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На обкладинці:
стор. 1 — Владика Михаїл Гринчишин

(у центрі) в гостях у радіо «Воскресіння»
(див. стор. 4, 20-23); стор. 24 — храм

Благовіщення Пресвятої Діви Марії
(м. Надвірна) (див. стор. 14)

10 червня, наступного дня після
закінчення чергової сесії синоду єпис-
копів Києво-Галицької митрополії
УГКЦ (вона проходила 8-9 червня у
реколекційному будинку в селищі Яре-
мче в Карпатах), у митрополичих па-
латах собору св. Юра у Львові глава
УГКЦ кардинал Любомир Гузар дав
прес-конференцію.

Спочатку кардинал детально озна-
йомив присутніх із результатами праці
вищезгаданого синоду єпископів Киє-
во-Галицької митрополії, а також за-
сідання Постійного синоду єпископів
УГКЦ, яке пройшло в Римі з 1 по 5
червня. Любомир Гузар розповів про
аудієнцію українських владик-членів
Постійного синоду в Святішого Отця
Івана Павла II, про їхні зустрічі з
керівниками Конґреґації Східних Цер-
ков (кардиналом Мусою Даудом) та
Папської ради сприяння християнській
єдності (кардиналом Вальтером Ка-
спером), а також про візит ввічливос-
ті до нового посла України у Ватикані
Григорія Хоружого.

Кардинал зважив за потрібне виок-
ремити наступні теми, що розгляда-
лися на цих засіданнях:

1) підготовка до чергового Синоду
всіх єпископів УГКЦ, який заплано-
вано на жовтень цього року (м. Київ);

2) структуральне удосконалення
всередині Церкви у зв’язку з новими
потребами;

3) необхідність частіших зу-
стрічей єпископів, що діють на Україні
(наприклад, що два місяці).

На прес-конференції кардинал
Гузар багато  уваги приділив темі при-
мирення між українським і польським
народами. Він розповів, зокрема, про
ініціативу «обміну прощами» — тоб-
то спільних прощ польської і україн-
ської молоді до католицьких святинь.
Ця ініціатива діє за домовленістю з
примасом Польщі кардиналом Юзе-
фом Ґлемпом та у контексті Року По-
льщі в Україні.
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Перша з цих прощ — до Унівської

лаври біля Львова —  пройшла 14-16
травня, у ній, зокрема, взяли участь
близько 100 молодих людей з Польщі.

Наступна — пройшла 29-30 травня
у польському паломницькому центрі в
Ледниці, де серед 180 тисяч паломників
було близько 3 тисяч молодих ук-
раїнців. Наступна проща в рамках цієї
ініціативи, до маріїнської святині у
селі Зарваниця (Тернопільська об-
ласть), відбулася 25-27 червня, а 26
вересня група української молоді ра-
зом з кардиналом Гузаром візьмуть
участь у прощі на Ясну гору в Ченсто-
хові — до найбільшої польської свя-
тині. Головна ідея цих заходів: по-
єднання у спільній молитві молодих
українців і поляків — найкращий шлях
до порозуміння між двома сусідніми
народами.

Серед запитань, які ставили журна-
лісти, виразним лейтмотивом прохо-
дила ідея створення греко-католицько-
го патріархату на Україні. Глава
УГКЦ, відповідаючи на запитання про
зустріч членів Постійного синоду зі
Святішим Отцем у Римі, підтвердив
інформацію про те, що Папа виразно
висловив своє бажання бачити цей пат-
ріархат.

Перед УГКЦ тепер стоїть завдання:
провадити широку роз’яснювальну
роботу, пояснювати «своїм і чужим»,
що означає патріархат для католиць-
кої Церкви східного обряду. З цією
метою невдовзі побачить світ спе-
ціальний друкований буклет, де будуть
викладені богословські та історичні
аспекти цього питання.

Що стосується негативної точки
зору православних Церков стосовно
ідеї греко-католицького патріархату
на Україні, то, як сказав кардинал Гу-
зар, «ми маємо намір невдовзі розіс-
лати керівництву 15 православних
Церков листи, в яких спробуємо про-
яснити нашу позицію».

«Адже, — сказав кардинал Гузар,

Ä„ÂÌˆ¥flÄ„ÂÌˆ¥flÄ„ÂÌˆ¥fl
êÂÎ¥„¥ÈÌÓªêÂÎ¥„¥ÈÌÓªêÂÎ¥„¥ÈÌÓª
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— ця справа є важливою для всієї Цер-
кви, це є нагода закласти солідну базу
під ідею патріархатів всередині Като-
лицької Церкви, тому вона повинна
провадитись з дуже ретельним дотри-
манням приписів церковного закону.

Стосовно широковідомого візиту
(лютий 2004 р.) кардинала Вальтера
Каспера, голови Папської ради спри-
яння християнській єдності, до Моск-
ви, то цей візит, як зазначив глава
УГКЦ, «приніс нам більше користі,
аніж шкоди, адже змусив цілий світ
заговорити про наші проблеми». Що

стосується дуже тенденційного висві-
тлення цього візиту російськими мас-
медіа (що визнав у приватній розмові
сам кардинал Каспер), то це «справа
їхнього сумління».

«Московському Патріархату слід
було б подумати над тим, що існують
інші точки зору, які відрізняються від
їхньої, існують інші народи, які мають
свої права». Щодо ставленя УПЦÊКП
і УАПЦ до цього питання, кардинал
зазначив, що, наскільки йому відомо,
воно не є негативним.

З. Курдина

Достойний Кардинал,
достойні Брати у Єпископстві!

Ê1. Я радію цією зустріччю з Вами,
які тут представляєте Українську гре–
ко-католицьку Церкву, її Пастирів,
монахів і монахинь, як також усіх її
вірних.

ÊÊЯ вдячний Вам, Достойний Кар-
динале, за люб’язні слова, звернені до
мене в імені всіх Співбратів, і прагну
запевнити мою близькість з Вами у
любові, у молитві та найглибшому по–
диві життєздатністю Вашої Церкви та
вірністю, яка її характеризувала про-
тягом сторіч.

ÊÊБагата на героїчні свідчення, дані
також у недавньому минулому, Ваша
Церква докладає зусиль у здійсненні
душпастирських програм, які спира-
ються на великодушну і одностайну
підтримку духовенства і мирян в ділі
ефективної євангелізації, якій сприяє
атмосфера свободи, що сьогодні панує
також і у Вашій Країні.

ÊÊ2. З цих причин я поділяю Ваше
прагнення, яке закорінене також у
канонічних і соборових приписах, щоб
мати повний юридично-церковний
устрій. Поділяю це у молитві як і в
терпінні, очікуючи дня, визначеного
Господом, в якому я, як Наступник свя-
того Апостола Петра, зможу підтвер-
дити дозрілий плід Вашого церковно-
го розвитку. Тим часом, як Ви добре
знаєте, Ваше прохання серйозно ви-
вчається, також у світлі оцінок інших
християнських Церков.

ÊÊХай же це очікування не гальмує
Вашої апостольської відваги, ані не
буде причиною, щоб погасити чи зме-
ншити радість Святого Духа, Який
оживляє і спонукає Вас, дорогий Кар-
динале Гузаре, як також і Ваших Бра-
тів Єпископів, разом із священиками,
богопосвяченими особами і вірними до
дедалі більшого зобов’язання у про-
повідуванні Євангелія і в утвердженні
Вашої церковної традиції.

ÊÊПрошу Вас, Достойні Брати, пе-
редати Вашим вірним вислови моїх
живих спогадів і запевнення моєї по-
стійної молитви, разом з Апостольсь-
ким Благословенням, яке я від щиро-
го серця уділю Вам і всім членам
Української Греко-Католицької Церк-
ви.

Ватикан, 3 червня 2004 року

áÇÖêçÖççüáÇÖêçÖççüáÇÖêçÖççüáÇÖêçÖççüáÇÖêçÖççüáÇÖêçÖççü
Святішого Отця Івана Павла ІІ до членів Постійного

Синоду Української Греко-Католицької Церкви

èÓ Á‡Ò¥‰‡ÌÌfl èÓÒÚ¥ÈÌÓ„Ó

ëËÌÓ‰Û ìÉäñ
1-5 червня 2004 р. у Римі пройш-

ли засідання Постійного Синоду
УГКЦ. Його члени більшу частину
часу присвятили двом основним пи-
танням: підготовці Синоду єпископів
УГКЦ, який проходитиме у жовтні ц.
р. в Києві, подальшому опрацюванню
структурних питань синодальних
засідань (зокрема, обрання нових
єпископів, фінансовим питанням,
способам роботи Постійного Сино-
ду). Ці напрацювання будуть пред-
ставлені Синодові єпископів для вне-
сення відповідних змін і доповнень до
Статуту Синоду єпископів УГКЦ.

ÊÊУ рамках роботи Постійного Си-
ноду відбулася зустріч із Святішим
Отцем Іваном Павлом ІІ, з працівни-
ками Конґреґації Східних Церков та
з кардиналом Каспером і представни-
ками Папської ради сприяння христи-
янській єдності, під час яких обгово-
рювались актуальні для нашої Церкви
питання.

Глава УГКЦ, зокрема, зазначив,
що ми не хочемо діяти у протисто-
янні, а працювати разом, ставлячись
із розуміння одне до одного.

Закінчення. Початок на стор. 2

Історична довідка:
Кодекс Канонів Східних Церков

зазначає, що Постійний Синод скла-
дається з Патріарха і чотирьох єпи-
скопів, призначених на п’ятиріччя.
Троє з цих єпископів обираються
Синодом єпископів патріаршої Цер-
кви, серед яких принаймні двоє по-
винні бути з-поміж єпархіальних
єпископів, а одного іменує Патріарх.
У той самий час і спосіб слід призна-
чити чотирьох, по змозі, єпископів,
які б у порядку, визначеному Сино-
дом єпископів патріаршої Церкви,
поперемінно заміняли членів Постій-
ного Синоду на випадок перешкоди
(Кан. 115, § 1, 2, 3).

