішого Патріарха Мирослава
Івана Любачівського.

В даний час о. Іван Дацько є упов-
новаженим для зовнішніх справ
УГКЦ, а також професором еку–
менізму УКУ.

üÍ Û ñÂÍ‚¥ Ú‚ÓËÎËÒfl è‡Ú¥‡ı‡ÚË?



7ÄêßÄêßÄêßÄêßÄêß
‹3/2004

ßÌÙÓÏ‡ˆ¥ÈÌÓ-‡Ì‡Î¥ÚË˜ÌËÈ Á‚¥Ú ê‡‰¥Ó «ÇÓÒÍÂÒ¥ÌÌfl»

У неділю 21 березня 2004 р. в ка-
федральному соборі Святого Івана
Хрестителя в Куритибі (Бразилія)
відбулася архієрейська хіротонія
Преосвященного Владики Володимира
Ковбича (ЧСВВ), Єпископа-коадью-
тора Куритибської єпархії.

Свя–
т і ш и й
О т е ц ь
І в а н
Павло ІІ,
П а п а
Р и м с ь -
кий, при-
з н а ч и в
високоп-
реподоб-

ного о. Володимира Ковбича Єписко-
пом-коадьютором ще 10 грудня 2003
року. Для здійснення хіротонії нового
владики до Бразилії із душпастирсь-
ким візитом прибув Блаженніший Лю-
бомир Кардинал Гузар, Глава Укра–
їнської Греко-Католицької Церкви.

О 9.30 за місцевим часом в соборі
Святого Івана Хрестителя розпочалася
Архієрейська Божественна Літургія,
яку очолив Блаженніший Любомир. У
Літургії взяли участь Преосвященний
Владика Лоренцо Балдіссері, Апос-
тольський нунцій в Бразилії, Високоп-
реосвященний Владика Педро Федаль-
то, Митрополит Куритибський (РКЦ),
Преосвященний Владика Єфрем Кри-

вий, Єпарх Куритибський, Преосвя-
щенний Владика Василій Лостен,
Єпарх Стемфордський, Преосвящен-
ний Владика Лаврентій Гуцуляк, Єпарх
Едмонтонський, Преосвященний Вла-
дика Северіян Якимишин, Єпарх Нью-
Вестмінстерський, Преосвященний
Владика Павло Хомницький, Апос-
тольський Екзарх для українців-като-
ликів у Великобританії, та Преосвя-
щенний Владика Михаїл Микицей,
Єпарх Аргентини.

У проповіді Глава УГКЦ висловив
свою радість через значні успіхи
українців греко-католиків Бразилії.
Відтак Блаженніший Любомир сказав,
що сьогоднішня хіротонія розпочинає
третій етап у житті нашої Церкви у цій
країні.

Перший — це час прибуття сюди
українців з матірної землі, другий —
останні 25-30 років, час створення
парафій, а згодом — єпархії. Визначна
заслуга у цьому періоді належить Вла-
диці Єфремові, довголітньому
робітникові у Христовому виноград-
нику. А третій етап — хіротонія Вла-
дики Володимира. «Адже ми певні, —
наголосив Глава нашої Церкви, — що
від цього моменту бере свій початок
період ще більшого розквіту».

Після Літургії новопоставленний
Владика Володимир уділив всім
присутнім своє перше архієрейське
благословення.

Біографічна довідка
Преосвященний Владика Володи-

мир Ковбич народився 27 березня 1953
року в селі Мандагуасу (Парана, Бра-
зилія). Протягом 1966-1970 років на-
вчався в Малій семінарії Отців
Василіян в Прудентополісі (Парана).
28 січня 1971 року вступив до
новіціяту Отців Василіян в Іваї. 11
лютого 1973 року склав тимчасові
обіти. Від 1976 до 1978 року вивчав
філософію в Василіянському навчаль-
ному центрі в Куритибі (Батель). 16
серпня 1978 року склав вічні обіти у
Василіянському монастирі. Від 1978
до 1981 року вивчав богослов’я в
Папському коледжі Святого Ансельма
в Римі. 12 квітня 1981 року в Римі вис-
вячений на диякона (святитель
Архієпископ Мирослав Марусин). 6
грудня 1981 року отримав ієрейські
свячення (святитель Владика Єфрем
Кривий). 1993 року отримав диплом
ліценціата з морального богослов’я в
університеті Сан-Паулу.

У 2000 році отримав докторський
ступінь з морального богослов’я в
Папському університеті у Ріо-де-Жа-
нейро. 10 грудня 2003 року Святіший
Отець Іван Павло ІІ призначив Влади-
ку Володимира Ковбича (ЧСВВ)
Єпископом-коадьютором Української
католицької єпархії Святого Івана
Хрестителя в Куритибі (Бразилія).

ÇÎ‡‰ËÍ‡ ÇÓÎÓ‰ËÏË äÓ‚·Ë˜ — ∏ÔËÒÍÓÔ-ÍÓ‡‰¸˛ÚÓ äÛËÚË·Ò¸ÍÓª πÔ‡ı¥ª ìÉäñ

У неділю 28 березня 2004 р. біля
Патріаршого собору Воскресіння Хри-
стового в Києві (вул. Микільсько-
Слобідська, 5; станція метро «Лівобе–
режна») відбулось освячення
молитовної каплиці, у якій монахи
Студійського уставу проводитимуть
регулярні богослужіння.

Чин освячення та Божественну
Літургію здійснив Преосвященний
Владика Василій Медвіт, Екзарх Ки–
єво-Вишгородський УГКЦ, у спів–
служінні з численним духовенством,
монашеством та мирянами. У своїй
проповіді Владика Василій наголосив
на значенні постійної молитви для
звершення нашої доброї справи, узгод-
ження своєї поведінки внутрішньому
духовному станові та важливості у

житті людини духовних дарів, які ми
отримуємо через Церкву.

На завершення освячення та Боже-
ственної Літургії Владика Василь по-
дякував монахам-студитам за їхню
згоду стати духовними провідниками
соборної громади, жертводавцям, які
жертвували на будівництво Пат–
ріаршого собору та каплиці і керів–
ництву та працівникам концерну
«Укрмонолітспецбуд» за збудовану
каплицю та їхню сумлінну працю під
час спорудження Патріаршого собору.

Відтепер щодня у каплиці будуть
відбуватися регулярні богослужіння у
візантійсько-українському обряді.

Бюро УГКЦ для зв’язків
з державними органами

влади у м. Києві

éÒ‚fl˜ÂÌÓ Í‡ÔÎËˆ˛ ·¥Îfl è‡Ú¥‡¯Ó„Ó ÒÓ·ÓÛ ‚ äËπ‚¥
житті не буде. Нехай Господь дасть
усім нам мудрості в розв’язанні тих
питань, які ставить перед нами
сучасність.

З побажаннями миру
і Божого благословення:
Предстоятель УПЦÊКП Патріарх

Київський і всієї України-Руси Філарет;
Від УГКЦ  Екзарх Донецько-Харківський

Степан Меньок;
Від РКЦ заступник Голови Конференції

Римо-Католицьких Єпископів України
Маркіян Трофим’як;

Голова Всеукраїнського союзу церков ХВЄ
Михайло  Паночко;

Голова Ради єпископів Християнської
Євангельської Церкви України Леонід Падун;

Президент Братства незалежних церков та
місій ЄХБÊУкраїни Олексій Мельничук;

Від Церкви Адвентистів Сьомого Дня в
Україні  Петро Ганулич.

Закінчення Поч. на стор.  2

11 березня 2004 р.
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У січні 2004 р. завершилася
п’ятирічна праця над розробкою про-
екту комп’ютерної бази даних Ірмос
«Репертуар української та білоруської
сакральної монодії». Керівник —
проф. Юрій Ясіновський, західний ко-
ординатор — проф. Крістіан Ганнік
(Вюрцбурґ, Німеччина), технічний
керівник і програміст  —
Віталій Бондаренко.

Дослідження укра–
їнської та білоруської сак-
ральної монодії довший час
гальмувалося відсутністю
цілеспрямованих пошуків і
наукових опрацювань. Цю
прогалину заповнила праця
професора Львівської
державної музичної ака-
демії ім. Миколи Ли-
сенка Ю. Ясіновського
«Каталог українських та
білоруських нотолінійних
Ірмолоїв 16-18 століть»,
яка охоплює світовий фонд
українських та білоруських рукопис-
них нотолінійних Ірмолоїв (Ірмо–
логіонів), збережених у сховищах не
лише України та Білорусії, але й Лит-
ви, Росії, Польщі, Словаччини, Чехії,
Румунії, Болгарії, Ватикану, США,
Канади.

Тож «Каталог» є майже вичерпним
щодо віднайденого й опрацьованого
матеріалу і є першою подібною спро-
бою в усьому візантійському культур-
ному просторі.

Активна праця над проектом роз-
почалася з 1 січня 1999 р. у стінах
Інституту українознавства ім. Івана
Крип’якевича НАН України, а згодом
була розгорнута у новоствореному
Інституті Літургічних Наук Львівської
Богословської Академії (тепер
Український Католицький Універси–
тет) під керівництвом Крістіана
Ганніка (директор) та Юрія
Ясіновського (віце-директор).

У процесі роботи вміло і коректно
використані можливості новітніх ком-
п’ютерних технологій, супроводжую-
чий текст — українською та
англійською мовами.

Кращі зразки української сакраль-
ної монодії публікуються у серії нот-
них видань Антології:

випуск 1 — «Догматики вісьмох
гласів» з рукопису XVI ст. Передмова
і редакція Крістіана Ганніка, Юрія
Ясіновського, Андрія Ясіновського
(Львів: Вид-во ЛБА, 2002, 20 с.);

випуск 2 — «Канон на в’їзд
Господній у Єрусалим»  з рукопису
кінця XVI ст. Редактори: Крістіан

Ганнік і Юрій Ясіновський (Львів: Вид-
во УКУ, 2003, 44 с.)

Готуються до друку наступні
публікації: «Канон на Різдво Христо-
ве», «Степенні-антифони» на вісім
гласів, «Канон на Успіння» та ін.

Нотні тексти опублікованих
піснеспівів, внесених до бази даних,
доступні для дослідження і виконання.
Окремі піснеспіви української монодії
входять до репертуару ансамблю сту-
дентів-реґентів Львівської Музичної
Академії «Калофонія», що в перекладі
з грецької означає «прекраснозвуч-
ний».

Нещодавно, окрім щорічних кон-
цертів-звітів, під керівництвом  отця-
диякона Тараса Грудового колектив
брав участь у Фестивалі давньої му-
зики у Львові (жовтень 2003 р.), де
виступив з великим успіхом.

Проект бази даних неодноразово
репрезентувався і отримав позитивні
відгуки науковців: Крістіана Ганніка
(Вюрцбурґ, Німеччина), Траяна Окне-
ану (Ясси, Румунія), Наталії
Серьогіної (Петербург, Росія), Ми-
рослава Антоновича (Утрехт, Гол-
ландія), Світлани Звєрєвої (Глазґо,
Шотландія), Галини Алєксєєвої (Вла-
дивосток, Росія), Олена Шевчук (Київ,

Україна). Проект був представлений
також на конференціях — МАУ
(Міжнародна Асоціація Україністів) в
Одесі у 1999 р., серпень 2002 року у
Лювені (Бельгія) на XVII Музико-
логічній конференції, а також на кон-
ференції молодих музикознавців у
Відні (Австрія) 4-6 березня 2004 року.

Остання презентація
розробки проекту була
присвячена завершенню
п’ятирічної праці і прохо-
дила в Українському Ка-
толицькому Університеті.
Детальний показ на широ-
кому екрані можливостей
проекту та перспектив
його застосування у нау-
кових дослідженнях вик-
ликав схвальні відгуки
слухачів: Музикознавчої
комісії НТШ, Інституту
українознавства ім. І.
Крип’якевича НАН
України, кафедри музич-

ної україністики ЛДМА ім. М. Ли-
сенка, Українського Католицького
Університету.

Директор інституту україноз–
навства академік Ярослав Ісаєвич
підкреслив унікальність проекту у
загальноєвропейському контексті, а
також оцінив його як надзвичайно
вартісний національний здобуток,
гідний високої державної премії.
Проф. Крістіан Ганнік зазначив, що
зараз ми навіть не можемо усвідомити
і достойно оцінити цю працю, яка
оберігаючи кращі зразки тисячо–
літньої культури, стане міцним фун-
даментом для зростання майбутніх
поколінь.