ÊÊНині членами Постійного Сино-
ду УГКЦ є кардинал Любомир Гу-
зар; владика Стефан Сорока, митро-
полит Філадельфійський; владика
Юліан Вороновський, єпарх Самбір-
сько-Дрогобицький; владика Михаїл
Гринчишин, апостольський екзарх
для українців Франції, країн Бені-
люксу та Швейцарії; владика Во-
лодимир Ющак, єпарх Вроцлавсько-
Ґданський.ÊÊ Ê
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Під час зустрічі у Ватикані 3 чер-
вня ц.р. членів Постійного Синоду
єпископів УГКЦ зі Святішим Отцем,
Іван Павло II сказав, що бажає, щоб
утворення греко-католицького патрі-
архату на Україні здійнилося «ще за
цього понтифікату». Про це розповів,
перебуваючи 12 червня у Львові, єпис-
коп Михаїл Гринчишин, екзарх УГКЦ
для Франції і країн Бенілюксу.

Михаїл Гринчишин — один з п’яти
членів Постійного Синоду УГКЦ, по-
вертаючись до теми останнього засі-
дання цього органу (1-5 червня ц.р.,
Рим) і аудієнції його учасників у Папи
Римського, зазначив: «Святіший
Отець прийняв нас по-батьківськи, і у
своєму офіційному слові висловив за-
охочення для нас продовжувати пра-
цювати над питанням канонічного
формування патріархату, зазначивши
при цьому, що «поділяє це наше ба-
жання». Під час розмови, яка відбулася
після закінчення офіційної частини,
Іван Павло II сказав, що «хотів би, щоб
це здійснилося ще за цього понтифі-
кату».

Єпископ також розповів, що на-
ступного після цієї зустрічі дня, відома
французька католицька газета «La
Croix» помістила замітку на тему па-
тріархату УГКЦ. У цій публікації заз-
началося, що Папа не відповів відмо-

вою на прохання українських єпис-
копів, а наголосив на тому, що це пи-
тання вивчається Святішим Престо-
лом, рівно ж як вивчається думка на
цю тему інших християнських Цер-
ков. У відповідь глава УГКЦ карди-
нал Любомир Гузар повідомив, що
УГКЦ має намір найближчим часом
розіслати главам православних Цер-
ков листи, «де пояснюватиметься
наша позиція стосовно патріархату».
Подібні звернення з проханням висло-
вити свою опінію з цього приводу
будуть розіслані і діючим Патріархам
східних католицьких Церков.

Вл. Михаїл Гринчишин: «Святіший Отець бажає, щоб греко-католицький

патріархат на Україні постав «ще за цього понтифікату»

èÓ Ñ‚‡‰ˆflÚ¸ ÚÂÚ˛ ÒÂÒ¥˛ ëËÌÓ‰Û πÔËÒÍÓÔ¥‚

äËπ‚Ó-É‡ÎËˆ¸ÍÓª åËÚÓÔÓÎ¥ª ìÉäñ

8-9 червня 2004 р., у місті Яремче
Івано-Франківської області в примі-
щенні монастиря святого пророка Іл-
лі (оо. студитів) відбулася Двадцять
третя сесія Синоду єпископів Києво-
Галицької Митрополії УГКЦ.

У робочих засіданнях Митропо-
личого Синоду взяли участь 15 владик
УГКЦ, які діють на території України.

ÊÊУ порядку денному Синод роз-
глянув такі питання: концепцію душ-
пастирювання у війську; створення
Комісії народного здоров’я (головне її
завдання — навчання людей здорового
способу життя та боротьба з алкого-
лізмом, наркоманією, СНІДом, абор-
тами); формування недержавного
пенсійного фонду для духовенства;
структуру митрополичого управління.

ÊÊОсобливу увагу учасники Синоду
присвятили приготуванню душпастир-

За словами Михаїла Гринчишина,
який водночас є головою Постуля-
ційного центру беатифікації і кано-
нізації святих УГКЦ, імовірно, що до
кінця цього року на розгляд ватикансь-
кої Конґреґації канонізації святих
будуть передані справи українських
мучеників з метою їх церковної про-
слави  (від 25 до 35 справ). Єпископ
розповів, що цими днями він мав у
Львові зустріч з представниками від
різних єпархій УГКЦ, відповідальними
за локальний етап підготовки беати-
фікаційних процесів. У даний час
кожна греко-католицька єпархія на
Україні має по кілька кандидатів на
церковну прославу в якості мучеників
за віру. Найбільше (13 кандидатів)
представила Тернопільська єпархія.
Серед цих кандидатів — один єпископ,
кілька монахів (василіяни,  студити,
один редемпторист), одна подружня
пара (священик і його дружина), а та-
кож співзасновник жіночого монашо-
го згромадження сестер-служебниць о.
Єронім Ломницький (інша співза-
сновниця цього згромадження — мати
Йосафата Гордашевська — була бе-
атифікована 27 червня 2001 року, під
час перебування Святішого Отця Івана
Павла II у Львові).

Підготувала Зоряна Курдина

ського плану Митрополії та врегу-
люванню ситуації у християнському
шкільництві, зокрема питанню хри-
стиянського виховання у загальноос-
вітніх школах.

ÊÊОкрім цього, на Синоді було за-
слухано та схвалено висновки Цер-
ковних трибуналів у справах отців Ва-
силя Ковпака і Василя Каваціва.

ÊÊДля особистої зустрічі з влади-
ками на засідання Митрополичого
Синоду був запрошений новопризна-
чений Апостольський Нунцій в Укра-
їні Владика Іван Юркович. Ця зустріч
відбулася на другий день синодальних
засідань.

Двадцять четверту сесію Митро-
поличого Синоду заплановано про-
вести у вересні 2004 р.

3 червня, на дев’ятий день після
упокоєння поета, в присутності родини
спочилого й письменницької громади
Києва, панахиду на Байковому цвин-
тарі відправив архієпископ УАПЦ Ігор
Ісіченко.

Микола Вінграновський (нар. 1936
р. на Миколаївщині), був улюбленим
поетом кількох поколінь українських
читачів. Автор поетичних збірок, в т.ч.
дитячих («Андрійко-балакун», «Мак»,
«Літо на Десні»), повістей та кіносце-
наріїв. На кіностудії ім. О. Довженка
поставив фільми «Берег надії» (1967),
«Дума про Британку» (1969). У 1984
р. йому присуджено Державну премію
ім. Т. Г. Шевченка. Помер 26 травня
2004 р., після важкої хвороби. Похорон
відслужив о. Валерій Копійка, насто-
ятель Свято-Михайлівської парафії м.
Києва, до якої належав поет.

За повідомленнями прес-служби УАПЦ

Панахида за
Миколою Вінграновським

Прес-секретаріат Глави УГКЦ
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Високодостойні Панове!
Християнська школа під проводом

Церкви є незамінним джерелом слу-
жіння учням, церковним спільнотам і
цілому українському народові. Така
школа, співпрацюючи з іншими хрис-
тиянськими установами (родиною,
християнською спільнотою, молодіж-
ним організаціями) смиренно діє в
любові до Церкви задля добра усієї
спільноти. Вона є своєрідним випро-
бувальним майданчиком та оазою
освітнього поля, на яких розробляють
та реалізують нові форми та методи
навчання і виховання на ґрунті
тисячолітнього досвіду просвітницької
діяльності Церкви в Україні та сучас-
ного досвіду європейських католиць-
ких освітніх закладів. Докладаючи зу-
силь, Церква допомагає батькам
реалізувати своє законне право нада-
ти дітям якісну освіту та належне хри-
стиянське виховання.

Міжнародні правові акти, рати-
фіковані Україною, зобов’язують
нашу державу гарантувати батькам,
або тим, хто їх згідно з правом засту-
пає, вільну можливість посилати дітей
до недержавних освітніх закладів, які

відповідають мінімальним, визначеним
або затвердженим відповідними освіт-
німи органами вимогам для виховання
дітей відповідно до своїх релігійних
переконань. Ці положення знайшли
відображення в Сімейному кодексі
України та в Законі України «Про сво-
боду совісті та релігійні організації».

Проте, відповідно до Закону Укра-
їни «Про освіту», загальноосвітні хри-
стиянські школи під проводом Церк-
ви зареєстровані як приватні навчальні
заклади. Така форма власності освітніх
установ однозначно прирівнює їх до
комерційних структур, а тому оплату
за оренду приміщення, землі, кому-
нальних послуг тощо встановлюють за
комерційними цінами. Вказана полі-
тика нівелює соціальну спрямованість
християнських шкіл, гальмує мож-
ливість їхнього подальшого розвитку
та накладає непосильний фінансовий
тягар на плечі церковної спільноти та
батьків.

Враховуючи значення загально-
освітніх шкіл під проводом Церкви для
добра українського суспільства, про-
симо на сесіях місцевих рад відповід-
ного рівня розглянути такі питання:

1. Про надання в безоплатну орен-
ду навчальних приміщень та земельних
ділянок для ведення освітньої діяль-
ності;

2. Встановити оплату комунальних
послуг — тепла, газу, води, електро-
енергії — за цінами, встановленими
для бюджетних навчальних закладів;

3. Прийняти рішення про оплату
праці вчителів за виконання державно-
го освітнього стандарту початкової,
базової та повної середньої освіти.

Для координації і впорядкування
співпраці Києво-Галицької Митрополії
УГКЦ з обласними управліннями
виступаємо з ініціативою підготувати
та укласти відповідні угоди про спів-
працю.

Сподіваємось на Ваше розуміння
важливості соціальної та духовної мі-
сії наших шкіл та подальшу співпра-
цю освіти і Церкви для морального оз-
доровлення українського суспільства.

Від імені Синоду Єпископів
Києво-Галицької Митрополії УГКЦ

+Любомир

Львів, 9 червня 2004 року

Синоду Єпископів Києво-Галицької Митрополії УГКЦ до місцевих влад

 Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Закарпатської областей та міста Львова

áÇÖêçÖççüáÇÖêçÖççüáÇÖêçÖççüáÇÖêçÖççüáÇÖêçÖççüáÇÖêçÖççü

1. Затвердити проект структури
листа-звернення з нагоди виборчої
кампанії в Україні.

2. Прийняти за основу з внесеними
поправками і доповненнями та опри-
люднити проект листа «Інструкція для
священиків на передвиборчий час».

3. Взяти до уваги результати Мит-
рополичого трибуналу у  справах свя-
щеників В. Каваціва та  В. Ковпака.

4. Затвердити та оприлюднити
текст Звернення до місцевих влад
Львівської, Івано-Франківської, Тер-
нопільської, Закарпатської областей
та міста Львова.

5. Надати Комісії у справах шкіль-
ництва Києво-Галицької Митрополії
УГКЦ довгостроковий мандат для
вирішення проблематики шкільництва
в Україні з метою укласти угоди між
Церквою та державою у цій галузі.

6. Просити Блаженнішого Любо-
мира опрацювати та оприлюднити пас-
тирський лист до батьків і педагогів
щодо необхідності та важливості хрис-
тиянського виховання.

7. Беручи до уваги специфіку тепе-
рішньої суспільної ситуації в Україні,
вжити такі заходи:

а) не дозволяти священикам бало-
туватися до державних органів влади
усіх рівнів;

б) надати священикам дозвіл бало-
туватися до органів місцевого само-
врядування з дозволу місцевого єпарха
(екзарха);

в) заборонити священикам балоту-
ватися до органів місцевого самовря-
дування від будь-якої політичної пар-
тії.

8. Затвердити робочі звіти Комісій
з приготування душпастирського пла-

ну Києво-Галицької Митрополії УГКЦ
з внесеними поправками та доповнен-
нями і встановити термін до 10 серпня
2004 р. для подання остаточно доопра-
цьованих конкретизованих пропозицій
від усіх шістьох комісій.

9. Зважаючи на актуальність пи-
тання, доповнити кількісно Комісію з
приготування душпастирського плану
Києво-Галицької Митрополії УГКЦ у
розділі, присвяченому довершеному
церковному устроєві — патріархатові.

10. Наступну сесію Синоду Єпис-
копів Києво-Галицької Митрополії
УГКЦ провести у вересні 2004 р.

Голова Синоду Єпископів
Києво-Галицької Митрополії УГКЦ

+Любомир

Яремче,  8-9 червня 2004 р.

Двадцять третьої сесії Синоду Єпископів Києво-Галицької Митрополії УГКЦ

èéëíÄçéÇàèéëíÄçéÇàèéëíÄçéÇàèéëíÄçéÇàèéëíÄçéÇàèéëíÄçéÇà
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24 червня 2004 року Синод Єпис-
копів Києво-Галицької Митрополії
Української Греко-Католицької Церк-
ви видав Звернення до вірних нашої
Церкви та всіх людей доброї волі з на-
годи підготовки до виборів Президента
України. Того самого дня було видано
Інструкцію для священнослужителів
Києво-Галицької Митрополії УГКЦ на
передвиборчий час, яку від імені Єпис-
копів Києво-Галицької Митрополії
УГКЦ підписав Блаженніший Любо-
мир.

«Звертаємося до Вас у передвибор-
чий час, оскільки кандидати та їхні ко–
манди, — зважаючи на те, що єписко-
пи і священики серед усіх соціальних
груп втішаються в народі великим до–
вір’ям, — стараються забезпечити собі
підтримку у Церкви і прагнуть, щоб
священнослужителі заохочували свою
паству голосувати за певного канди-
дата», — так пояснюють причину на-
писання такого документу владики
УГКЦ.

У наступних абзацах Інструкція дає

Видано Інструкцію для священнослужителів

Києво-Галицької Митрополії УГКЦ на передвиборчий час

пораду, як має поводитися священнос-
лужитель у передвиборчий час: «Пе–
редусім, усвідомлюючи свій авторитет
в народі не тільки в суто духовних, а й
інших аспектах суспільного життя,
душпастирі повинні бути дуже розсуд-
ливими і обережними, щоб не скомп-
рометувати свою Церкву і не втрати-
ти довіри. Адже йдеться не про
моментальні користь чи успіхи, а про
добро Церкви взагалі». Завданням
Церкви, вважають владики, є заохоти-
ти кожного громадянина до відпо–
відальності, до критичності в оціню–
ванні кандидатів, а не вказувати на
певну особу.

Згодом цей документ називає ще й
інші, опосередковані, способи агіта–
ції, до яких кандидати та їхні команди
заохочують священиків, котрі мають
авторитет не тільки у стінах храму.
«Для того, щоб люди не вказували на
душпастирів як на агентів певної вибо–
рчої групи, — йдеться в Інструкції, —
священнослужителі повинні бути обе-
режними у своїх висловлюваннях, у

Милосердний Боже!
Звертаюся до Тебе, бо Ти є дже–

релом буття. Я вірю, що Ти любиш
нас. У Твоїй всемогутності і турботі
про нас Ти є твердою основою всякої
надії.

У покорі складаю на порозі Твого
храму всі марноти свого життя й
омиваю свою душу цією молитвою
від усякого бруду, щоб постати перед
Тобою чистим і готовим відповісти на
Твою любов.

Твої милосердя й любов потрібні
мені повсякчас, але особливо в ті
вирішальні хвилини мого життя, коли
я повинен правильно скористатися
Твоїм особливим даром — відпові–
дальності за зроблений мною грома–
дянський вибір.

У час, який «вагітніє безправ’ям і
породжує неправду» (див. Пс 6, 15),
подай мені точку опори, щоб моя
душа не хиталася між добром і злом,

заохочуванні до виконання громадян–
ських обов’язків. Священики не по-
винні організовувати політичні віча.
Вони, як громадяни, можуть брати в
них участь, однак їхня присутність має
бути розважна і виправдана».

В Інструкції також дано відповідь
деяким священнослужителям, які по-
милково вважають, що вказуючи на
конкретного кандидата, вони рятують
Україну. «Церква має бути відкрита
для різних людей і приймати усіх», —
пишуть владики.

Передвиборчі вказівки для свяще-
ників закінчується такими словами:
«Доручаємо священнослужителям
Української Греко-Католицької Церк-
ви після кожної Святої Літургії від 1
липня до дня проведення президентсь-
ких виборів проказувати по одному
разу молитви «Отче наш» і «Богоро-
дице Діво» за загальне добро та спра-
ведливі вибори. Для особистого звер-
тання до Господа пропонуємо такий
текст молитви» (текст див. нижче).

о. Ігор Яців

щоб не тонула в маловірстві і в морі
неправди.

Ти несхибно подолав спокуси. По-
шли й мені здатність встояти перед
їхньою притягальною силою, навчи
розпізнавати Твій тихий голос у гуч-
ному стоголоссі облуди.

Ти володієш Всесвітом і без Твоєї
волі ніщо не стається. Не дай мені впа-
сти у зневіру. Попри нашу людську не-
міч, у світі не може забракнути Твоєї
правди, справедливості і добра. Нехай
численні прояви людської злоби не
затьмарять моє довір’я до Тебе і до тих,
хто чинить Твою волю.

Ти віддав своє життя за нас, гріш-
них. Пошли й мені мужність пожерт-
вувати моїм маленьким добром, щоб
утвердилося в нашій державі справед-
ливе благо для всіх.

Твоя душа також «жахалась і три-
вожилась» (Мр 14, 33). Прийди мені
на поміч, коли я з неспокоєм у серці
протистоятиму лихій волі й маніпу–
люванню голосами ближніх на догоду
чиїмсь корисливим інтересам.

У той час, коли Ти, Спасителю,
блукаєш з нагими й бездомними, тер-
пиш муки із хворими та несправед-
ливо ув’язненими, бідуєш зі спрагли-
ми та голодними (див. Мт 25, 35-36),
дай мені духовну силу виконати свій
обов’язок перед Тобою і думати не
лише про себе, а й про тих, з ким Ти
сьогодні переносиш незаслужену
кривду.

Ти засіяв Небесне Царство з ма-
лого гірчичного зерняти (див. Мт 13,
31). Пошли й мені певність, що з мого
рішення, помноженого на правильне
рішення моїх ближніх, зросте благо-
датне суспільство, основане на пра–
вді, справедливості та моралі.

Ти нас, людей, ніколи не зали–
шаєш на поталу. Вчини моє служіння
та мій голос знаряддям Твоєї волі,
щоб наш край і наш нарід завжди був
Твоїм Царством.

Вислухай нас, Господи, за молит-
вами Пресвятої Богородиці і всіх свя-
тих, яких дала наша Українська зем–
ля. Амінь.

Молитва за справедливі вибори для кандидатів і виборців
«Щасливий народ,

що йому Господь — Бог його!»
Пс 143, 15б
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25-27 червня ц.р. відбулася все–
українська молодіжна проща до Зар-
ваницької святині Божої Матері
(Тернопільська область), в якій взяла
участь і молодь з Польщі. Паралельно
з прощею проходив III молодіжний
фестиваль сучасної духовної пісні
«Відлуння», започаткований у 2001
році з нагоди зустрічі Святішого Отця
Івана Павла II з молоддю у Львові.
Цьогорічний заключний тур фести-
валю відбувся у селі Зарваниця 26 чер–
вня, а гала-концерт учасників — у  м.
Тернопіль 27 червня.

Паломництво до одного з найвідо-
міших на Україні маріїнських сан-
ктуаріїв відбувалося у рамках серії
цьогорічних молодіжних прощ до від-
пустових місць двох сусідніх країн. Дві
такі прощі пройшли у травні: до Унів-
ської Святоуспенської лаври (14-16
травня) та до м. Ледниця (28-30 тра-
вня, з ініціативи кардиналів Любомира
Гузара, глави УГКЦ, і Юзефа Ґлемпа,
примаса Польщі). 26 вересня група
української молоді разом з кардиналом
Гузаром візьме участь у прощі на Ясну
гору у Ченстохові, до найбільшої по-
льської святині.

åÓÎÓ‰¥ ÛÍ‡ªÌˆ¥ ¥ ÔÓÎflÍË ‚ÁflÎË Û˜‡ÒÚ¸ Û ÔÓ˘¥

‰Ó ˜Û‰ÓÚ‚ÓÌÓ„Ó Ó·‡ÁÛ ÅÓÊÓª å‡ÚÂ¥ Û á‡‚‡ÌËˆ¥

Історична довідка:
Найдавніші історичні згадки про

існування у цій місцевості каплиці над
джерелом з цілющою водою та про
чудотворну ікону Зарваницької Божої
Матері сягають XIIIÊстоліття. Із цих
записок дізнаємося про напад татар і
турків на Зарваницю, спалення церк-
ви і монастиря, знищення цілого села.