Завдяки розміщенню бази даних в
Інтернеті (www.il.ichistory.org), ознай-
омлення з проектом і його викорис-
тання доступне для всіх бажаючих.

Необхідно, щоб такий важливий
проект отримав визнання і підтримку
в найширших культурних колах
України. Віримо, що наповнення
храмів шедеврами української монодії
стане вагомим кроком до усвідомлення
унікальності вітчизняного духовного
спадку.

 Наталя Сиротинська,
викладач ЛДМА ім. М. Лисенка

ëÚ‚ÓÂÌÓ ÍÓÏÔ’˛ÚÂÌÛ ·‡ÁÛ ‰‡ÌËı

 «êÂÔÂÚÛ‡ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª Ú‡ ·¥ÎÓÛÒ¸ÍÓª Ò‡Í‡Î¸ÌÓª ÏÓÌÓ‰¥ª»

На презентації Ірмосу: Ю. Ясіновський (перший ліворуч), Я. Ісаєвич (поруч)



9ÄêßÄêßÄêßÄêßÄêß
‹3/2004

ßÌÙÓÏ‡ˆ¥ÈÌÓ-‡Ì‡Î¥ÚË˜ÌËÈ Á‚¥Ú ê‡‰¥Ó «ÇÓÒÍÂÒ¥ÌÌfl»

З ініціативи політичних партій, що
входять до блоку Віктора Ющенка
«Наша Україна», 9 березня 2004 р. біля
пам’ятника Тарасові Шевченку на
вшанування 190-річчя народження
поета пройшов мітинг «Уклін Тарасу».
Перед початком мітингу о 12.00 до
пам’ятника було покладено квіти від
Харківсько-Полтавської єпархії
УАПЦ, від політичних партій, що
входять до блоків Віктора Ющенка та
Юлії Тимошенко, від інших громадсь-
ких організацій та окремих осіб.
Харківсько-Полтавську єпархію пред-
ставляли архієрей, настоятелі хар–
ківських храмів, обласний декан, чис-
ленні миряни. Пам’ять Шевченка було
вшановано хвилиною тиші й співом
«Вічная пам’ять». Архієпископ Ігор
Ісіченко звернувся до присутніх зі сло-
вом про християнську сутність
суспільного служіння Тараса Шев-
ченка, вказавши, що поет був в опо-
зиції до царської влади, до офіційної
Церкви, до ліберальних патріотів,
схильних до колабораціонізму. Він не
боявся бути в меншості, бо, як
справжній християнин, силу бачив у
служінні правді, а отже — в служінні
Богові. Його намагалися змусити за-
мовкнути так само, як тепер змушу-
ють замовкнути опозиційні газети та
радіостанції. Але щире слово Шев-
ченка здолало заборони й вплинуло на
формування національної свідомости
більше за десятки політичних
декларацій. Владика Ігор побажав
політичним діячам, котрі збираються
в цей день для роздуму над вічною за-
гадкою Тараса Шевченка, вчитися в
нього щирості й цілісності посвяти
правді: «Хай програмовими для

українських політиків стануть слова,
написані Шевченком як підсумок його
життєвого шляху: «Ми просто йшли.
У нас нема зерна неправди за собою».
І нехай прямими й чистими будуть їхні
дороги». Після цього почався мітинг,
що його вів голова обласної організації
ХДС Юрій Потикун. На мітингу вис-
тупили керівники обласних орга–
нізацій УНП, УХРП, СПУ, партій «Ре-
форми і порядок», «Собор»,
організації на підтримку Віктора
Ющенка, представник пікетуючих
мешканців Балаклії. Було прийнято
резолюцію з осудом обмежень свобо-
ди слова в Україні.

***
10 березня 2004 р. в Свято-

Дмитрівському катехитично-пас-
тирському центрі м. Харкова з
ініціативи консисторії Харківсько-
Полтавської єпархії пройшла науково-
богословська конференціа «Творчість
Тараса Шевченка на тлі помісної цер-
ковної традиції України». Учасники
конференції оглянули виставку
архівних матеріалів про ставлення до
пам’яті Тараса Шевченка в Харкові,
підготовану Ольгою Різниченко. Було
заслухано доповіді професора Неоніли
Бабій-Очеретовської (Харківський
державний інститут мистецтв) «До
питання про християнську тематику в
творчості Тараса Шевченка», доцента
Олександра Борзенка (Харківський
національний університет ім.
В.Н.Каразіна) «Феномен Тараса Шев-
ченка в аспекті української релігійної
традиції», старшого наукового спів–
робітника Інституту літератури ім.
Т.Шевченка НАН України Оксани

Яковини «Ісус Христос у творчості
Тараса Шевченка», журналіста Вла-
дислава Проненка «Панахиди за Тара-
сом Шевченком у Харкові: 1928 та
1942 рр.», наукового співробітника
Харківського літературного музею
Наталі Руденко «Про музичний аспект
Давидових псалмів», провідного нау-
кового співробітника Харківського
літературного музею Ольги Різни–
ченко «Культ Тараса Шевченка в
історичній ретроспективі: дорадянсь-
кий період», священика Олега Козуба
(Колегія Патріарха Мстислава) «По-
няття «святий» у поезії Тараса Шев-
ченка», викладача Харківського
гуманітарного університету «Народна
українська академія» Руслани Мари-
няк «Проща як умова спокути гріха й
полегшення страждань у творчості Та-
раса Шевченка та Ліни Костенко»,
архієпископа Ігоря Ісіченка (Колегія
Патріарха Мстислава) «Пророк Ісайя
і профетичні мотиви Шевченкової
поезії». У дискусії жваво обговорюва-
лися історично змінні особливості
шанування Тараса Шевченка, його
релігійні та суспільно-культурні вито-
ки, вплив на національну ідею. Учас-
ники конференції відзначали небезпе-
ку для наукової інтерпретації
творчості Тараса Шевченка схематиз-
му, механічної підміни поширюваних
радянською наукою тез про «Шев-
ченка-атеїста» ідеалізацією стосунків
Шевченка з Православною Церквою,
фарисейським замовчуванням склад-
них моментів у релігійному світогляді
поета. Тексти доповідей будуть
розміщені  на веб-сторінці Харківсько-
Полтавської єпархії УАПЦ
(www.uaoc.org.ua).

ÇßëíÇßëíÇßëíß á ìäêÄ∫çàÇßëíß á ìäêÄ∫çàÇßëíß á ìäêÄ∫çàÇßëíß á ìäêÄ∫çàÇßëíß á ìäêÄ∫çàÇßëíß á ìäêÄ∫çàß áß á

У київському видавництві «Фо–
ліант» вийшла друком монографія од-
ного з фундаторів Українського цент-
ру візантиністики і патрології Юрія
Пелешенка «Українська література
пізнього середньовіччя (др. пол. ХІІІ
– XV ст.): Джерела. Система жанрів.
Духовні інтенції» (423 с.). Вперше у
вітчизняному літературознавстві
детально аналізується літературний
процес епохи входження України до
Польсько-Литовської держави. Про-

стежуються зв’язки українського
літературного життя з культурою
Візантії та слов’янських народів Бал-
кан. Розглядається вплив ісихазму на
духовне життя епохи.

Книга присвячена світлій пам’яті
доктора Олекси Мишанича. Моно-
графію Юрія Пелешенка можна прид-
бати в церковних книгарнях Києва
(Патріархія) та Харкова (Свято-
Дмитрівський катехитично-пастирсь-
кий центр).

äÌË„‡ ÔÓ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÂ ÒÂÂ‰Ì¸Ó‚¥˜˜fl

Напередодні першої річниці
упокоєння голови КУН Ярослави
Стецько в Свято-Дмитрівському храмі
м. Харкова (УАПЦ) архієпископ Ігор
відправив Літургію Передосвячених
Дарів, на якій поминалося ім’я спочи-
лої. 12 березня протоієрей Валерій
Копійка у співслужінні зі священика-
ми УГКЦ відправить панахиду на мо-
гилі Ярослави Стецько на Байковому
цвинтарі.

á‡ÛÔÓÍ¥ÈÌ¥ ·Ó„ÓÒÎÛÊ¥ÌÌfl Á‡

üÓÒÎ‡‚Ó˛ ëÚÂˆ¸ÍÓ

í‡‡Ò òÂ‚˜ÂÌÍÓ ¥ ÔÓÏ¥ÒÌ‡ ˆÂÍÓ‚Ì‡ Ú‡‰Ëˆ¥fl ìÍ‡ªÌË
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На три дні (26-28 березня) виїхав
із Любліна в Україну автобус з 50
«прочанами» двох поколінь — (від
місцевих «сеньорів» — до студентів
вузів), маючи метою відвідати
релігійні та історичні пам’ятки, помо-
литися у православних і греко-като-
лицьких святинях, помилуватися
галицькою природою, поспілкуватися
з людьми різного стану (від свяще-
ників, монахів і професорів до
робітників і селян).

А завершенням цієї поїздки була
Служба Божа і урочиста академія на
честь блаженного о. Омеляна Ковча в
Перемишлянах, де отець, перед його
ув’язненням та мученицькою смертю
в концтаборі «Майданек» поблизу
Любліна, був парохом церкви св. Ми-
колая і де його ще пам’ятають старші
мешканці міста: це було немов продов-
ження недавніх урочистостей у
Любліні, присвячених 60-літтю муче-
ницької смерті українського свяще-
ника.

Знаменна річ: коли ми виїжджали
з Любліна, — проминули рондо
(кільце) ім. бл. о. Омеляна Ковча,
проїхали поблизу Майданека, де він
закінчив своє життя у 1944 році, а коли
в’їжджали до Перемишлян, перша ж
вулиця — це була вулиця ім. бл. Оме-
ляна Ковча. Місцеві мешканці вітали
нас дуже сердечно і запросили до
участі у Божественній Літургії в новій,
наповненій вщерть, церкві св. Володи-
мира, яку служили українські свяще-
ники під проводом нашого пароха о.
Стефана. Відвідини Перемишлян зали-
шили в наших серцях чимало зворуш-

ливих спогадів і сподівань на
майбутній розвиток української
національної релігійної культури.
Коли ми бачили на сцені будинку то-
вариства «Просвіта» молодих людей і
дітей зі співами і декламаціями на
честь їхнього земляка — блаженного
отця Омеляна, це мимоволі наводило
на оптимістичні думки і додавало
душевної радості.

А перед тим були ще відвідини
Луцька (Музей волинської ікони, де
зберігається образ Холмської Богоро-
диці, який походить з часів Галицько-
Волинського князівства). У старовин-

ному Острозі (засн. ХІ ст.) ми
відвідали місцевий замок князів Ост-
розьких, Межиріцький монастир і сла-
ветну Острозьку Академію, яка тепер,
відроджена, продовжує славні традиції
греко-слов’янської Острозької школи,
заснованої в другій половині ХVІ ст.

Мета навчання (яку можна визна-
чити як «виховання молодого по–
коління на засадах християнської мо-
ралі в процесі духовного відродження
України») та широкі зв’язки Академії
з науковими осередками за кордоном
налаштовує вельми оптимістично, а

íË ·ÂÂÁÌÂ‚¥ ‰Ì¥ ‚ ìÍ‡ªÌ¥

ентузіазм місцевих студентів і
викладачів зворушує не меншою
мірою, аніж острозька старовина з її
історичними пам’ятками будівництва
і художнього іконописного мис-
тецтва...

По дорозі до Унева були короткі
відвідини замку в Олеську, де наочно
сплітається культура й історія двох
народів — українського й польського,
— які протягом кількох століть жили
й  розвивалися в одній державі — Речі
Посполитій.

В Уневі ми відвідали монастир оо.
Студитів, який інтенсивно від–
роджується після його руйнації
радянською владою. Прочани мали
змогу послухати чудовий спів монахів
на вечірні та св. Літургії, побачити
збірку галицьких ікон та виставку су-
часного сакрального мистецтва,
відчути надзвичайну гостинність лю-
дей.