Пізніше монахи відбудували тут дерев-
’яну церкву, а кам’яну церкву-бази–
ліку побудовано у 1745 р.

Згодом чудотворну ікону Божої
Матері перенесено з каплиці до храму,
а у 1867 р. — укороновано привезе-
ною з Риму короною. Тоді ж Папа Пій
IX видав декрет про повний відпуст для
всіх паломників до Зарваницької свя-
тині. Відпуст традиційно розпочина-
ється на Вознесіння Господнє і триває
у всі неділі та церковні свята аж до
Покрови Пречистої Діви Марії (14
жовтня).

Найчисельніша проща до Зарва-
ниці відбулася 2000 року (22-23 лип–
ня). Вона була присвячена Великому
ювілею християнської ери (2000-ліття
Різдва Христового) і включала в себе
урочистості з нагоди посвячення но-
возбудованого храму. Ця проща, в якій
взяли участь понад 500 тисяч прочан з
України та з-за кордону, стала своє–
рідною «генеральною репетицією»,
засвідчила готовність України  прий-
няти візит Святішого Отця, який від–
бувся роком пізніше, у червні 2001 р.

Зоряна Курдина

Протягом літніх місяців, чотирма
етапами (І — з 14 до 17 червня, ІІ — з
21 до 24 червня, ІІІ — з 2 до 5 серпня,
ІV — з 9 по 12 серпня), у Львівській
духовній семінарії Святого Духа про-
ходять цьогорічні реколекції для свя-
щеників Львівської архієпархії УГКЦ,
які проводить  Владика Ігор Возняк,
єпископ-помічник Львівський. У них
загалом візьме участь 251 священик із
16 деканатів Львівської архієпархії.
Згідно із каноном 369 § 2 Кодексу Ка-
нонів Східних Церков (текст канону у
додатку), реколекції є обов’язковими
для усіх священнослужителів.

Реколекції — це духовні вправи, які
проводить духовний провідник — ре–
колектант. Під час реколекцій її учас-
ники слухають Слово Боже, беруть
участь у спільних молитвах, мають на–
году до індивідуальної сповіді. Одною
із головних умов реколекцій є мовча–
нка, адже для того, щоб почути голос
Бога, люди потребують тиші й само-

ì ã¸‚¥‚Ò¸Í¥È ‡ı¥πÔ‡ı¥ª ÔÓıÓ‰flÚ¸ ÂÍÓÎÂÍˆ¥ª ‰Îfl Ò‚fl˘ÂÌËÍ¥‚

рефлексії. Тут ідеться не про те, щоб
перетворитися на сумовитих фари-
сеїв, а про те, щоб з’ясувати, що ж
насправді діється у нашій душі, що
відбувається в центрі нашого буття.

«У Святому Письмі ми читаємо
слова: «Навернімося, бо Царство
Боже близько». Ці слова, — говорить
Владика Ігор, — Господь скеровує до
усіх людей, в тому числі священиків.
Для священиків реколекції є важливі
тим, що тут ми можемо набратися ду-
ховної сили, переглянути наше життя,
просити Бога про ласку навернення на
дорогу любові. І хоч ми і маємо
постійний доступ до святих речей, ми,
як люди, є слабосилі. Реколекції ста-
ють нагодою подивитися на власне
життя і просити, щоб Господь освя-
тив його, бо від Нього — освячення,
навернення, а ми Його просимо і цим
показуємо довір’я до Нього. Реко-
лекції — це духовна терапія».

Прес-секретаріат Глави УГКЦ

Канон 369
§ 1. Священнослужителі повинні

щоденно віддаватися читанню і роз-
думам слова Божого так, щоб як
вірні й уважні слухачі Христа ста-
вали справжніми слугами пропо-
відування, повинні бути невтомни-
ми в молитві, літургічних відправах
і, зокрема, у набожності до Таїнства
Євхаристії, щоденно мають робити
іспит своєї совісті і часто приймати
тайну покаяння, повинні почитати
Пресвяту Марію, Вседіву, Богома-
тір і просити в неї ласки формува-
ти себе на подобу її Сина та вико-
нувати інші побожні вправи власної
Церкви свого права.

§ 2. Вони повинні високо цінити
духовний провід і, відповідно до при-
писів партикулярнного права, у виз-
начені часи відбувати реколекції.

Довідка:
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14 червня у приміщенні всеукра-
їнського інформаційного агентства
УНІАН (м. Київ) глава УГКЦ карди-
нал Любомир Гузар дав прес-конфе-
ренцію, де були оприлюднені дані за-
гальнонаціонального соціологічного
дослідження «Релігія та Церква в суча-
сній Україні».

У ній також взяли участь о. Олекса
Петрів, керівник бюро УГКЦ у Києві
та п. Олег Козловський, директор фір-
ми «Ukrainian sociology service», яка
провела вищезгадане опитування.
Прес-конференція складалася з двох
частин: спочатку п. Козловський оз-
найомив присутніх з деякими статис-
тичними даними, а затим кардинал
Гузар відповів на запитання журна-
лістів, які стосувалися, головним чи-
ном, різних аспектів створення греко-
католицького патріархату на Україні.

Всього в ході соціологічного до-
слідження «Релігія та Церква в сучас-
ній Україні», яке проводилось на за-
мовлення УГКЦ, було опитано понад
3000 громадян України.

Репрезентативне опитування з ре-
лігійних питань проводилось в усіх 25
областях України, автономній рес-
публіці Крим, м. Києві (столиця) та м.
Севастополь (пряме столичне підпо-
рядкування). Дослідження носило
комплексний характер, завданням
якого було виявити не тільки рівень
релігійності та конфесійну структуру
громадян України, але і ставлення
віруючих різних конфесій та релігій

один до одного, до екуменічного руху,
проблем церковного розколу та
об’єднання Церков київської христи-
янської традиції, взаємин влади та
Церков у сучасній Україні, благо-
дійної діяльності, викладання релі-
гійних предметів в загальноосвітніх
школах, авторитету релігійних діячів
тощо.

На прес-конференції зазначалося,
що попередні соціологічні дослі-
дження щодо релігійної ситуації на
Україні за останні 10 років відзнача-
лися значними розходженнями, при-
чиною яких був хибний методоло-
гічний підхід. Цей підхід ґрунтувався
на засаді тотальної релігійності насе-
лення України, конфесійної визначе-
ності практично всіх віруючих, що
призводило до ототожнення номіна-
тивних і реальних віруючих і, отже,
помилкових висновків щодо структу-
ри населення за віросповіданням та
конфесіями (одним з таких помилко-
вих тверджень є те, що Україна за
конфесійною належністю — практич-
но однорідна православна країна).

Дане дослідження проводилось за
принципово новим методом, який
передбачав наступні методи іденти-
фікації конфесійної структури насе-
лення України:

1) виявлення серед усіх громадян
тих, хто вірить у Бога;

2) виявлення серед віруючих
громадян тих, хто належить до певної
релігійної спільноти, і тих, хто не на-

лежить;
3) виявлення серед віруючих тих,

хто належить до певної релігійної кон-
фесії та тих, хто не належить;

4) виявленя серед віруючих грома-
дян тих, хто відвідує релігійні храми
(церкви, костьоли, молитовні будинки,
мечеті тощо) і тих, хто не відвідує;

5) виявлення серед віруючих, які
відвідують храми, частоти відвіду-
вання;

6) конкретна конфесійна належ-
ність віруючих громадян України.

Така система показників дала змо-
гу виявити більш точно конфесійну і
релігійну структуру населення  (див.
таблицю на стор. 9).

У загальних рисах результати опи-
тування можна представити наступнм
чином: 69,6% громадян України вва-
жають себе віруючими (16,1% — не-
віруючі, 14,3% — не мають однознач-
ної відповіді). 70% віруючих, у свою
чергу, розпадаються на 40,7% тих, що
належать до конкретних релігійних
конфесій, а 29% — не належать. Тоб-
то, реально визначити свою конфесій-
ну належність змогли тільки 2/5 гро-
мадян України.

 Згідно з результатами опитування,
найчисельнішими конфесіями в
Україні є: УПЦÊМП — 37,8% кон-
фесійно визначених віруючих (або
15,4% дорослого населення України);
УПЦÊКП — 28,7% конфесійно визна-

ÜÓ‰Ì‡ ÍÓÌÙÂÒ¥fl Ì‡ ìÍ‡ªÌ¥ ÌÂ π ‰ÓÏ¥ÌÛ˛˜Ó˛:
ÓÔËÎ˛‰ÌÂÌÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚË ÒÓˆ¥ÓÎÓ„¥˜ÌÓ„Ó ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌÌfl

«êÂÎ¥„¥fl Ú‡ ñÂÍ‚‡ ‚ ÒÛ˜‡ÒÌ¥È ìÍ‡ªÌ¥»
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Архієпископ Львівський кардинал
Мар’ян Яворський в суботу 12 червня
2004 р. уділив священичі свячення
чотирьом випускникам Львівської
духовної семінарії римо-католицько-
го обряду, які відтепер нестимуть душ-
пастирське служіння у цій же архі-
дієцезії. Під час свячень, що пройшли
у львівському кафедральному соборі
Успення Пречистої Діви Марії, карди-
нал Яворський виголосив проповідь на

тему священичого послуху.
Як повідомив представник семі-

нарії РКЦ о. Яцек Валігура, вік ново-
висвячених: від 24 до 26 років, двоє з
них, Ян Куц і Олександр Бішко, по-
ходять з Львівської області (м. Мос-
тиська), двоє інших — з центрально-
східної України: Віталій Буковський
(м. Городок-Подільський, Хмельниць-
ка область) та Олександр Кусей (м.
Новоазовськ, Донецька область).

Духовна семінарія римо-католиць-
кого обряду (розташована у селищі
Брюховичі під Львовом) діє вісім років.
Священичі свячення її випускників
відбуваються вдруге: минулого року
свячення прийняли п’ятеро семіна-
ристів. Всього у Львівській архієдіє-
цезії несуть душпастирське служіння
понад 130 римо-католицьких свяще-
ників.

óÂÚ‚ÂÓ ‚ËÔÛÒÍÌËÍ¥‚ ã¸‚¥‚Ò¸ÍÓª ‰ÛıÓ‚ÌÓª ÒÂÏ¥Ì‡¥ª ÔËÈÌflÎË Ò‚fl˜ÂÌÌfl

Продовження на стор. 9

З.К.
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чених віруючих (або 11,7% доросло-
го населення) та УГКЦ — 18,6% кон-
фесійно визначених віруючих (7,6%
дорослого населення). Жодна з інших
Церков та релігій не охоплює більше
2% конфесійно визначених віруючих.
Слід зазначити, що жодна з конфесій
в Україні не охоплює половини всіх ві-
руючих та шостої частини населення,
тобто Україна є поліконфесійною кра-
їною, де жодна з Церков та релігій не
є домінуючою. При цьому не можна
позаконфесійних віруючих відносити
тільки до православної течії, як це роб-
лять деякі дослідники.

Як показують результати дослід-
ження, конфесійна структура малоак-
тивних віруючих (що відвідують хра-
ми хоча б на релігійні свята) майже не
відрізняється від конфесійної структу-
ри номінативних віруючих (тобто
таких, що не відвідують храми вза-

галі), хоча і визначились зі своєю
конфесійною належністю.

Серед активних віруючих, тобто
таких, що відвідують храми щотижня
чи частіше (8% всіх громадян України
та 23% всіх конфесійно визначених
віруючих), найчисельнішою є УГКЦ
(близько 1/3 всіх активних віруючих),
далі йдуть УПЦÊМП та УПЦÊКП і про-
тестантські конфесії. Таким чином,
серед найактивніших віруючих пред-
ставники всіх православних церков
(разом) складають менше половини.
При цьому чисельність активних
віруючих в двох основних православ-
них конфесіях (УПЦÊМП і УПЦÊКП)
майже однакова.

Конфесійна неоднорідність серед
активних віруючих в Україні — дуже
висока, а саме ця група віруючих і
відіграє найважливішу роль у релі-
гійному житті країни.

Дослідження, зокрема, показали:

— найбільш нетерпимо громадяни
України ставляться до всіх протестан-
тських Церков та свідків Єгови;

— переважна більшість громадян
України (як віруючих, так і невіру-
ючих) не цікавляться питанням про
розкол між Церквами київської тра-
диції, або не мають власної позиції в
цьому питанні;

— думки віруючих всіх релігій
щодо втручання-невтручання держави
в життя Церков розділилися приблиз-
но порівну;

— число прихильників запровад-
ження викладання в загальноосвітніх
школах релігійних предметів пере-
важає над числом супротивників;

— близько 90% громадян України
вважають, що релігія і Церква відігра-
ють значну роль у зміцненні традицій
та моралі в українському суспільстві.

Продовження. Початок на стор. 8

З.К.
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18 червня 2004 р. у Митрополи-
чих палатах Святоюрської гори від-
булася зустріч Блаженнішого Любо-
мира Кардинала Гузара, Глави УГКЦ,
з цьогорічними випускниками Ук-
раїнського католицького універси-
тету.

Ця аудієнція була одним із пун-
ктів дводенної програми урочисто-
стей з нагоди вручення дипломів ви-
пускникам УКУ. За повідомленням
відділу інформації та зовнішніх
зв’язків УКУ, цього року дипломи
спеціалістів богослов’я отримають
40 студентів загального відділення і
31 випускник Львівської архієпархі-
альної духовної семінарії Святого
Духа.

Перед зустріччю з Главою УГКЦ
випускники УКУ здійснили урочис-
тий похід до крипти собору Святого
Юра. Під час аудієнції Блаженніший

Любомир сердечно привітав молодих
богословів із завершенням навчання, а
тоді, зокрема, сказав: «Сьогодні люди
багато нарікають, втрачають надію і
говорять, що нам доводиться спосте-
рігати стан остаточного занепаду.

Я хочу вам сказати, що не все є так
погано, хоча мушу визнати, що наше

19 червня урочистості з нагоди
вручення дипломів розпочалися Лі-
тургією в каплиці УКУ, відтак відбу-
лася святкова академія, на якій було
вручено дипломи, нагороди та відзна-
ки. З вітальним словом до випускників
звернулася п. Михайлина Коцюбин-
ська, відомий літературознавець і кри-
тик, громадський діяч, представниця
руху шістдесятників.

Уже стало традицією, що перед
випускниками виступають визначні
науковці, церковні, суспільні та полі-
тичні діячі: Блаженніший Любомир
(2000), відомий візантинолог п. Ігор
Шевченко (2001), колишній амери-
канський амбасадор п. Карлос Паску-
аль (2002), директор Програми акаде-
мічних обмінів ім. Фулбрайта п. Марта
Богачевська-Хом’як (2003). Цього
року почесним гостем УКУ була п.
Михайлина Коцюбинська.

покоління, мабуть, не забезпечує вам та-
кого порядку, добробуту, якого ви
хотіли б. Однак мене це не непокоїть.
Адже, як вчить нас історія, впорядко-
ване, забезпечене суспільство стоїть за
крок до занепаду. А ви йдете у недоско-
налий світ: це прекрасна нагода для роз-
витку й удосконалення». На завершення
зустрічі Глава УГКЦ поблагословив її
учасників на щасливу дорогу в життя.

Ç ìäì è’üíàâ

Çàèìëäçàâ

26 червня в Джезказгані (Ре-
спубліка Казахстан) українська діас-
пора відзначала п’ятидесяту річницю
придушення повстання в Кенгірі.

Біля пам’ятника, спорудженого в
1998 році, відбулася панахида та мі-
тинг, присвячений цій сумній події.
Панахиду відслужив о. Василій Гове-
ра, Апостольський Делегат для гре-
ко-католиків в Казахстані та Серед-
ній Азії разом з о. Романом Заміхов-
ським, адміністратором греко-като-
лицької парафії в м. Сатпаєві, непо-
далік Джезказгана.

На панахиді та мітингу були при-
сутні політв’язні, які перейшли через
цей табір смерті, представники укра-
їнських культурних центрів Караган-
ди та Сатпаєва. У цей день, за слова-
ми очевидців, перед всіма присутніми
повставала кривава трагедія п’ятде-
сятирічної давності.

Невдовзі після смерті Сталіна, в
1954 році, у Кенгірі — одному із та-
борів ГУЛАГу, розташованому біля
Джезказгану, розпочалось повстання
політв’язнів, які поставили вимогу
переглянути їхні особисті справи, по-
легшити умови праці та життя. Зро-
бивши барикади, відмовившись йти
на роботу, протягом сорока днів в’яз-
ні тримали кругову оборону, спо-
діваючись на поліпшення своєї ситу-
ації, але з Москви прийшла інша вка-
зівка: «Неповиновение должно быть

пресечено». 26 червня вранці п’ять
танків Т-34 та понад тисячу солдат зі
собаками, розібравши барикади вдер-
лися на територію табору. Жінки та
дівчата, вірячи, що їм не завдадуть крив-
ди, встали у перші шеренги, але це не
зупинило танки. В той день загинули
сотні жінок та чоловіків, які були роз-
давлені танками або розстріляні із авто-
матів. Таким чином було придушене це
повстання.

Але пролита кров не була марною.
Вже за кілька тижнів прийшло полі-
пшення умов життя та праці не тільки в
Кенгірі, але в усіх інших таборах Радян-
ського Союзу. Але біль втрати, нелюд-
ські умови життя та знущання в сталін-
ських концентраційних таборах назав-
жди залишились в пам’яті тих, які ви-
жили і сьогодні доживають своє життя
далеко від рідної Батьківщини.

З Джезказгану всі вирушили до Руд-
ника, де також знаходився один із табо-
рів смерті, — там була відслужена пана-
хида біля пам’ятного хреста, спору-
дженого три роки тому українською
громадою м. Сатпаєва.

У м. Сатпаєві вже два роки діє греко-
католицька громада. В даний час офор-
мляються документи на будівництво
храму. Сподіваємося, що до кінця цього
року в Сатпаєві буде споруджена дере-
в’яна церква.

Прес-служба УГКЦ в Казахстані

50-річчя повстання у Кенгірі

7-9 червня з візитом у Львові пере-
бував єпископ-помічник Парижа П’єр
д’Орнела. П’єр д’Орнела виступив в
УКУ із доповіддю «Кафедральна шко-
ла в Парижі», зустрівся з кардиналами
Любомиром Гузаром і Мар’яном Яво-
рським та відвідав римо-католицьку
семінарію в Брюховичах.

Український Католицький Універ-
ситет (УКУ) має сталі зв’язки з Фран-
цією. Періодично тут відбуваються
конференції за участю відомих фран-
цузьких богословів: наприклад,  кон-
ференція на тему «Кров мучеників —
насіння Церкви», в якій взяли участь
відразу кілька визначних богословів із
Франції. Частина студентів УКУ про-
ходять стажування, а деякі випускники
продовжують своє навчання в універ-
ситетах Франції. У квітні минулого
року делегація з УКУ, а саме — ректор
о. д-р Борис Ґудзяк, віце-ректор Ми-
рослав Маринович та професор УКУ,
громадянин Франції Антуан Аржа-
ковський, — відвідали Францію, зуст-
рілися там з владикою д’Орнела і за-
просили його в Україну.

П’єр д’Орнела є ректором Кафед-
ральної школи в Парижі —  одного з
найдавніших навчальних закладів у
Європі, з якого постала Сорбонна. Він
також очолює найбільший католиць-
кий телеканал у Франції.

Прес-служба УКУ

∏ÔËÒÍÓÔ è‡ËÊ‡ ‚ÔÂ¯Â

‚¥‰‚¥‰‡‚ ã¸‚¥‚
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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 — 1 грн. 35 коп.

    3 місяці —  4 грн. 05 коп.

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.