Ця наша автобусна «пілігримка», в
якій взяли участь православні, греко-
католики і латинники, мала, гадаю,
важливе виховне, інтеграційне та
екуменічне значення у плані людсько-
го співіснування, взаємопізнання себе
у пошуках правди, яка нас визволяє з
темряви та просвітлює дорогу у май-
бутнє. За що ми, учасники, щиро
дякуємо організаторам поїздки — о. д-
ру Стефанові Батруху та аспіранту
Сергієві Чепінському і плекаємо надію
на подальші паломницько-духовно-
краєзнавчі імпрези, які збагачують
наші знання і нашу духовність.

Проф. Михайло Лесів

Монастир у Межиріччі поблизу Острога

У київському музеї ім. Богдана та
Варвари Ханенків готується виставка
унікальних ікон доіконоборчого
періоду. Експозицію складатимуть
чотири ікони VI-VII століття, які про-
тягом двадцяти років, поки тривав
капітальний ремонт музею, збе–
рігалися в його запасниках.

У світі збереглося лише декілька
таких ікон. Вони виконані гарячими
восковими фарбами на ґрунтованій
дошці — в техніці, завдяки якій зоб-
раження є стійким до зовнішніх
впливів.

До Києва їх привіз у ХІХ столітті
з монастиря св. Катерини на Синаї
єпископ Чигиринський Порфирій (Ус-
пенський).

Дослідники вважають, що вони
родом з християнського Сходу —
Сирії чи Александрії. Як потрапили на
Синай — невідомо, але їм пощастило
опинитись там до початку іконо-
борства (726 рік). Ці ікони могли за-
гинути і в ХХ столітті: до 1940 року
вони зберігались в музеї атеїзму — не
дуже надійному прихистку для ікон.

Виставка унікальних ікон
відкриється напередодні Великодня,
повідомляє прес-служба Української
Православної Церкви.

Храм святого Миколая у Києві

буде передано

римо-католицькій спільноті

Храм св. Миколая, розташований
у Києві на вул. Червоноармійській, 75,
буде передано римо-католицькій
спільноті Києво-Житомирської діє–
цезії. Президент України підтвердив
намір української влади передати храм
релігійній спільноті, яка зобо–
в’язується в його приміщенні прово-
дити концерти класичної музики. Пре-
освященний Микола Етерович передав
меру Києва Олександру Омельченку
листа, адресованого міністру культу-
ри України Юрію Богуцькому, з
відповідними гарантіями щодо прове-

Напередодні Великодня

у Києві відкриється виставка

старовинних ікон
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Іван Павло II, який в жовтні мину-

лого року відзначив 25-ліття свого
понтифікату, став третім за три–
валістю служіння Папою Римським. У
березні ц.р. він випередив у цьому
умовному списку Папу Льва XIII. «Це
прекрасно, тому що це — дар Божий»,
— відзначив кардинал Поль Пупар,
голова ватиканської ради у справах
культури, який вже багато років
працює поруч з Папою.

Першим за тривалістю служіння є
перший Папа Римський — святий апо-
стол Петро, який очолював Церкву з
30 до 64 або 67 року, тобто загалом
34 або 37 років. Другим за тривалістю
служіння є Пій IX, який служив понад
31 рік (помер 1903 року).

Тривала активність Івана Павла II
видається ще яскравішою у світлі
досить серйозної хвороби, яка в деко-
го викликала навіть припущення щодо
його можливої відставки, хоча сам
Папа дав явно зрозуміти, що не має
такого наміру. Поза тим Іван Павло II
виглядає зараз сильнішим, ніж під час
святкувань 25-літнього ювілею у
жовтні 2003 року, і, як стверджують
ватиканські джерела, має намір цієї
весни поновити міжнародні поїздки,
розпочавши з візиту до Швейцарії.
Папа Іван Павло II, найбільш подоро-
жуючий Папа в історії, здійснив 192
поїздки за кордон.

На Великдень для Папи запланова-
но щільний графік, в тому числі мож-
ливий другий візит у центральну

римську синагогу (перший відбувся
навесні 1986 року), на заходи, пов’я-
зані з 100-літтям її побудови — цей
жест покликаний підкреслити зусилля
Івана Павла II щодо поліпшення хрис-
тиянсько-іудейських відносин.

***
Нещодавно опублікована збірка

віршів Івана Павла II «Римський трип-
тих: Медитації» на даний час вже пе-
рекладена сімнадцятьма мовами світу.

Поетична збірка, працю над якою
Папа завершив наприкінці минулого
року, містить 10 невеликих поем і
віршів у прозі. У ній Святіший Отець
роздумує над сотворенням світу, Бо-
жим задумом спасіння людства, жер-
воприношенням Авраама, а також над
кінцем свого понтифікату.

За повідомленням прес-служби
Ватикану, точні цифри щодо продажу
книги на кожній з мов отримати важко,
оскільки власник авторських прав —
Видавничий дім Ватикану — дозволив
усім видавцям публікувати цю книгу.

Насьогодні вірші з «Римського
триптиха» можна прочитати поль–
ською, італійською, англійською,
французькою, німецькою, іспанською,
голландською, угорською, хорватсь-
кою, російською, чеською, румунсь-
кою, словенською, каталонською,
бакською, норвезькою і португальсь-
кою мовами. Незабаром поетична
збірка Папи буде доступна також
японською і болгарською мовами.

***
Іудейська спільнота Рима надіслала

запрошення Папі Івану Павлу IIÊще раз
відвідати міську синагогу з нагоди
святкування її 100-літнього ювілею. В
даний час Папа і його найближче ото-
чення розглядають запрошення.
Вірогідна дата візиту — 23 травня.

Вісімнадцять років тому відбулося
історичне відвідання Папою синагоги,
візит, який став неоціненним внеском
у зміцнення дружніх зв’язків між хрис-
тиянством та іудаїзмом. Іван Павло
IIÊстав таким чином першим Папою,
що переступив поріг синагоги, і іудеї
всього світу одностайно визнають
велике значення цієї події.

***
Святіший Отець  Іван Павло II не

поїде 22-23 травня до Австрії, куди
його раніше запрошував приїхати кар-
динал Віденський Крістоф Шенборн.

У зустрічі з католиками Централь-
ної Європи, яка пройде в марійській
святині Маріацель в австрійських
Альпах візьме участь держсекретар
Святого Престолу кардинал Анджело
Содано.

Водночас ватиканські джерела
повідомляють, що Папа, вірогідно,
прийме інше запрошення — відвідати
Швейцарію 5-6 травня ц. р.

Останній візит Папи до Австрії
пройшов 1998 р., в той час, як до
Швейцарії — ще 1985 року.

З.К.

дення в храмі концертів. У свою чергу
О. Омельченко відзначив плідну
співпрацю столичної влади та апо-
стольської нунціатури в Києві, наго-
родив Миколу Етеровича за рішенням
сесії Київської ради Знаком пошани і
побажав йому успішної діяльності на
новій посаді.

Костел св. Миколая у Києві був
збудований на кошти римо-католиць-
кої спільноти Києва. З 1945 року його
використовували як приміщення для
архіву. У 1979-1981 рр. храм рекон-
струювали і передали музикантам.

Всього на Україні 6 млн. католиків
східного обряду і 1 млн. —  латинсь-
кого.

Влада Одеси розглядає питання

про передачу католицькій

спільноті нежилого приміщення

Про це повідомила прес-служба
Одесько-Сімферопольської єпархії.
До 1923 р. в цьому приміщенні на вул.
Буніна, 23 була духовна семінарія і си-
ротинець. Нині в цьому приміщенні
розташувався науково-дослідний
інститут, підпорядкований одному з
державних комітетів.

У планах душпастирської програ-
ми єпархії РКЦ: створення духовної
семінарії, катехитичного інституту,
розвиток добродійних програм місії
милосердя і надії «Карітас-Спес». Є
ідея створення єпархіального духовно-

культурного центру. Однак всі ці
ініціативи поки що не можуть бути
реалізовані через відсутність у Церк-
ви матеріальної бази, конфіскованої в
неї за радянських часів.  На початку
ХХ століття в будинках навколо ка-
федрального собору в Одесі розташо-
вувались різноманітні освітні і добро-
чинні служби католицької Церкви.
Сьогодні ті з них, які ще збереглися,
займають магазини і державні устано-
ви. Схожа ситуація складається і на
кримському узбережжі, в Севасто-
полі, де депутати міської ради вже
багато років блокують передачу като-
ликам їх колишнього храму, де зараз
розташований кінотеатр «Дружба».
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У якісно нову фазу — з єпар–
хіального на загальноцерковний рівень
—Êвступає процес беатифікації, тоб-
то прослави у лику блаженних, Ро-
берта Шумана. Цього французького
політичного діяча 40-50-их років XX
століття завжди називають першим
у п’ятірці політиків, що стали
«батьками Європи», оскільки саме

вони були ініціаторами об’єднання
континенту (крім Роберта Шумана,
сюди належать: його співвітчизник
Жан Монне, канцлер Німеччини
Конрад Аденауер, прем’єр-міністр
Бельгії Поль-Анрі Спаак та міністр
закордонних справ Італії Альчиде де
Гаспері).

Роберт Шуман (1886-1963)
розпочав свою політичну діяльність
відразу після другої світової війни як
депутат (християнсько-демократичної
партії) у французькому парламенті від
департаменту Мозель (Лотарингія). У
наступні роки  пройшов усі щаблі уря-
дової кар’єри: був міністром фінансів,
юстиції, закордонних справ, очолював
уряд Франції. Його декларація від 9
травня 1950 року про заснування
Європейського товариства вугілля і
сталі та декларація Європейського то-
вариства оборони (Париж, 1952) ляг-
ли в основу наступного об’єднання
країн в єдину Європейську Спільноту
(ЄС). Оскільки Роберт Шуман похо-
див з тієї частини Франції, яка трива-
лий час була предметом жорсткого

 «Європа виживе лише за умови повернення до

франко-німецького протистояння, він
чудово розумів, що справу об’єднання
континенту слід починати із прими-
рення і зближення між цими двома
країнами — давніми непримиренними
ворогами. Ці ідеї знайшли підтримку
у тогочасного німецького канцлера
Конрада Аденауера, і їхні взаємні зу-
силля увінчалися стоворенням в 1958
році у Страсбурзі європейської парла-
ментської асамблеї — першої інсти-
туції об’єднаної Європи. Місто на
Рейні, розташоване на кордоні між
Францією та Німеччиною, яке колись
було символом розбрату між двома
сусідніми народа-
ми, тепер стало
символом по–
єднання у плід–
ній діяльності
задля загального
добра.

Папа Іван Пав-
ло IIÊнеоднора–
зово називав Ро-
берта Шумана
зразком христия-
нина, зааґажова–

Фільм Мела Гібсона «Страсті Хри-
стові», в якому розповідається про ос-
танні години земного життя Ісуса
Христа, поставив рекорд за касовими
зборами в американському прокаті за
п’ять днів. Раніше це досягнення нале-
жало стрічці «Володар кілець: повер-
нення короля», що отримала нещодав-
но 11 «оскарів».

Фільм «Страсті Христові» опи-
нився в центрі гострої полеміки щодо
коректності трактування історії про
розп’яття Спаса.  Деякі єврейські
організації і окремі особи піддали
фільм і його автора різкій критиці,
звинувачуючи його в антисемітизмі і
наклепі. Незважаючи на це, прокатний
успіх фільму перевищив усі спо–
дівання. По всій Америці викуповува-
лись цілі кінозали, щоб парафіяни тієї
чи іншої церкви могли якомога
швидше побачити цю кінострічку.
Прем’єра фільму Мела Гібсона, яка
розпочалася 25 лютого у США,
пройшла вже в багатьох європейських

íË‚‡π ‚ÒÂÒ‚¥ÚÌfl ÔÂÏ’π‡ «ëÚ‡ÒÚÂÈ ïËÒÚÓ‚Ëı»

країнах, в тому числі й у сусідній
Польщі. У квітні «Страсті Христові»
зможуть побачити глядачі Франції та
Росії — країн, які, з огляду на
«контраверсійність» кінострічки Мела
Гібсона, найдовше вагалися стосовно
доцільності її прокату.

У Львові прем’єра фільму від–
будеться 8 квітня, у Великий Четвер.