10-11 червня у приміщенні Ук-
раїнського католицького університету
(УКУ) (м. Львів, вул. Свєнціцького,
17) за участю Глави УГКЦ Бла-
женнішого Любомира Гузара та
преосвященного владики Юліана Во-
роновського, ординарія Самбірсько-
Дрогобицького, відбувся Форум Роди-
ни — 2004. Координатором роботи
Форуму була Комісія родини
Львівської архієпархії. Організатори
ставили перед собою такі завдання:

1) проаналізувати рішення, поста-
нови та пропозиції попередніх Собо-
рів, що стосувалися питань сім’ї та
родини і Пастирське послання про
сім’ю Блаженнішого Любомира;

2) представлення конкретних на-
працювань в ділянці душпастирства
родини, які можуть допомогти в праці
на парафії;

3) випрацювання конкретних про-
позицій та спільного плану праці в ді-
лянці душпастирства родини на найб-
лижчі три роки.

У Форумі Родини взяли участь па-
рохи Львівської архієпархії, миряни
(по 2 або 3 представники з кожної па-
рафії), комісії УГКЦ та мирянські ор-
ганізації. У порядку роботи передба-
чені пленарні засідання та праця в
малих групах.

Форум розпочався спільною молит-
вою в каплиці УКУ. Після вступного
слова о. Юрія Коласи, голови Комісії
родини Львівської архієпархії, члени
спільноти для неповносправних дітей
«Віра і світло» представили коротку
зворушливу виставу про створення
світу, людини і сім’ї.

Відтак до учасників Форуму звер-
нувся Блаженніший Любомир. Глава
УГКЦ розпочав своє слово із подяки
організаторам Форуму. Згодом Вер-
ховний архіпастир нашої Церкви ска-
зав: «Є в житті речі буденні, на які ми
не звертаємо уваги. У людській спіль-
ноті мабуть немає більш буденної речі,
ніж сім’я, подружжя — вони само-
зрозумілі і загальноприйняті. Але Мі-
шель Куаст, відомий богослов ХХ ст.,
пише, що саме із таких буденних речей
і складається наше життя. За його по-
радою, нам потрібно знаходити час,
щоб уважно і зосереджено пригляда-
тися до них, щоб побачити їх в інакшо-
му світлі. Я думаю, що цей Форум ста-

не часом для роздумів, протягом якого
ми схочемо подивитися на сім’ю не-
мовби в новому світлі, щоб її удоско-
налити, зробити щасливішою, щоб
вона нас освячувала». Блаженніший
Любомир на завершення своєї промо-
ви закликав учасників Форуму прий-
мати конкретні, реальні пропозиції,
щоб цей захід був не тільки академіч-
ним зібранням, теоретичним осми-
сленням, а й великим внеском у спра-
ву освячення сім’ї.

Після цього о. Юрій Коласа провів
короткий аналіз рішень, постанов та
пропозицій попередніх соборів, які
торкалися питань сім’ї та родини і па-
стирського послання про сім’ю Бла-
женнішого Любомира.

Під час перерви Глава УГКЦ огля-
нув стенди з фотографіями та друко-
вані матеріали, які ілюструють робо-
ту комісій та мирянських організацій
УГКЦ, які брали участь у Форумі.
Мета їхньої участі — показати паро-
хам і представникам їхніх парафій
можливі способи, конкретні кроки
створення у їхніх громадах мирянсь-
ких організацій та рухів.

Форум Родини 2004 завершив свою
роботу представленням плану праці та
пропозицій окремих груп в царині ро-
динного життя, затвердженням перс-
пектив розвитку та реалізації конкрет-
них програм.

Прес-секретар Глави УГКЦ

Форум Родини — 2004

На фото: багатодітна сім’я, яка
брала участь у Форумі, тримає ікону
Пресвятої Родини (фото О. Кузьо)
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Історія Коломийсько-Чернівець-
кої єпархії як структурної одиниці
УГКЦ сягає 1992 р. — часу відрод-
ження української держави та хрис-
тиянських церков. Офіційно про її
створення  повідомив 12 липня 1993
р. Блаженніший Мирослав-Іван кар-
динал Любачівський. З благословення
Святішого Отця Івана Павла ІІ пер-
шим правлячим ординарієм новост-
вореної єпархії став владика Павло
Василик, ісповідник віри, довголітній
в’язень радянських тюрем, який був
ініціатором і лідером виходу УГКЦ з
підпілля.

Насьогодні до складу єпархії вхо-
дить 19 деканатів.Тут діють церков-
ний трибунал, літургійна, молодіжна,
пасторальна, катехитична комісії, ко-
місія богословської освіти й вихован-
ня, комісія у справах сім’ї та подруж-
жя, служба «Карітас».

Єпархія налічує близько 240 тисяч
вірних, які об’єднані у 280 релігійних

1 2

3 4

5

6

7 8

Ç „ÓÒÚflı Û äÓÎÓÏËÈÒ¸ÍÓ-
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1, 3, 4 — храм св. Василія Великого, 1985 р.: зовнішній вигляд та інтер’єр (м.
Косів), зокрема, на фото 4 — п’ятирядний різьблений дерев’яний іконостас роботи
І. Гунька; 2 — греко-католицький храм у с. Лоєва (Надвірнянський деканат); 5, 7, 8
— приватний музей родини Корнелюків у Косові (колекція капелюхів налічує близько
200 експонатів); 6 — фрагмент різьбленого іконостасу церкви Успення Пресвятої
Богородиці (с. Битків); 9 — панорама Косова; 10 — меморіальний комплекс біля
монастиря місійного згромадження св. Андрея (поблизу селища Яремче); 11, 12, 15
— дерев’яна церква Чуда св. Архістратига Михаїла  XVII ст. (с. Дора поблизу
Яремчого) — при монастирі оо. студитів; 13 — могила сестри Папи Римського Пія
IX  у  с. Текуча Березівського деканату; 14 — музей писанки в м. Коломия.

9
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11

12

13 14 15

óÂÌ¥‚Âˆ¸Í¥È πÔ‡ı¥ª

громад, у власності яких  212 церков.
Життя єпархії — різнопланове і

певною мірою колоритне, як і весь
гуцульський край. Тут свято зберіга-
ють і дотримуються давніх традицій. І
навіть за радянських часів підпільні
відправи Служби Божої збирали до 500
чоловік. Із відродженням та розвитком
Церкви з’явилися нові проблеми і труд-
нощі, які доводиться долати і, попри
все, будувати нове життя.

Детальніше про життя Коломийсько-
Чернівецької єпархії — див. стор. 14-15.

На фото:
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Про проблеми Коломийсько-Чер-
нівецької єпархії та своє бачення спо-
собів їх розв’язання розповідає пре-
освященний Володимир Війтишин,
єпископ-коадьютор єпархії :

«(…) Ми з вами живемо в цікавий
час. Народилися — в одній державі, а
тепер стали свідками вільної України.
Ми розуміємо, що треба дуже багато
працювати і в державній стороні, і в
церковній стороні, але головне, що ми
працюємо на майбутнє і для себе.

Чи є нормальною ситуація, коли
церква існує окремо від держави і в той
самий час виховує громадян цієї дер-
жави? Адже ці дві структури, існую-
чи в одному організмі, в межах одних
кордонів, сьогодні повинні доповню-
вати одна одну. Церква виховує гро-
мадян нашої держави. Церква одна з
небагатьох стоїть на сторожі нашої
громади. Вона говорить, що не всі ме-
тоди розв’язання особистих та суспіль-
них проблем — припустимі. Саме Цер-
ква, священики окремих парафій
зупиняють масові прояви агресії. А
держава цим не переймається. Тому ут-
римання священика, який, по суті, діє
на користь державі, повинно бути
спільним з державою. Звернімо погляд

до Німеччини чи Італії. Там священик
поставлений на державний бюджет, він
отримує заробітну плату, як будь-який
державний працівник. А в Україні ця
справа не зрушить з мертвої точки.
Держава має свій бюджет, — дай Бо-
же, щоб він був якомога більший, —
але чому ж держава не подумає про ду-
ховну чи релігійну сторону? Чому б
не вкласти у державний бюджет і по-
треби на Церкву? Ці кошти ми могли
б  спільно використати на оздоровлен-
ня нашого суспільства.

(…) Одна з серйозних проблем Ук-
раїни загалом, та й нашої єпархії зок-
рема, в тому, що дуже багато людей
виїжджає за кордон, а з сільської міс-
цевості — намагаються виїхати до міс-
та. Багато людей виїхало і з нашої єпа-

рхії, бо велика її частина розташована
в гірській місцевості, де є тільки села.
А по селах залишаються тільки, образ-
но кажучи, пенсіонери і школярі. Мо-
лодь не хоче жити в селах.

(…) Церква повинна мати якусь
свою соціальну програму. Кожна па-
рафія повинна мати щось таке, що зба-
гачувало б її. Чим вона буде краща і
багатша — тим краще буде і для Цер-
кви, і для людей. У мене на парафії при
Церкві декілька років працює пекарня.
Ми зареєстрували її в районі, створи-
ли статут. Там роками печуть хліб,
який їдять і греко-католики, і право-
славні, і гості — і всі хвалять, що доб-
рий. Тут працюють люди, які заробля-
ють собі на життя, заробляють кошти
на роботу пекарні — купівлю борош-
на, утримання устаткування, сплату
податків, і — на Церкву. На початку
вони давали нам щомісяця триста гри-
вень — то є небагато. Але на той час
для такої невеликої парафії це був чи-
малий прибуток. І громада повинна ду-
мати над тим, щоб організовувати таку
справу. Священик мав би підвести сво-
їх парафіян до того, щоб вони зароб-
ляли собі, годували своїх дітей, але
якийсь відсоток з того мала б Церква».

 Храм Благовіщення Пресвятої
Діви Марії у м. Надвірна вражає гар-
монійністю, величчю і красою.
Отець-мітрат Григорій Сімкайло,
керівник будівництва храму, із захоп-
ленням і гордістю розповів історію
його спорудження. Наріжний камінь
було освячено ще у 1937 р. Війна та
панування більшовиків надовго зупи-
нили будову. Понад півстоліття про-
стояв фундамент майбутнього храму
з частково вимуруваними стінами,
очікуючи свого часу. І в 1990 р. будо-
ву було відновлено за інженерним про-
ектом 1937 р.  Знаменно, що велику
допомогу у побудові храму надали не
тільки окремі благодійні організації і
меценати, але також і держава. Робота
ще триває: впорядковується територія
та завершуються окремі приміщення.
Широта розмаху в будівництві храму
відповідає, мабуть, особистим якостям
отця Григорія, який зумів поставити на
відповідний рівень і катехитичну робо-
ту у церковній громаді.