***
За кілька тижнів, що минули

відтоді, як у СШАÊпобачило світ
спеціальне довідкове видання «Страсті
Христові»: 100 запитань», продано
понад 320 тис. примірників цієї книги.

Опублікована спільними зусилля-
ми організації «Catholic exchange» та
Ascension Press, книга була задумана
як довідковий посібник для людей, що
переглянули фільм Мела Гібсона
«Страсті Христові». Окрім відповідей
на запитання про фільм, книга містить
також інформацію про Церкву та осо-
бу Господа Ісуса Христа, а також мо-

литви Хресної Дороги і скорботні тай-
ни вервички.

Закінчення на стор. 14

  Роберт Шуман
зі своєю  матір’ю

«Покладення Ісуса до гробу»
(Караваджо, 17 ст.)
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У Римі: зустріч з Пієм XII

ного у політику (зокрема, під час сво-
го візиту до Стрсбурга в 1988 р. та під
час аудієнції 7 листопада 2003 р. для
учасників зустрічі у Римі європейсь-
ких християн-демократів).

Отож, беатифікаційний процес Ро-
берта Шумана, невдовзі перейде з його
рідної Мецської єпархії до Рима,
повідомив генеральний вікарій єпархії
о. Бернар Клеман. Тому цілком мож-
ливо, що перший з «батьків об’єднаної
Європи» буде проголошений блажен-

ним вже у вересні, під час візиту Папи
Івана Павла II до Європарламенту.

В даний час, для того, щоб справа
перейшла на розгляд ватиканської
Конґреґації канонізації святих, зали-
шилося ще призначити головного про-
мотора віри (так званого «адвоката
диявола», який виступає як опонент під
час процесу канонізації) і офіційно
визнати, що кандидат на прославу
володів усіма необхідними чеснотами:
як Божими (віра, надія, любов та ми-
лосердя), так і моральними (мудрість,
справедливість, мужність та стри–
маність).

Бачення «спільноти народів» Ро-
берта Шумана є надзвичайно актуаль-
ним в даний час, коли християнські
Церкви закликають прислухатися до
їхнього голосу у справі будівництва
нової Європи.

Будучи глибоко віруючою люди-
ною, Роберт Шуман завжди під–
креслював роль християнського
коріння європейської цивілізації — те,
що сучасні віруючі прагнуть бачити
зафіксованим у конституційному про-

екті об’єднаної Європи.
«Ця спільнота не може і не повинна

залишатися суто економічною. Їй
потрібна душа. Європа виживе і
врятується лише за умови
самусвідомлення і усвідомлення влас-
ної відповідальності, повернення до
християнських засад солідарності і
братерства», — писав, зокрема, Роберт
Шуман, — політик, всю діяльність
якого, за висловом Івана Павла II, на-
дихала «глибока християнська віра».

Зоряна Курдина

Зліва направо: Конрад Аденауер,
Альчиде де Гаспері, Роберт Шуман  з

двома депутатами під час підписання
Паризької угоди 1952 р.

   християнських засад солідарності і братерства»

Італійське видавництво «Мон–
дадорі» готує до випуску нову книгу
Папи Римського Івана Павла II
«Встаньте і ходімо». Як і очікується,
нова праця Святішого Отця, опи–
ниться на прилавках книжкових
магазинів в день його народження, 18
травня.

Видавництво «Мондадорі» було
обране тому, що попередня співпраця
з ним виявилась надзвичайно ус–
пішною — у 1994 р. воно випустило
другу книгу Івана Павла II, яка
сьогодні перекладена вже 32 мовами.
За 10 років було продано 20 млн.
примірників книги. Перше видання
нової праці Папи вийде одночасно
польською, італійською, англійською,
французькою, іспанською та німе–
цькою мовами накладом 280 тисяч
примірників.

Книгу «Встаньте і ходімо» Папа
написав 2003 року і закінчив працю
над нею у своїй літній резиденції Кас–

тельгандольфо. Публікація довго
відкладалася через напружений ро–
бочий графік Папи, у якого було мало
часу для участі в редакційній роботі.

«Встаньте і ходімо» —  це спогади
Івана Павла II про його єпископське
служіння. Понад 40 коротких розділів
охоплюють 20 років життя польського
прелата Кароля Войтили — з моменту
рукоположення на єпископа в 1958 р.
і до обрання на Апостольський
Престол в 1978 р.

 Книга починається з розповіді
Папи про те, як він, ще будучи свя–
щеником, повернувся з подорожі на
байдарці гірськими ріками Польщі і
відразу ж отримав по телефону
повідомлення від примаса про те, що
стане єпископом.

Тут також розповідається про
утиски Церкви зі сторони польського
комуністичного режиму, про участь
майбутнього Папи у II Ватиканському
соборі і чимало іншого.

В день народження Папи побачить світ

 його автобіографічна книга
Висту-

паючи на
презента–
ції книги в
одному з
римських
г о т е л і в ,
керівник
прес-слу–
жби Ва–
т и к а н у
Х о а к і н
Наварро-
В а л л с
висловив
надію, що
к н и г а

«Встаньте і ходімо» — не остання
літературна праця Папи.

«Святіший Отець любить лі–
тературну роботу, — розповів прес-
секретар Святого Престолу. — Мож–
ливо, зараз він уже працює над
наступною книгою».

Іван Павло II.
Скульптура на подвір’ї
перед Архієпископським

палацом у Кракові
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***
Фільм «Страсті Христові» не з’я-

виться на екранах ізраїльських
кінотеатрів. Керівництво кінопрокату
цієї близькосхідної країни повідомляє,
що не має наміру купувати копії
фільму для демонастрації у місцевих
кінозалах, мотивуючи своє рішення не
тиском громадської думки, а
фінансовими міркуваннями — за їх
словами, касові збори навряд чи по-
кривають витрати, а про прибуток в
даному випадку не йдеться. Чимало
ізраїльтян, які лише чули про зміст
фільму, налаштовані вкрай вороже
навіть щодо потенційної можливості
появи рекламних афіш в країні.

Водночас ті ізраїльтяни, які були
присутні на прем’єрі «Страстей» у
США, дотримуються іншої думки. Так,
наприклад, кореспондент популярної
ізраїльської газети «Маарів» у США
вважає, що «в стрічці надто багато
насильства і важких сцен, але задум
«Страстей Христових» не можна на-
звати антисемітським».

Сам Мел Гібсон, ще під час роботи
над фільмом, неодноразово запере-
чував будь-які звинувачення на свою
адресу і зазначав, що перебуває в
гарних професійних і особистих сто-
сунках з багатьма членами єврейської
спільноти, численно представленими в
голівудській кіноіндустрії. За словами
режисера, представлена у фільмі
позиція продиктована виключно
міркуваннями біблійного реалізму.

***
Актор Джеймс Кавіцель, що

відтворив образ Христа у фільмі Мела
Гібсона, цього року має намір відзна-
чити Великдень особливо урочисто.
Свій намір актор пояснює тим, що
робота над роллю Ісуса Христа зму-
сила його усвідомити, що він не є дос-
татньо релігійною людиною.

Тож цього року актор має намір
вдумливо постити і молитися в
очікуванні Великодня. «Я не розумів,
на що схоже страждання, поки не пе-
рейшов через це, — розповів актор. —
Тепер я розумію і поділяю його більше,
аніж будь-коли. Цього року, в часі по-
сту, я повинен виконати велике число
обов’язків, зокрема, піднести подяку
Господеві за цей фільм, за роботу, за
життя, за сім’ю, за друзів, за країну і
за цілий світ». «Шлях до душевного
спокою пролягає через піст і молитву.

Я хочу молитися більше, ніж робив це
раніше. Я хочу любити більше. Я
люблю недостатньо. Я зрозумів це,
знімаючись у фільмі», — розповів
актор Джеймс Кавіцель, виконавець
центральної ролі у фільмі «Страсті
Христові».

***
Фільм «Страсті Христові» вихо-

дить в російський прокат на початку
квітня. Після глядачів Москви і Санкт-
Петербурга його зможуть побачити
мешканці 40 регіонів Росії, повідомляє
компанія, яка займається прокатом
стрічки. Всі діалоги фільму звучати-
муть так, як в оригінальній версії:
арамійською і латинською мовами (з
російськими субтитрами).

Російська прем’єра фільму при-
урочена до Страсного тижня і
відбудеться 7 квітня. Наступного дня
стрічка Мела Гібсона вийде на широ-
кий екран.

***
У Польщі фільм «Страсті Хрис-

тові» став лідером березневого прока-
ту. Тут прем’єра кінострічки відбулася
ще на початку місяця, — за участю
прем’єр-міністра Лешека Міллера,
депутатів сейму, керівників най–
більших мас-медіа, діячів культури і
кількох десятків акредитованих жур–
налістів.

 Фільм, який іде у 80 кінотеатрах
країни, вже в перші дні прокату
відвідало понад 300 тисяч осіб. 93%
відвідувачів офіційного сайту, присвя-
ченого фільмові «Страсті Христові»,
на вміщене там запитання «Чи підете
на фільм, коли він йтиме у вашому
місті?», відповіли ствердно. Заледве
2% рішуче відмовились від перегляду
кіностічки, 4% не визначилися з
відповіддю.

Польський дистриб’ютор пообіцяв
також широке розповсюдження
фільму «Страсті Христові» на відеока-
сетах і дисках DVD.

***
Папа Іван Павло IIÊзустрівся з акто-

ром Джеймсом Кавіцелем, який
виконав центральну роль у фільмі
Мела Гібсона «Страсті Христові». Як
повідомило італійське агентство
«ANSA», Кавіцель мав коротку роз-
мову з Папою Римським, після чого
отримав благословення.

Під час аудієнції у Ватикані актора
супроводжувала його дружина зі
своїми батьками.

«Цей фільм став для мене дуже
сильним духовним досвідом, — сказав
актор журналістам напередодні
зустрічі з Папою, якого він назвав
«людиною, цілковито посвяченою
Христові та людям».

Джеймс Кавіцель розповів
журналістам, як проходили зйомки
кінострічки. За словами актора,
робота над роллю Ісуса Христа стала
для нього «справжнім духовним
досвідом».

«Я почав з читання молитов вер-
вички, це привело мене до таїнства
сповіді, сповідь привела до щоденного
відвідання Служби Божої. Мені легше
було працювати над роллю, коли я
щодня брав участь у Євхаристії».

Актор зізнався журналістам, що
постійно носить з собою християнські
реліквії, серед яких — часточка
Хреста, часточки мощей святих Ан-
тонія Падуанського, Франціска
Ассізького, Падре Піо, а також мощі
німецької черниці Анни-Катерини
Еммеріх, чиї твори про Страсті Хрис-
тові надихнули Мела Гібсона на ство-
рення фільму.

За час демонстрації стрічки, яка
розпочалася наприкінці лютого у
США і в даний час іде в 6 країнах, вона
збирає повні кінозали, а касові збори
досягли 264 млн. доларів. Фільм, як
відомо, викликав неоднозначну
реакцію в багатьох країнах. Єврейські
спільноти і окремі особи звинуватили
автора в антисемітизмі. Християнські
організації Америки і Ватикан з цим
не погодилися.

Головний продюсер фільму Мел
Гібсон — голівудська мегазірка —
дотримується католицького віро–
сповідання, і під час зйомок фільму
щодня слухав Службу Божу за триден-
тським обрядом.

У відповідь на пред’явлені йому
закиди стосовно «Страстей Христо-
вих» він зазначав, що «його наміром,
коли він брався за цей фільм, було спо-
нукати до серйозних роздумів
громадськість різних релігійних куль-
тур і всіх тих, кому небайдужа історія
Спасіння людського роду».

Розділ підготувала
Зоряна Курдина

Закінчення. Початок на стор. 12
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Митрополит Тадеуш Кондрусевич,
керівник російського католицького
єпископату, висловив співчуття рідним
і близьким відомого письменника і
вченого Сергія Аверінцева, який
відійшов у вічність.

«Сергій Аверінцев був голосом
епохи, його наукові дослідження, по-
етичне слово були ковтком свободи і
незмінним знаком торжества «космо-
су над хаосом». Неоціненним є його
подвиг як перекладача: даючи
можливість книгам Святого Письма
Старого й Нового Завіту, най–
важливішим творам східних і західних
отців Церкви зазвучати сучасною
мовою, він не просто наблизив дорогі
серцю кожного християнина тексти,
але й прагнув прищепити до церков-
ного дерева сучасну мову, яка
десятиліттями страждала і терпіла
переслідування разом з тими, хто нею
розмовляв», — написав у своєму листі
Тадеуш Кондрусевич.

Зазначаючи, що професор
Аверінцев був членом багатьох євро–
пейських університетів, академіком
Папської академії соціальних наук,
митрополит підкреслив, що «у своїй
вірності Сходу і відкритості Заходу він
міг по праву називатися християнином
нерозділеної Церкви».

Італія-Франція

На прилавках італійських мага-
зинів з’явилася книга, згідно з якою
Церква офіційно визнала 67 чудес і 7
тисяч незрозумілих з наукової точки
зору зцілень, що мали місце у
Лурдській святині Божої Матері
(французькі Піренеї), починаючи від
1858 року — року явління Пречистої
Діви Марії святій Бернардетті Субіру,
повідомляє римське інформаційне
агентство «Zenit».

Книга «Лікар перед лицем чудес»,
що побачила світ у видавництві св.
Павла, написана Асоціацією італій–
ських лікарів у співпраці з представ-
ником медичного відділу, що був зас-
нований при Лурдській святині з
метою наукового вивчення випадків
чудесного зцілення.

Видання також включає визначені
Папою норми для керівництва в про-
цесі визнання чудес, отриманих за мо-

литвами до святих. Крім того, книга
містить «Інструкції для молитов про
зцілення», опубліковані Конґреґацією
віровчення у 2000 році.

США

Що активнішим релігійним життям
живе пересічний американець, то кра-
щим є його здоров’я і тривалішим
життя. Такими є дані дослідження,
проведеного Університетом Калі–
форнії у Сан-Франціско.

Якщо мешканець США не відвідує
церкву (мечеть, синагогу, молитовний
будинок тощо), то тривалість його
життя становить 75 років. Натомість
релігійний американець, який відвідує
богослужіння кілька разів на тиждень,
живе, в середньому, на 8 років довше.

Причиною цього є рівень особис-
тої самодисципліни і сприйняття світу.
Релігійні люди значно меншою мірою
схильні до депересії, вони частіше ки-
дають палити, активніше займаються
фізичними вправами і помірно вжива-
ють алкоголь.

 84% людей, опитаних журналом
«Newsweek», переконані, що молитва
допомагає поліпшити стан здоров’я.
70% моляться за здоров’я членів своєї
родини. Для порівняння: 52% мо-
ляться за мир у всьому світі, а 27%
звертаються до Бога з молитвою про
досягненя успіху в кар’єрі та
підвищення рівня життя, повідомляє
журнал з посиланням на агентство
«Reuters».

Німеччина

Працівники німецького відділу
міжнародного католицького доброчин-
ного фонду «Церква в потребі» про-
вели акцію щодо популяризації цер-
ковних таїнств серед населення
Німеччини. З цією метою фонд облаш-
тував мікроавтобус як «сповідальницю
на колесах».

«Сповідальниця на колесах» — це
своєрідна реклама тайни сповіді,
вражаючого дару Божого для людей,
дару примирення з Богом та іншими
людьми, — розповідає директор
німецького відділення «Церкви в по-
требі» Клаус Вундлехнер.

Презентація і освячення спові–
дальниці відбулося під час міжнарод–
ного конгресу «Церкви в потребі»,

який проходив у німецькому місті Аус-
бург. Автомобіль пересувався дорога-
ми країни, зупиняючись в містах і
селах, мешканці яких мали можливість
покаятися у своїх гріхах, порозмовля-
ти зі священиком і отримати від нього
пораду та настанову.

Ізраїль

Важливу історичну знахідку зроб-
лено під час археологічних розкопок
поблизу міста Нетанья (на території
Ізраїлю). Дослідникам вдалося вияви-
ти велике поселення, яке, за по–
передніми даними, було християнсь-
ким селом, що існувало приблизно в
4-5 ст. від Р. Х. В даний період у Святій
Землі мешкали переважно християни
візантійської традиції.

Вчені відкопали будинок, що
складається з двох кімнат, підлога в
ньому була викладена різнокольоро-
вою мозаїкою, що свідчить про доволі
високий рівень життя мешканців. За
словами керівника місцевого муні–
ципалітету, на місці розкопок буде
створено історичний музей.

Польща

Новим примасом Польщі, тобто
головою конференції єпископів цієї
країни обрано 63-річного архієпикопа
Перемишльського Йозефа Міхаліка,
колишнього віце-голову єпископської
конференції. Він заступив на цій посаді
кардинала Йозефа Ґлемпа, який
очолював польський єпископат протя-
гом 23 років.

Новий примас — доктор теології,
член Конґреґації у справах єпископів,
консультатнт Папської Ради у справах
мирян, голова Комісії у справах мирян
Ради Єпископів Європи. На єпископа
його висвятив сам Папа Іван Павло IIÊв
жовтні 1986 р. у Римі. У квітні 1993
року Папа іменував його на митропо-
лита Перемишльського.

Міжнародний біографічний центр
при Кембриджському університеті у
1998-99 рр. присудив архієпископові
Міхаліку титул «Людина року» в ка-
тегорії «Індивідуальність». Найдзви-
чайно популярними є його щотижневі
фельєтони-коментарі до подій
суспільно-політичного життя, які
публікуються на шпальтах газети
«Nedziela».
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За сім тижнів до розширення
Європейського Союзу, 12-14 березня,
в Ґнєзно під головуванням примаса
Польщі кардинала Юзефа Ґлемпа і
президента країни Олександра
Кваснєвського відбувся V Міжнарод–
ний з’їзд «Європа духа». У форумі
приймали участь близько 700 деле-
гатів з 15 європейських держав. З’їзд
проводився під егідою «Форуму св.
Войцеха (Адальберта)».

Крім католиків у гнєзненській
зустрічі взяли участь представники 7
християнських конфесій, в тому числі
— православний митрополит Вроц–
лава Єремія, представник Вселенсько-
го Патріарха архімандрит Бенедикт
Йоанну, генеральний секретар Конфе-
ренції європейських Церков пастор
Кейт Клеменс.

Гостями V з’їзду були численні
ієрархи Католицької Церкви: архі–
єпископ Станіслав Рилко, голова
Папської Ради у справах мирян; кар-
динал Мілослав Влк (Чехія); кардинал
Карл Леман (Німеччина); архієпископ
Гнєзненський Генрік Мушинський;
єпископ Йосиф Гомеєр, голова Комісії
єпископатів Європейського Союзу;
єпископ Тадеуш Пєронек, ректор
Папської академії в Кракові. А також
глави церковних спільнот і рухів:
Клара Любич («Фоколяре»), Андреа
Ріккарді (спільнота св. Егідія), о.
Майє-Домінік Філіп (спільнота св.
Івана). Через терористичний акт в
Мадриді у з’їзді не зміг взяти участь
засновник «Неокатехуменального
шляху» Кіко Аргуельо.

Крім президента Кваснєвського у
форумі взяв участь колишній прези-
дент Румунії Еміль Константинеску,
екс-прем’єри Польщі Тадеуш Мазо-
вецький та Єжи Бузек.

Не обійшли його увагою і провідні
економісти: колишній голова Банку
Голландії Лео Андринга, колишній пре-
зидент Міжнародного валютного фон-
ду Мішель Камдессю, віце-президент
Європейського банку реконструкції та
розвитку Анна Ґроцкевич-Вальтц,
міністр у зв’язках Італії з Євросоюзом
Рокко Бутольйоне, міністр у зв’язках
Польщі з Євросоюзом Данута Губнер.

Відкриваючи роботу з’їзду,
архієпископ Станіслав Рилко зачитав
вітальне послання Святішого Отця, у

якому Іван Павло ІІ підкреслив, що
іудео-християнська традиція втілення
Істини, Краси і Добра, яке у Христі
стало рятівною жертвою Хреста, по-
клала початок новому етапу станов-
лення європейської самосвідомості.
Відхід від цієї традиції «став би духов-
ним самогубством».

Тому Папа підкреслив, що «в лоні
Європейського співтовариства, яке
розширюється, з’явилась спокуса
відділяти сучасність від історії, куль-
туру від традиції, і, нарешті, політику
й економіку від духовних цінностей,
які є фундаментом самобутності
Європи.

Основна ідея з’їзду показати, що в
Європі, яка об’єднується, незважаю-
чи на процес секуляризації, ще є місце
для «живого дихання Духа». На «круг-
лих столах» обговорювалися наступні
проблеми: джерела єдності і духовно-
го відродження Європи, вірні в
об’єднаній Європі, християнин і гроші,
Європа — спільнота віри і любові,
єдність  континенту і єдність Церкви.

«На мене надзвичайне враження
справила екуменічна Літургія Хресної
дороги вулицями Ґнєзно, розважання
для кожної стадії підготували пред-
ставники іншої конфесії, — поділився
своїми враженнями архієпископ Та-
деуш Кондрусевич, голова Конфе-
ренції католицьких єпископів Росії,  в
інтерв’ю агентству Cathnews. — На
всіх справила велике враження і мо-
литви Вервички зі Святішим Отцем в
рамках телемоста, який зв’язав з Ва-
тиканом десять держав, що готуються
до вступу в Євросоюз».

У численних виступах, круглих
столах і дискусіях висловлювалась
занепокоєність майбутнім Європи, яка
не зможе жити без свого християнсь-
кого коріння, і турбота про єдність
християн. Учасники з’їзду підкреслю–
вали, що треба говорити не лише про
християн в Європі, яка об’єднується,
але й про об’єднання християн, які
живуть на континенті. Архієпископ
Тадеуш Кондрусевич разом з кардина-
лами Влком, Леманом, архієпископом
Мушинським і єпископом Гомеєром
взяв участь в дискусії «Обмін дарами:
Схід — Захід», яка викликала широ-
кий резонанс. «Католицька Церква на
Сході часто сприймається як Західна

Церква. — сказав, зокрема, архієпис-
коп Тадеуш Кондрусевич. — Однак,
через свою присутність на Сході, вона
є вповні Східною. Складаючи абсо-
лютну меншість, вона підпадає під
вплив культури та релігійної практи-
ки братів-православних; зберігає по-
читання ікон і Пресвятої Богородиці,
багату Літургію, священиче і чернече
вбрання, надає велике значення посту.
Отже, Католицька Церква на Сході
несе нові, а часом — просто забуті тра-
диції, відкриває джерело і дихання
Святого Духа Церкви Заходу. Тому
свідчення і обмін дарами має величез-
не екуменічне і навіть міжрелігійне
значення».

«Свідчення Сходу — це безцінний
урок для нинішнього і майбутнього
поколінь. Перш за все, це свідчення і
живий приклад того, що відбувається
з людьми, коли вони в ім’я смерті Бога
будують нове суспільство, у що ви–
роджується людина, яка від–
мовляється визнати, що вона — образ
і подоба Бога. Це свідчення актуальне
як для Європи, яка об’єднується, так і
для тих, хто залишається за Бугом, —
продовжив свою думку митрополит
Кондрусевич. — Однак Захід, зда–
ється, не дуже хоче приймати цей
урок. Там існує традиція приймати
дещо інший, але в цілому той самий
механізм дії, а саме: відмову від погля-
ду на історію, як на справу Божого
Провидіння. У країнах Центральної і
Східної Європи також занадто швидко
забувають про недавнє минуле; люди
захоплюються західним благополуч-
чям і пануючим там лібералізмом, в
тому числі і в сфері моралі... Невже
мешканці Заходу і багато хто з меш-
канців Сходу вже почали забувати
урок Голгофи ХХ століття?»

«Сумні порушення прав людини,
гоніння, поступова секуляризація,
консумізм, спосіб життя, який запере-
чує існування Бога, переоцінка Божо-
го закону у відповідності до постулатів
демократичного парламентаризму, а
також глибока криза моральних цінно-
стей, яку нині переживає суспільство,
повинні спонукати Схід і Захід погли-
бити співпрацю і обмін дарами на
основі Христового Євангелія», —
сказав на завершення архієпископ Та-
деуш Кондрусевич.