«Тут постійно діє недільна школа,
— розповідає о. Григорій. — Також два
рази на тиждень проходять заняття з
роз’яснення Святого Письма. Вже ві-
сім років щонеділі на нашому теле-
баченні транслюється релігійна про-
грама «Сіль землі», яку повторюють
у четвер. У Надвірній 80% населення
— греко-католики. Коли розпочина-
ється піст, кожна школа має свій ок-

ремий тиждень, у який кожен класний
керівник зі своїм класом приходить до
сповіді. До роботи з дітьми залучено
сестер-служебниць, які приходять у
школи готувати дітей до першого при-
частя. Влітку діти виїжджають у та-
бори в Бистрицю, Яремче, Ворохту.

На мою думку, найосновніше — це
працювати з молоддю. У нас є моло-
діжне  «Товариство Божої любові». У
роботі з молоддю нам допомагає ра-
йонна рада. З травня до жовтня відбу-
ваються прощі: до Зарваниці, Гошева.
Також ми опікуємося неблагополучни-
ми сімями, яких  доволі багато. Бать-
ки, у пошуках заробітків, не мають
можливості належно доглядати дітей;
деякі батьки виїжджають за кордон,
часом — назавжди, а діти, залишаю-
чись без батьківської опіки,   потрап-
ляють в біду. Крім того, вчителі зі шкіл
дали нам списки найбідніших родин —
в обох випадках Церква робить все, що
можливо. Сьогодні в Надвірній є де-
сять священиків, і роботи їм не бракує.

Ç „ÓÒÚflı Û äÓÎÓÏËÈÒ¸ÍÓ-óÂÌ¥‚Âˆ¸ÍÓª πÔ‡ı¥ª:
«åË Ï‡πÏÓ ÒÔ¥Î¸ÌÛ ÒÔ‡‚Û —
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Косівський та Березівський дека-
нати: чудове гірське повітря, ошатні
гуцульські хатки, гостинність людей
створюють тут дійсно враження рай-
ського куточка. Гуцульщину неоднора-
зово відвідував і митрополит Андрей
Шептицький. Він любив гуцульське
мистецтво, а до гуцулів навіть звертав-
ся із спеціальним пастирським листом.

Про минуле та сучасність Косів-
ського деканату нам розповів його де-

кан о. Роман Іванюлик: «Наш дека-
нат має давню історію. У 1998 р. з
благословення владики Павла Васи-
лика Косівський деканат був розді-
лений на два деканати: Косівський і
Березівський. Наш деканат хоч
невеличкий, але дружній. У ньому
вісім священиків і практично всі мо-
лоді. Будуються нові церкви.

У Косові є церкви всіх традиційних
конфесій, міжконфесійних суперечок
тут немає. Богу дякувати, ми маємо
повагу один до одного і маємо спільну

справу — служити Богові і служити
людям. Думаю, що прийшов час, коли
ми маємо бути не розділені, а бути
разом».

У Косові наші кореспонденти по-
бували у греко-католицькому храмі св.
Василія Великого. На цьому місці ко-
лись була монастирська церква. У
1895 році її відбудував майстер Іван
Гарасим’юк з Бабина. У цій церкві є
оригінальний повний п’ятирядний іко-
ностас, який не збережено практично
ні в якій церкві. Йому близько 150
років.

За радянських часів з 1970 р. у
церкві функціонував музей народного
мистецтва і побуту. У 90-х роках храм
повернули вірним Української Греко-
Католицької церкви. Першим свяще-
ником відродженої церкви св. Василія
Великого став о. Іван Бурдяк, який
здобув повагу та любов парафіян сво-
єю відданістю Богу, церковному мис-
тецтву і співу. Молитвами і працею
людей вдалося все-таки відновити жи-
ття Церкви.

У період між двома світовими
війнами у церкві св. Василія Великого
діяли церковні братства, існувало то-
вариство Апостольства молитви та то-
вариство Найсвятішого серця Ісу-
сового. Ця традиція продовжується і
сьогодні. До церкви горнеться молодь.

«Якщо по Західній Україні можна
зустрічати подолян, бойків, гуцулів, то

в Березівському деканаті вони є всі,  —
розповідає о. Роман Шкабрій, декан

Березівського деканату. — Це свід-
чить історія, і в цьому особливість
нашого деканату. Можна похвалитися
нашими церквами, які збереглися з
дідів-прадідів: церква св. великомуче-
ниці Параскеви у Стопчатові та церква
св. чудотворців великомучеників Кос-
ми й Дем’яна у с. Лючки (церквам
близько 400 років). Особливість Ко-
сівщини — дерев’яні церкви. У деяких
з них органічно поєдналися гуцульсь-
кий та готичний стилі».

Традиційно щороку молодь Косів-
ського та Березівського деканатів ви-
рушає на прощу до Зарваниці, покло-
нитися Пресвятій Богородиці.

«Праця з молоддю — це наше май-
бутнє, — підкреслив о. Роман. — Щоб
наша молодь не вмирала в селах і не
пропадала десь в містах, щоб не забу-
вала своїх батьків, ми намагаємося чи-
мось її зацікавити».

Історія дяківсько-катехитичного
коледжу у м. Коломия розпочинається
з 1994 р. Саме тоді з благословення
єпископа-ординарія Коломийсько-
Чернівецької єпархії Української Гре-
ко-Католицько Церкви преосвященно-
го Павла Василика було засноване
дяківсько-регентське катехитичне
училище. Його випускники отримува-
ли спеціальність дяка-регента, керів-
ника церковного хору та катехита.

У 1999 р. Державний комітет Ук-
раїни у справах релігій реєструє цей
заклад як Дяківсько-катехитичний ко-
ледж. Сьогодні у дяківсько-катехитич-
ному коледжі навчається 29 студентів
стаціонарної форми навчання та 8 сту-
дентів заочників.

«Випускники цього навчального
закладу працюють у церквах Коло-

мийсько-Чернівецької єпархії та в
інших єпархіях  дяками, диригентами
хорів, катехитами в загальноосвітніх
та недільних школах», — зазначив ди-
ректор дяківсько-катехитичного

коледжу о. Ярослав Іваник.
У дяківсько-катехитичному ко-

леджі працюють кваліфіковані ви-
кладачі, що мають магістерські та лі-
ценціатські  богословські ступені.

Базуючись на отриманих знаннях
випускники коледжу продовжують
своє навчання у Львівській семінарії
Св. Духа, та Івано-Франківській тео-
логічній академії, у Львівському інсти-
туті вищої культури і релігії, а також
за кордоном: у Люблінському Католи-
цькому університеті, Стемфордській
Малій семінарії та Теологічній академії
у Варшаві. Нещодавно коледж пе-
реїхав у нове приміщення, де вже об-
ладнано навчальні аудиторії, студен-
тську каплицю, бібліотеку, а також
великий актовий зал.

ÒÎÛÊËÚË ÅÓ„Ó‚¥ ¥ ÒÎÛÊËÚË Î˛‰flÏ»

Уклала Лідія Пуга
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Легендарна профспілка «Солідар-
ність» оголосила 2004 рік у Польщі
Роком отця Єжи Попелюшка, свого
колишнього духівника, — на відзна-
чення 20-их роковин загибелі свяще-
ника від рук агентів спецслужб ПНР.
У рамках відзначення заплановані чис-
ленні зустрічі, симпозіуми, лекції та
концерти, а також відкриття музею о.
Попелюшка при парафії св. Станіслава
Костки — в тому храмі, куди тисячі
людей, на початку 80-их, приходили
послухати безстрашні проповіді свя-
щеника, — за ці проповіді 34-річний
Єжи Попелюшко заплатив життям. У
кількох кімнатах музею буде представ-
лене все життя священика — від ди-
тинства до трагічної смерті. В одній із
зал музею, — згідно із задумом, —
протікатиме Вісла, в знак пам’яті про
те, що тіло вбитого священика було
скинуто в ріку.

Вшанування пам’яті священика, що
став знаковою постаттю змагань сусі-
днього народу за свободу і вільне ін-
тегрування до співдружності європей-
ських народів (це прагненя знайшло
достойне завершення 1 травня ц.р., ко-
ли Польща та ряд інших країн Східної
Європи стали рівноправними членами
ЄС), розпочалося Хресною Дорогою
на варшавському Жолібожі, а закінчи-
ться 19 листопада: цього дня 20 років
тому загинув Єжи Попелюшко.

Працівник варшавського Інституту
народної пам’яті Януш Котанський
розповів на прес-конференції, що вже
цього року повинні бути остаточно з’я-
совані обставини смерті о. Попелюшка
і закінчено слідство у цій справі.

За словами історика, хоча вдалося
з’ясувати додаткові деталі стосовно
смерті духівника «Солідарності», од-
нак Військова інформаційна служба і
надалі не передає дослідникам всіх
матеріалів, до того ж відомо, що
частина з них була знищена з подання
генерала Войцеха Ярузельського.

Історик розповів, що Інститут до-
сліджує діяльність так званої «Групи
«D», створеної в 1956 р. (діяла до 1989
р.) спецільної ланки МВС ПНР, завдан-
ням якої був тиск на опозицію:Êвід ша-
нтажу і залякування до фізичного зни-
щення.

Мілена Кіндзюк, автор книжки
«Свідок надії. Життя і смерть Єжи По-
пелюшка», розповіла, що під час праці
над книжкою зустрілася з багатьма
людьми, що знали священика, почина-
ючи від його друзів по школі та семі-
нарії.

Серед спогадів особливе враженя
справляють ті, які характеризують
отця Єжи як людину: він міг зняти з
себе черевики, щоб віддати їх потре-
буючому, і шукати в лісі лікарську тра-
ву для важкохворої дівчинки. Згадує

письменниця і про персональне досьє,
яке було заведено на священика в той
день, коли він вступив до семінарії, —
останній лаконічний запис в ньому:
«Помер» — датовний 19 листопада
1984 р.