V å¥ÊÌ‡Ó‰ÌËÈ Á’ªÁ‰ ‚ ¢ÌπÁÌÓ: quo vadis, ∏‚ÓÔÓ?
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«Європа повинна заново віднайти
свою душу», — говориться в
заключній декларації, підписаній учас-
никами V Міжнародного з’їзду
«Європа Духа», який проходив 12-14
березня в Ґнєзно.

У документі підкреслюється, що
хвиля секуляризації, яка охопила
Європу в ХХ столітті, зараз втрачає
свою силу, про що свідчить розвиток
християнських рухів.

Декларація підкреслює, що для
створення спільноти народів
європейського континенту, не досить
політичних та економічних основ.
«Європі нині потрібні нові духовні ка-
федри — стовпи, на які вона могла б
спертися», — пишуть учасники з’їзду.

Вони підкреслюють, що, незважа-
ючи на очевидну кризу релігійності, в
Європі все більш вагомою стає
присутність церковних рухів і христи-
янських спільнот.

Проте для настання «весни» духов-
ного оновлення континенту, християн-

ство повинно оновитися, освоїти «нову
мову — просту й привабливу за своєю
глибиною — і знову присвятити себе
служінню ближнім.

 Ті, що вірують у Христа, — по-
винні бути його справжніми свідками»,
— говориться в документі.

У посланні підкреслюється зна-
чення екуменічного діалогу для май-
бутнього континенту. «Ми свідчимо,
що не буде єдиної Європи, якщо хрис-
тияни залишаться трагічно роз’єдна–
ними!» — пишуть учасники з’їзду.

У заключній частині декларації
християни різних конфесій висловили
надію, що в Європі «будуть поважати
права всіх вірних, в тому числі — пред-
ставників інших релігій — іудаїзму та
ісламу, — які зробили величезний вне-
сок до спільної європейської спадщи-
ни».

Учасники форуму сподіваються,
що духовна спадщина континенту буде
зафіксована в Конституції Європейсь-
кого Союзу.

Втретє Мальтійська служба допо-
моги проводить благодійну акцію
допомоги дітям з інтернатів Львівської
області. Головною метою акції «Гарні,
як Писанка» є розвиток спілкування
між ровесниками — членами
молодіжних організацій та дітьми з
інтернатів.

Поряд з матеріальними чи побуто-
вими проблемами дітей з інтернатів, є
ще одна, напевно, чи не найважливіша
— обмеження спілкування. Діти, які
живуть не вдома, в майже замкнуто-
му просторі, за кілька десятків
кілометрів від обласного чи районно-
го центру, потребують ширшого кола
спілкування для розвитку свого
світогляду.

Волонтери Мальтійської служби
допомоги, пластуни, члени молодіжної
організації «Діти Христа», відвідуючи
інтернати,  малюють з дітьми писан-
ки, вчать водити гаївки. Дуже часто
стається так, що діти з інтернатів на-
вчають львівських дітей.

На сьогодні вже відвідано сім інтер-
натів. Всього за час до Великодня
планується відвідати 10-15 інтернатів
та намалювати близько 1000 писанок.

Намальовані писанки, які завжди були
символом щастя та добра, у час Вели-
кодніх свят будуть прикрашати вітри-
ни львівських крамниць. Частину пи-
санок подарують під час Великоднього
сніданку людям, які є самотніми чи не
мають де жити.

Організатори акції запрошують
усіх бажаючих допомогти кожній
дитині з інтернату намалювати свою
Писанку. Телефон у Львові: 75-12-00.

«É‡Ì¥, flÍ ÔËÒ‡ÌÍ‡»

Ґнєзненська декларація:
«Європа повинна заново віднайти свою душу»
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Християн об’єднує

турбота про духовність Європи

Делегати понад 150 християнських
рухів — католицьких, православних,
євангелічних та англіканських – про-
ведуть 8 травня у Штутгарті (Німеч–
чина) зустріч, мета якої — зміцнити
загальну духовність у процесі будів–
ництва нової Європи. На форумі, який
збере разом понад 10 000 мирян та свя-
щеників, очікується також участь при-
наймні 22 католицьких єпископів,
рівно ж, як і близько 20 прелатів інших
християнських деномінацій. Супутни-
ковий зв’язок об’єднає навколо цієї
події мінімум 141 європейське місто.

«Вперше католицькі, православні,
євангелічні та англіканскі церковні
рухи зберуться, щоб показати духов-
не багатство Європи, що просувається
до об’єднання», — пояснила одна з
організаторів форуму. Травневій
зустрічі передуватиме дводенний кон-
грес  за участю засновників і керів–
ників християнських рухів. Зустріч
завершиться Ісусовою молитвою
«Щоб всі були одно», яку піднесуть 16
єпископів різних конфесій.

Труднощі перекладу

євангельських текстів:

«євреї» чи «юдеї»?

«Суперечки щодо перекладу слова
«juif» в Євангелії від Івана» — статтю
під таким заголовком вмістила фран–
цузька газета «Ля Круа» у рубриці
«Іудео-християнський діалог». Йде–
ться про те, що керівники Товариства
іудео-християнської дружби (засно–
ваного 1947 р.) пропонують внести
виправлення у французькі переклади
Четвертого Євангелія — задля «уник–
нення можливого антисемітського
тлумачення» деяких його місць.
Французьке слово «juif» означає
«єврей», і суть рекомендацій зводиться
до того, щоб замінити його — в ряді
місць Євангелія від Івана — на Judeens,
тобто юдеї, мешканці Юдеї, — таким
чином людьми, які засудили Ісуса на
смерть, трактуються не всі євреї, а
лише ті, які мешкали в той час на
означеній території.

Слід зазначити, що в українських
перекладах Святого Письма в місцях,
на яких наголошують французькі
експерти, вживається слово «юдеї», а
не «євреї».
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Я радий зустрітися з вами сьогодні
тут, в соборі Непорочного Зачаття
Діви Марії. Це мій четвертий візит до
цього храму. Я ще пам’ятаю свої перші
відвідини в 90-их роках, коли я був
єпископом Роттенбург-Штутгартської
єпархії  в Німеччині. Цей храм
справляв жалюгідне враження.
Комуністи конфіскували його, побуду-
вали всередині поверхи, фундамент та
дах були в аварійному стані. Спонтан-
но я пообіцяв підтримку нашої єпархії
у його реставрації. Сьогодні можу ска-
зати, що ця допомога була успішною:
вийшов гарний, світлий і привітний
храм. Передусім мені хотілося б пере-
дати сердечний привіт Святішого
Отця, Папи Івана Павла II. Він не може
приїхати до вас тілесно, але духовно
— близький вам. Він просив мене пе-
реказати вам свої добрі побажання і
благословення.

I.
Сьогодні мені хочеться розповісти

про характер дорученої мені Святішим
Отцем екуменічної діяльності в Римі.
Це знаменно, адже цього року
відзначаємо сорокаріччя завершення і
урочистого оприлюднення II Вати-
канським Собором Декрету про
екуменізм. Цей Декрет розпочинається
словами: «Сприяти відновленню
єдності всіх християн — одне з першо-
чергових завдень Священного Все-
ленського II Ватиканського Собору.
Адже Ісус Христос заснував єдину со-
борну Церкву…» (Unitatis red–
integratio, 1).

Я дуже добре пам’ятаю ці події. Тоді
мені виповнився 31 рік, я щойно став
професором в Мюнстері в Вестфалії.
Постанови Собору сповнили нас вели-
чезним захватом. Для нас це було пев-
ним проривом. Під час Другої світової
війни я ріс в селі, де католиками було
80 відсотків селян. Тоді ми ще не чули

слова «екуменізм». Навпаки, до
Лютера і Кальвіна ставлення було не-
гативним, і я б ніколи не переступив
порогу Євангелістської церкви. Про
те, як жили православні християни, і
як сильно страждали вони від ста–
лінських переслідувань, нам ніхто не
розповідав. Практично православ’я не
існувало для нас. Тільки пізніше, на
уроках закону Божого і на богос-
ловському факультеті ми дізналися
про це; але православ’я залишалося
дуже далеким, дуже абстрактним і
виключно теоретичним.

Як змінилося все з часу Папи Івана
XXIII і II Ватиканського Собору! Пра-
вославна Церква з самого початку
брала участь в екуменічному русі і її
представники належали до когорти
перших, хто прибув на Собор і став
нашим другом. На жаль, з 1990 року
ці стосунки погіршились. З обидвох
сторін стались сумні непорозуміння і
помилки, а в Росії екуменізм про–
сувається повільно. Проте РПЦ — не
лише найбільша з Православних Цер-
ков за кількістю вірних, але й за своєю
духовною і культурною спадщиною —
це «велика» Церква, яка заслуговує на
нашу високу оцінку і повагу. Ми, ка-
толики, хочемо жити з нею в мирній
співпраці, як добрі друзі.

У нас на Заході і майже в цілому
світі, незважаючи на відмінності у

віровченні, католики, православні і
християни-євангелисти більше не по-
чувають себе опонентами чи суперни-
ками; вони знають: те, що їх об’єднує
набагато більше від того, що їх
розділяє; вони почувають себе братами
і сестрами в Ісусі Христі. Вони разом
живуть, працюють і моляться. Це
відбувається на рівні парафіяльних
спільнот, на рівні єпископів, і
відбувається в Римі, де Папа регуляр-
но, майже як щось само собою
зрозуміле, і з глибокою щирістю
приймає православних і євангелічних
гостей.

Цей розвиток — причина для
вдячності, бо за цим зближенням
стоїть не дух часу, не дух релятивізму,
індиферентності чи лібералізму. За
цим стоїть, кажучи словами II Вати-
канського Собору, Святий Дух
(Unitatis redintegratio, 1; 4), Який є
Духом єдності і примирення. Сам Ісус
перед Своїми Страстями молився, щоб
всі Його (учні) були одним цілим (Ів
17, 21). Він не хотів багато різних
церков, а одну єдину Церкву. Новий
Завіт пропонує нам образ первинної
Єрусалимської спільноти і стверджує,
що у всіх було одне серце і одна душа
(Ді 2, 44-47).

У нашому спільному Символі віри
ми сповідуємо віру в єдиного Бога,
єдиного Господа Ісуса Христа, єдино-
го Духа Святого і єдине Хрещення, а
також в «єдину святу і соборну апо-
стольську Церкву». В своєму По-
сланні до Ефесян апостол Павло пише:
«Одне тіло, один Дух… один Господь,
одна віра, одне хрещення! Один Бог і
Отець усіх, що над усіма і через усіх, і
в усіх» (Еф 4, 4-5). Віра в єдиного
Бога, єдиного Господа Ісуса Христа і
єдиного Духа означає, що ми
приймаємо і бажаємо єдності і миру
для Церкви. Це — обов’язок для кож-
ного з нас.

è‡‚ÓÒÎ‡‚’fl ¥ ä‡ÚÓÎËˆ¸Í‡ ñÂÍ‚‡:
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ÔÓ ÂÍÛÏÂÌ¥ÁÏ «Unitatis redintegratio»

Кардинал Вальтер Каспер,
префект Папської Ради сприяння християнській єдності

Виступ 18 лютого 2004 р. в римо-католицькому кафедральному соборі
 Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії (м. Москва)
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Розкол Церков суперечить волі
Ісуса Христа; він є гріхом, а перед
світом — спокусою. Люди чекають від
нас, християн, не конфронтації; цього
в світі достатньо. Вони очікують від
нас свідчення єдності і примирення.
Ми повинні бути свідками і миротвор-
цями. З екуменічного руху по–
чинається протидія розколу між Схо-
дом і Заходом, розколам, які відбулися
на Заході від початку XVI століття.
Екуменічний рух належить до числа
небагатьох світлих подій минулого
століття, яке з двома людиновбивчи-
ми тоталітарними системами, з двома
світовими війнами і мільйонами загиб-
лих, було століттям похмурим і кри-
вавим. Тому ми несемо особливу від–
повідальність за мир в цілому світі і в
Церкві.

ІІ.
З часу політичних змін, які

відбулися в світі у 1989-1990 роках,
особливо в Європі, склалася нова
ситуація. Розділення світу на два
антагоністичних блоки, хвала Богові,
закінчилося. Впала Берлінська стіна.
Все це ставить перед Церквами нові
завдання. У цьому процесі зближення
Церкви не повинні займати позицію
ар’єргарду; не повинні стати перепо-
ною на цьому шляху, а навпаки — по-
винні бути авангардом і мужньо йти
вперед. Вони не повинні покладати на
інших відповідальність за єдність
Європи, яка саме зараз будується, і
співпрацю між Росією і Європою. Ми,
християни, повинні стати тими, хто
активно визначає майбутнє. Робити це
ми не можемо роз’єднаними, а тільки
разом.

Віками культура наших народів
проймалася духом і цінностями хрис-
тиянства; після провалу атеїстичних
ідеологій та диктатур, наша культура
повинна обновитися згідно до цього
духу. Зі спільною відповідальністю ми
покликані дбати про те, щоб Схід і
Захід не втратили своєї християнської
душі. Це буде можливим тоді, коли нам
вдасться, після подолання політичного
і військового поділу Європи, подола-
ти і церковний поділ між Сходом і За-
ходом.

Розкол Церков має глибокі причи-
ни; він сягає корінням далеко в історію.
Часто він розглядається в зв’язку з
1054 роком. Тоді в Константинополі
папський легат Гумберт да Сільва
Кандіда і грецький Патріарх Михаїл

Керуларій взаємно відлучили один од-
ного від Церкви. Ця вельми сумна
подія мала виключно символічне зна-
чення. Уже доти Схід і Захід жили
роз’єднано. Вони відчужувалися і
більше не розуміли одне одного. Вони,
як каже II Ватиканський Собор, з са-
мого початку прийняли від апостолів
спадщину «в різних формах і по-різно-
му» (Unitatis redintegratio, 14). До
цього додалося й інше: вони говорили
різними мовами, мали різну культуру
і ментальність.

Всупереч цим відмінностям, Схід і
Захід протягом багатьох століть
спілкувались по-братерськи. Апосто-
ли слов’янських народів Кирило і
Мефодій проводили свою мі–
сіонерську діяльність з благословення
Риму і Константинополя. Навіть Хре-
щення Київської Русі за князя Воло-
димира в 988 році відбулося у
нерозділеній Церкві. Отож, Схід і
Захід, латинська Церква і слов’янські
православні Церкви, незважаючи на
всі розбіжності, мають один спільний
корінь і одну спільну багату спадщи-
ну, про яку наполегливо нагадує Папа
Іван Павло II у своїй енцикліці
«Slavorum apostoli» («Апостоли слов-
’ян», 1985 р.)

Брак розуміння і любові призвів до
розколу. Для нас, християн, розкол
Церкви мав ганебні наслідки. Для при-
кладу нагадаю хоча б хрестові похо-
ди, які, всупереч своєму первісному
задуму, спрямувалися не лише проти
ісламу, але й проти православ’я, осла-
бивши не лише Візантію, але і захист
усього християнства від ісламу. До
цього додалися періодичні сутички з
Тевтонським орденом і Польщею. В
Росії вони сприймалися як продов-
ження хрестових походів і як спроба
підпорядкувати Православну Церкву
Риму. Закінчилося все тим, що на
Сході недовіра до латинського Заходу
і Риму зросла до ненависті.

Зрештою, розкол призвів до
збідніння обидвох сторін. Обидві сто-
рони втратили щось з конкретно пе-
режитого досвіду кафолічності і все-
ленськості, і в результаті обидві
виявилися травмованими. Отже, нині
християни обидвох Церков відчувають
гаряче бажання вчитися одні в одних.
Вкажу лише на одну особливість: на
широке розповсюдження у нас, на
Заході, почитання ікон.

«Екумене» означає взаємне
дарування і прийняття, обмін дарами

(«Ut unum sint» — «Щоб всі були
одно», 28; 57). Церква на Сході і Заході
повинна знову дихати обома легенями
(там само,  54).

Хвала Богові, закінчуються
століття мороку і очікування. Зараз
відзначається сорокаріччя з дня
зустрічі і братерських обіймів у Єруса-
лимі Вселенського Патріарха
Афінагора і Папи Павла VI. Вони
обмінялися листами, які увійшли в
історію, як «Tomos agapis», або
«Книга любові» (Рим-Стамбул, 1971
р.) і на завершення II Ватиканського
Собору стерли з церковної пам’яті зло-
щасне взаємне відлучення 1054 року.
Це символізувало новий початок. З
того часу ми називаємо себе Церква-
ми-сестрами.

II Ватиканський Собор визнав
багату спадщину Східних Церков
(Orientalium eccelesiarum, 1; Unitatis
redintegratio, 17) і покінчив з
політикою латинізації Сходу, яка вик-
ликала таку глибоку недовіру. Папа
Іван Павло II починає своє апостольсь-
ке послання «Orientalе Lumen —
Світло Сходу» (1995 р.) словами:
«Світло Сходу просвітило всю Все-
ленську Церкву». Насправді християн-
ство поширилося зі Сходу: перші Все-
ленські Собори, які визнавали обидві
Церкви, проводилися на Сході, Східні
Церкви передали Вселенській Церкві
величезне багатство духовної і богос-
ловської мудрості, мистецтва і куль-
тури. Тому в передмові Папа говорить,
що дорогоцінний внесок Східних Цер-
ков є «невід’ємною частиною спадщи-
ни Церкви Христової».

В екуменічній енцикліці «Ut unum
sint» («Щоб всі були одно», 1995 р.)
Папа наводить ще один, більш актуаль-
ний аргумент. Він пише: «Мужнє
свідчення чисельних мучеників нашо-
го століття», які належали до всіх Цер-
ков, «вкладає нову силу в Соборний
заклик, і зобов’язує нас прийняти і
здійснити його вимогу» (№ 1).

У всіх Церквах в жодному столітті
не було стільки мучеників за віру Хри-
стову, як в минулому, ХХ столітті.
Якщо вірно те, що пише про
переслідування християн в III столітті
церковний автор Тертуліан, а саме: що
кров мучеників — насіння нових хрис-
тиян, то ми можемо сказати, що кров
стількох мучеників всіх Церков, як
Православної, так і Католицької, —
насіння єдності Католицької і Право-
славної Церков.
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Сьогодні ми знову відкриваємо,
що, незважаючи на розкол, залиши-
лись деякі суттєві елементи єдності:
як раніше, так і тепер ми пере–
буваємо разом в єдиній апос–
тольській вірі першого тисячоліття,
в якій ми утвердилися свідченням
спільних Отців Церкви і Соборів
перших століть; ми здійснюємо од-
накові Таїнства, хоча й згідно різних
обрядів, особливо Євхаристію — зо-
середження і завершення церковно-
го життя; і, зрештою, нас об’єднує
сильний єпископський сан в наступ-
ництві Апостолів; ми спільно
вшановуємо святих, перш за все —
Богоматір, і так само цінуємо чер-
нече життя.

Наш розкол не сягає глибин і не
доходить до небес. Бог — вище
наших відмінностей, а Святий Дух
Божий діє — як твердить II Вати-
канський Собор — і в наших окре-
мих братах і сестрах (Unitatis
redintegratio, 3). Тому Церкви Сходу
і Заходу визнають одна одну за Цер-
кву-сестру (там само, 14). Вони
розуміють одна одну — більше того:
вони повинні сприймати одна одну не
як суперниці, тим паче — як недру-
ги, а як брати та сестри. Отже,
терміново потрібно відкрити нову
сторінку у відносинах між Право-
славною і Католицькою Церквами і
закласти нову основу їхніх відносин.

III.
Перш ніж наблизитись до

конкретніших питань, я хочу дещо
сказати про образ єдності Церкви,
який постає перед нашими очима.
Кажучи про єдність з точки зору
богословської, ми не повинні вихо-
дити зі світського і політичного
ідеалу єдності. Тому тут мова не йде
про велику імперію влади чи
адміністративну єдність.

Ми маємо відштовхуватися від
образу єдності, властивого
Пресвятій Трійці. Згідно з нашою
спільною вірою, ми сповідуємо
єдиного Бога і поклоняємося Йому
в трьох Божественних Іпостасях
(hypo–staseis) Отця, Сина і Святого
Духа, і визнаємо ці три Особи єдиним
Богом. Ця єдність в Трійці і Трійця в
єдності є образом і критерієм єдності
Церкви.

Ми повинні розуміти Церкву як
образ, чи як ікону Триєдності Бога.
Так чинили Отці Церкви, як Східної,

так і Західної, — Кипріан, Августин,
Іван Дамаскин та інші. II Ватиканський
Собор сприйняв ці ідеї Отців Церкви і
зробив їх своїми (Lumen gentium, 4;
Unitatis redintegratio, 3).

Це означає: подібно до того, як
єдність в Бозі є єдністю Отця, Сина і
Святого Духа, так і єдність Церкви
треба розуміти не як власне
однотипність, але як живе сопричастя,
живе спілкування, як єдність в розмаїтті
та розмаїття в єдності. Єдність Церкви
не означає Церкву однотипну. Апостол
Павло описує внутрішнє багатство і
багатотипність Церкви, кажучи: «Дари
різні, але Дух один; і служба різна, а Бог
один, який творить все у всіх» (1Кр 12,

4-9). Церква — це гармонія і Боже-
ственна симфонія, писав Оріген (Ко-
ментар на Євангеліє від Матея, гл. 14,
1-2).

Одним з найрадісніших результатів
екуменічного діалогу є те, що майже в
усіх документах, де йдеться про діалог,
єдність Церкви розглядається як
єдність-сопричастя на єдиносущності і
неподільності. Найкраще ця єдність роз-
крита в документах, які стали результа-
том міжнародного богословського
діалогу між Католицькою Церквою і
Православними Церквами. Уже перший
такий документ 1982 року має показо-
вий заголовок: «Таїнство Церкви і
Євхаристії в світлі Таїнства Пресвятої
Трійці».

З такого загального розуміння Цер-
кви, як сопричастя за образом Пресвя-
тої Трійці, ми можемо зробити важливі
висновки. Найважливішим висновком є
те, що єдність Церкви не є проблемою
ані організаційною, ані адмі–
ністративною. Тут мова йде не про

централізоване керування Церквою, не
про об’єднання окремих Церков у
єдину Церкву. І те, й інше було б лише
світським, політичним, соціологічним
уявленням. Для нас єдність — це дар і
діло Духа Святого. Мова йде про со-
причастя (koinonia) з Богом Отцем в
Дусі Святому через Ісуса Христа.
Мова йде про сопричастя з життям
Триєдиного Бога (1 Ів 1, 3) і з Боже-
ственним єством (2 Пт 1, 4).

По-друге, сприймаючи єдність
Церкви як духовну єдність, ми, однак,
не вважаємо, що єдність повинна бути
виключно незримою. Церква — це
тіло Христове, тому слід вбачати в ній
подобу Сина Божого, що прийняв
людську природу, як єдність Божого і
людського в Ісусі Христі. Дух Божий
діє через різні знаки, які ми називаємо
Таїнствами (Sakramente); в тер–
мінології східного богослов’я вони на-
зиваються Тайнами (Misterien).

Основоположне Таїнство, через яке
ми входимо в спілкування з Богом От-
цем через Ісуса Христа в Дусі Свято-
му — це Хрещення. Через нього, як
каже апостол Павло, ми були прийняті
в Тіло Христове (1 Кр 12, 13). Навіть
якщо ми належимо до різних церков-
них спільнот, через Хрещення ми вже
перебуваємо в одному, хоча ще не по-
вному, глибокому духовному сопри-
часті. Це сопричастя ми, люди, не в
змозі знищити; воно сильніше за гріх.
Всупереч нашим відмінностям, ми все-
таки брати і сестри в Ісусі Христі
(Lumen gentium, 15; Unitatis
redintegratio, 3).

Вершина містичного життя Церк-
ви — здійснення Євхаристії (Lumen
gentium, 11). Церква живе нею. Церква
присутня там, де здійснюється Єв–
харистія. Перш за все, оскільки ми
визнаємо Євхаристію Православних
Церков (Unitatis redintegratio, 15), ми
визнаємо їх як правдиві Церкви і
цінуємо їх, як Церкви-сестри (там
само, 14). Далі: ця містична видимість
Церкви в кінцевому результаті
виражається в апостольському слу–
жінні єпископа, який через Таїнство
хіротонії є наступником апостолів. За
допомогою цього Таїнства Дух Божий
наділяє єпископа повнотою не лише
правової, але й містичної влади
(exousia), через яку він може, в Дусі
Святому і від імені Ісуса Христа вчити
і діяти (Лк 10, 16; 2 Кр 5, 20). Відтак,
православні єпископи заслуговують на
нашу повну повагу й шану. Вони по-
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ставлені Святим Духом пастирями над
довіреними їм стадами (Ді 20, 28).

Ці загальні твердження були вис-
ловлені в різних документах «Змі–
шаної Міжнародної Богословської
Комісії». Про перший документ 1982
року, під заголовком «Таїнство
Євхаристії в світлі Таїнства Пресвятої
Трійці» я вже згадував. Тепер наведу
ще два документи: «Віра, Таїнства та
єдність Церкви» (1987 р.) і «Таїнство
рукоположення в сакраментальній
структурі Церкви, і особливо, зна-
чення апостольського наступництва
для освячення і єдності народу Божо-
го» (1988 р.).

Ці глибокі переконання не виклю-
чають відмінностей. Отже, за таких
умов слід розрізняти відмінності, які
розділяють Церкву, і вияв законного
розмаїття в літургічних, духовних і
богословських формах вираження.
Таке розмаїття зовсім не суперечить
єдності, а навпаки, збагачує її. Згаду-
ючи відмінність у традиціях, ІІ Вати-
канський Собор підкреслює, що Цер-
кви Сходу «з первісних часів» мали
«свої власні правила», узаконені «Свв.
Отцями і Соборами, в тому числі і
Вселенськими» (Unitatis redintegratio,
16). Для розвіяння будь-яких сумнівів
Собор урочисто заявляє, що всередині
необхідної церковної єдності, Церкви
Сходу «можуть керуватися своїми
власними канонами, тому що вони
точніше відповідають характеру їх
вірнних і більше сприяють благу їх
душ». З цього випливаєююю значення
Патріарших Церков, які виникли «зав-
дяки Божому Провидінню (Lumen
gentium, 23; Orientalium ecce–
lesiarum,5; Unitatis redintegratio, 16).

Такі відмінності не суперечать одна
одній, а доповнюють одна одну. На
думку багатьох богословів, це вірно і
в питанні про «Filioque», тобто про
латинський додаток до Символа Віри
про Святий Дух, який сходить від Отця
«і Сина» (Filioque). Переважна
більшість сучасних західних, та деяких
православних богословів (Б. Болотов,
С. Булгаков та ін.), дотримується
думки, що мова йде не про відмінність,
яка розділяє Церкву, а про доповнюю-
че визначення. «Катехизм Католиць-
кої Церкви» приєднався до цієї думки
(№ 248). Отже, Собор пояснив, що
загальна духовна, літургічна дис–
циплінарна и богословська спадщина
в різних її традиціях і становить уповні
ту «єдину святу соборну апостольсь-

ку Церкву». Це наша спільна спад-
щина. Відтак Собор висловив поба-
жання, щоб оберігалася історично
сформована самобутність Східних
Церков і щоб вона була поновлена там,
де є небезпека її втратити.

Власне, важким і, головно, єдиним
серйозним питанням є питання Петро-
вого Служіння. Це питання неможли-
во трактувати в сучасному контексті.
Слід лише підкреслити, що сам Папа в
екуменічній енцикліці «Ut unum sint»
(«Щоб всі були одно») запросив Східні
Церкви до братнього діалогу про май-
бутню форму здійснення Петрового
Служіння (№ 95). Це поклало поча-
ток жвавій дискусії. У травні минуло-
го року в Римі відбувся семінар за
участю представників Православних
Церков, в якому, на жаль, не брала
участі РПЦ. Як бачимо, з обидвох
сторін спостерігається певна від–
критість, але консенсусу ще не
передбачається. Ми сподіваємося зно-
ву підняти ці питання в рамках
Міжнародної Комісії.

Багато видатних католицьких
богословів дотримуються думки, що
при повному об’єднанні Східних Цер-
ков з Римською апостольською кафед-
рою в цих Церквах практично нічого
не повинно змінитися. В єдності з Ри-
мом Церкви Сходу могли б оберігати і
розвивати свою величезну духовну,
літургічну, дисциплінарну та богос-
ловську традицію. В енцикліці «Sla–
vorum apostoli» («Слов’янські апосто-
ли») Папа пише, що мова йде про
повноту спілкування, яке не є «ні по-
глинанням, ні злиттям», а єдністю в
істині і любові (№ 27). На це вже
вказував великий філософ і богослов
В. Соловйов в своїй геніальній праці
«Росія і Вселенська Церква» (1889 р.).
Він пояснив, як східна і західна
мудрість могли б зустрітися, живлячи
і збагачуючи одна одну.

IV.
Вищесказаним ми трохи зазирну-

ли в майбутнє. Часом, все вищесказа-
не може здатися декому утопічним чи
теоретичним. Насправді, в плані
людському, шлях до повного людсько-
го сопричастя є ще нелегким. Тому в
останній частині цього виступу ми
хотіли б поміркувати над можливими
проміжковими заходами (...)

До уваги читачів!

Триває передплата на

бюлетень «Агенція Релігійної

Інформації» у 2004 році,

яку можна оформити, починаючи

з будь-якого місяця.

Вартість передплати

    1 місяць — 1грн. 35 коп.

    3 місяці —  4грн. 05 коп.

    6 місяців — 8грн. 10коп.

Якщо Ви вважаєте, що зміст

нашого видання буде корисним для

Вас, і бажаєте регулярно

одержувати бюлетень «Агенція

Релігійної Інформації» поштою на

початку кожного місяця, то

просимо оформити передплату у

Вашому поштовому відділенні.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС
бюлетеня

«Агенція Релігійної Інформації» —

33879

Ви можете знайти у Каталозі

передплатних видань України

на 2004  рік.

Періодичність виходу бюлетеня

у 2004 році —
один раз на місяць.

Зайдіть на пошту  і підтримайте

церковну пресу!

До уваги наших дописувачів

Редакція АРІ
застерігає за собою право

редагувати і скорочувати матеріали,
які подаються до друку.

Позиція редакції може
не збігатися з думкою,

що викладена в опублікованих
матеріалах.

Редакція АРІ не зберігає
і не повертає кореспонденцію,

яка надходить на її адресу.

(Далі буде)
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Кор.: Отче Ігоре, розкажіть, будь-

ласка, коли почало працювати

видавництво і скільки за цей час

видано книжок.

— Видавництво засновано 1991 р.,
того ж року, що й газета «Нова зоря».
Але остаточно книжкове видавництво
сформувалося в 1996 році на базі
газети «Нова зоря». Тому ми не роз-
діляємо газету і видавництво. Це є
наша спільна праця і твориться вона
одними і тими ж людьми, одними і
тими ж руками. За час праці ви–
давництво випустило близько 200
найменувань книг. Серед них майже
половину складають книги релігійного
змісту та книги краєзнавчого, лі–
тературного, науково-популярного
спрямування.

Кор.: Які видання  останніх років,

на вашу думку, є найкращими?

— Ми справді горді з того, що ма–
ємо дуже добрих авторів і справді
готуємо, на нашу думку, унікальні в
Україні видання. До них можна
віднести книжку о. Івана Козовика
«Історія філософії». Це дуже добре
зроблений підручник для студентів
філософських факультетів і гу–
манітарних спеціальностей загалом —
як світських, так і релігійних, хри–
стиянських. Вона має дуже вдале
поліграфічне виконання і зручна для
студента, як конспект.

Нашою гордістю також є видання

книги професора Дмитра Степовика
«Іконологія й іконографія», у якій
автор вперше дуже чітко і
систематично з добрим ілюстративним
матеріалом розповів українському
читачеві — і пересічному, який не має
відношення до мистецтва, зокрема до
церковного,  і науковцю, — чим,
власне, є іконологія та іконографія:
іконологія як духовна дисципліна, і
іконографія як мистецький засіб чи
образотворчий метод. Ця книга вий–
шла великим накладом і дуже
популярна як в Україні, так і за
кордоном. Тому ми, зі згоди автора і з
благословення нашого владики
Софрона Мудрого, який є замовником
цієї книжки, маємо намір перевидати
це видання.

Також дуже хороший попит має
книга більш світського спрямування
івано-франківського доктора меди–
цини професора Степана Геника
«Скарби здоров’я навколо нас», у якій
автор дуже влучно поєднав досягнення
офіційної медицини з досвідом фіто–
терапії, народної медицини, медицини
народів світу, зумівши об’єднати всі ці
методи і витягнути з них раціональне
зерно, спрямоване на покращення
здоров’я людини. Дуже важливо, що
ця книжка написана автором-хрис–
тиянином і значну увагу в своїй праці
він відводить молитві як засобу ліку–
вання людини.

Кор.: Чи є якісь проблеми у

видавництва «Нова зоря»?

— Кожне видавництво в Україні,
як, мабуть і всюди, має свої проблеми,
а релігійне має їх ще більше, тому що
наша література специфічна. Вона
розрахована на всіх людей, бо кожна
людина за своєю суттю є релігійною,
духовною істотою, але теперішній
загал читає здебільшого сенсаційну
літературу — криміналістичну, при–
годницьку, фантастичну чи з
елементами магії. Тому маємо деякі
проблеми із пошуком нашого потен–
ційного читача. Але, з ласки Божої, ми
ті проблеми вирішуємо і зараз наше
видавництво вже є відоме в Україні
завдяки вищезгаданим книгам і завдяки
часопису «Нова зоря», який є дуже
важливою часткою загальної праці
видавництва і дуже важливим засобом
популяризації його видань.

Кор.: Які ваші плани на

майбутнє?

— На майбутнє одним з провідних
напрямків нашої праці є подальше
поширення нашої літератури в Україні
з тим, щоб пропагувати християнство
засобом доброї книжки і газети.
Маємо у редакційному портфелі
багато видань як релігійного, так і
світського (літературного, літе–
ратурно-художнього, наукового,
науково-популярного) змісту. Отже,
вважаємо, що маємо вже ту базу, ту
відповідну читацьку ауди–торію, яка
дозволяє нам з упевненістю дивитися
в майбутнє, незважаючи на будь-які
катаклізми, які можуть виникнути і в
книговидавничій справі, і в справі
мовного статусу в Україні (наше
видавництво є принципово украї–
номовним).

Маємо надію, що Україна подолає
труднощі, які зараз над нею тяжіють,
і наше видавництво буде робити все
для того, щоб ці труднощі були
подолані якнайшвидше.

Розмову провела
Любомира Бурка

О. Ігор Пелехатий,

директор видавництва «Нова зоря» та головний редактор однойменного

часопису Івано-Франківської єпархії УГКЦ:

«Пропагувати християнство засобом доброї книжки і газети»
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четвер 22.30 – 22.50 год.
п’ятниця 22.30 – 22.50 год.

Перша програма

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

З 1 квітня 2004 року Радіо
«Воскресіння» покинуло ефір все-
української мережі Радіо «Довіра».
Напередодні керівники цих ЗМІ
вирішили припинити дію існуючого
договору про щоденну трансляцію
релігійних радіопрограм за згодою
сторін. При цьому директор Радіо
«Воскресіння» Мирослав Павлюк
зазначив: «Ми залишилися задово-

леними нашою багаторічною
співпрацею з Радіо «Довіра». Те, що
Радіо «Воскресіння» йде з ефіру
«Довіри», не має під собою полі-
тичного підґрунтя. Тепер всі наші сили
будуть зосереджені на співпраці з Пер-
шою програмою Українського Радіо».
Зауважимо, що останніми роками
Радіо «Воскресіння» наростило свою
присутність на загальнонаціона-

льному каналі. Тепер на УР-1
християнські передачі «Воскресіння»
транслюються за таким розкладом: у
понеділок і вівторок  о 21 год. 30 хв., у
четвер та п’ятницю о 22 год. 30 хв. і
охоплюють всю територію України.
Окрім того, Львівське обласне радіо
транслює програми «Воскресіння» у
середу о 18 год. 40 хв., в суботу о 17
год. 45 хв., у неділю о 8 год. 10 хв.

Радіо «Воскресіння» припинило трансляцію на мережі Радіо «Довіра»
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