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

У даний час триває беатифікаці-
йний процес о. Єжи Попелюшка, зав-
данням якого є з’ясувати, чи справді
духівник профспілки «Солідарність»
прийняв смерть за віру.

Незабаром результат багаторічної
праці — документ під назвою
«Позиція про мучеництво» (за слова-
ми промотора справедливості о.
Габріеля Бартошевського, опрацьова-
ний в даний час на 80%) — буде пе-
реданий на розгляд ватиканської
Конґреґації канонізації святих.

За матеріалами КАI
підготувала Зоряна Курдина
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23 червня 2004 р. Глава УГКЦ кар-
динал Любомир Гузар у м. Перемишлі
(Польща) мав офіційну зустріч з но-
вообраним головою Єпископської
Конференції Польщі високопреосвя-
щенним архієпископом Юзефом
Міхаліком, митрополитом  Пере-
мишльським. Владика Юзеф був об-
раний 18 березня 2004 р. після того,
як кардинал Юзеф Ґлемп завершив
другий термін свого урядування на
цьому посту.

Метою візиту Блаженнішого Лю-
бомира до Перемишля було обгово-
рення з новим головою Єпископської
Конференції Польщі подальших кроків
для досягнення справжнього прими-
рення між нашими народами. Особли-
ву увагу під час цієї зустрічі було при-
свячено узгодженню програми обміну
прощами, адже, як показує недавній
досвід таких прощ (до Святоуспенсь-
кої унівської лаври (Україна) та Лед-
ниці (Польща), вони стають чудовою

нагодою для глибшого взаємопізнання
через спільну молитву, через спілку-
вання і побут. Крім того, 25-27 червня
пройшла проща до Зарваниці (Укра-
їна), а наступна — до Ченстохови (По-
льща) — запланована на 26 вересня.

24 червня Блаженніший Любомир
відбув до Рима, де протягом чотирьох
днів провів низку робочих зустрічей
та аудієнцій.

о. Ігор Яців,
прес-секретар Глави УГКЦ

Високопреосвященний Юзеф Мі-
халік народився 20 квітня 1941 р. в
Замброві (Ломжинська єпархія),
ієрейські свячення прийняв у 1964 р.
в Ломжі. Навчався в Академії като-
лицького богослов’я у Варшаві та
Папському університеті св. Томи.

В 1986 р. був номінований на єпис-
копа. Єпископська хіротонія відбулася
16 жовтня 1986 р. в Римі (святитель —
Папа Івана Павло ІІ). 17 квітня 1993 р.
Святіший Отець номінував його Мит-
рополитом Перемишльським. Протя-

гом останніх п’яти років був віце-
директором Конференції єпископату
Польщі, є членом Конґреґації у
справах єпископів, консультантом
Папської Ради у  справах мирян, голо-
вою Комісії  у справах мирян Кон-
ференції єпископів Європи.

Біографічна довідка
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Рішенням Священного Синоду Ук-

раїнської Православної Церкви Київ-
ського Патріархату клирик Дніпропе-
тровської єпархії протоієрей Микола
Срібняк був обраний на єпископа Сум-
ського і Охтирського.

З благословення Патріарха Філа-
рета 23 травня, після святкового бого-
служіння на честь просвітителів слов-
’ян святих рівноапостольних Кирила і
Мефодія, звершеного напередодні дня
їх церковної пам’яті, намісником Свя-

то-Михайлівського Золотоверхого
монастиря о. Микола Срібняк був по-
стрижений у чернецтво з іменем Ме-
фодій.

5 червня 2004 р. у Свято-Воло-
димирському патріаршому кафедраль-
ному соборі після всенічного чування
відбувся чин наречення ієромонаха
Мефодія на єпископа Сумського і Ох-
тирського, який звершили Патріарх
Київський і всієї Руси-України Філа–
рет, архієпископ Переяслав-Хмель-

ï¥ÓÚÓÌ¥fl ¥πÓÏÓÌ‡ı‡ åÂÙÓ‰¥fl (ë¥·ÌflÍ‡) Ì‡ πÔËÒÍÓÔ‡ ëÛÏÒ¸ÍÓ„Ó ¥ éıÚËÒ¸ÍÓ„Ó

ницький Димитрій, єпископи Біло–
церківський Олександр та Харківсь–
кий і Богодухівський Флавіан. Під час
наречення ієромонах Мефодій висту-
пив з промовою та зверненням до Пат-
ріарха.

В неділю, 6 червня 2004 р., у спів–
служінні архієреїв, які брали участь у
нареченні, Патріарх Філарет за Боже-
ственною літургією звершив хірото-
нію ієромонаха Мефодія (Срібняка) на
єпископа Сумського і Охтирського.

Єпископ Сумський і Охтирський
Мефодій (в миру — Микола Мико-
лайович Срібняк) народився 8 чер-
вня 1957 р. в с. Грабівка Калуського
району Івано-Франківської області.
У молоді роки переїхав до Сибіру. З
1978 по 1986 рр. працював лісничим
у Красноярському краї (РФ). У 1985
р. закінчив Сибірський технологіч–
ний інститут.

З 1986 по 1992 рр. працював за-
ступником директора Іркутського
медично-оздоровчого центру. На-
вчався у медичному училищі, а зго-

дом — в Іркутському медичному
інституті, який не закінчив з причини
свого від’їзду в Україну (1994 р.) У
1992-1994 рр. був Головою Україн–
ського земляцтва Іркутська.

У 1995 р. владикою Адріаном, нині
митрополитом Дніпропетровським і
Криворізьким, в Богоявленському со–
борі м. Ногінська (Московська об-
ласть) був рукоположений на диякона,
а згодом — на священика. З 1996 по
травень 2004 р. обіймав посаду сек-

ретаря Дніпропетровсько-Криво-
різької єпархії. Навчався у духовній
семінарії в Ногінську, згодом — у
Волинській Духовній Семінарії, яку
закінчив у 1999 р.

В 2004 р. закінчив Львівську Ду-
ховну Академію. 14 травня 2004 р.
Священним Синодом УПЦ КП обра-
ний на єпископа Сумського і Ох-
тирського. 6 червня ц.р. у Володи-
мирському кафедральному соборі
Києва рукоположений на єпископа .Ê

Біографічна довідка

Відкриваючи конференцію 24
червня ц.р. в Свято-Дмитрівському ка-
техитично-пастирському центрі Хар-
кова, архієпископ Ігор (Ісіченко) по–
відомив про намір Колегії Патріарха
Мстислава зробити підсумкову богос-
ловську конференцію щорічною.
Формулювання теми конференції не є
випадковим. Воно випливає з досвіду
Патріарха Мстислава, ім’я якого прий-
няла харківська богословська школа:
інтегрування Української Православ-
ної Церкви в світову християнську
спільноту як рівноправного члена,
свідомого своєї ідентичності. Актуа-
льність теми  — безперечна з огляду
на суспільно-церковну ситуацію в Ук-
раїні та у світі. Українська спільнота
засвідчує свою присутність у Вселен-
ській Церкві важливими чинниками,
адже Церква в Україні має унікальний
досвід новітнього сповідництва.

Після вступного слова було заслу-
хано доповіді: «Християнство як мо-
дус буття в українській поетичній
рецепції» (о. Віктор Маринчак, канд.
філолог. наук), «Богородичний культ
у релігійній свідомості українців XVII
ст.» (Олена Матушек, канд. філолог.
наук), «Помісні Собори XVII ст. як
джерела канонічного права Україн-
ської Церкви» (о. Олег Козуб, викла-
дач Колегії Патріарха Мстислава),
«Еклезіологічне бачення митрополитів
УГКЦ ХХ ст.» (о. Михайло Димид,
доктор східного канонічного права,
директор Інституту канонічного права
Українського католицького універ-
ситету), «Еклезіологічне бачення
єдиної Київської Помісної Церкви в
сучасній УГКЦ» (о. Мирон Бендик,
ректор Дрогобицького катехитичного
інституту УГКЦ), «Українсько-
візантійський обряд: літургійна ре-

альність чи політична фікція?» (о.
Володимир Червонников, викладач
Колегії Патріарха Мстислава), «Цер-
ковна архітектура Наддніпрянщини:
традиції, синодальний вплив, сучасне
храмове будівництво» (о. Ігор Литвин,
викладач Колегії Патріарха Мсти-
слава), «Культурна місія монастирів у
Київській Русі» (архієпископ Ігор
Ісіченко, канд. філолог. наук, ректор
Колегії Патріарха Мстислава), «Пара-
фіяльне навчання в Українській Цер-
кві» (о. Іван Лещик). Пройшла жвава
дискусія, до якої залучилися численні
учасники конференції. Тексти допо-
відей будуть згодом розміщені на веб-
сторінці Харківсько-Полтавської єпа-
рхії.

Прес-центр
Харківсько-Полтавської

єпархії УАПЦ

У Харкові пройшла богословська конференція

«Помісна церковна традиція України як частина східної християнської цивілізації»
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Прес-центр УПЦÊКП
www.kievpatr.org.ua

www.uaoc.org.ua
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Дорогі браття і сестри,
шановні співгромадяни!

Пройдений нашим народом шлях
будівництва незалежної держави ви-
магає того, щоб ми не тільки згадали
свої здобутки, але й замислилися над
тими проблемами, виклик яких хрис-
тиянські Церкви не мають права оми-
нути мовчанням. На нашу думку, до
них належать проблеми зміни і вик-
ривлення світогляду та поступової
втрати значною частиною наших спів-
громадян розуміння цінності життя
людини протягом всього часу її
фізичного буття — від моменту зачат-
тя і до природної смерті. Тому з наго-
ди відзначення 1 червня Міжнародного
дня захисту дітей і враховуючи
проголошення Президентом України
Леонідом Кучмою 2004 року «Роком
сім’ї» вважаємо за необхідне поділи-
тися з вами нашим спільним баченням
існуючих проблем та шляхів їхнього
вирішення.

Україна, як і більшість країн Євро-
пи, протягом тривалого часу пере-
живає демографічну кризу. Відтворе-
ння населення забезпечується лише
наполовину, його загальна кількість
поступово зменшується і воно відчут-
но старіє. На нашу думку, такий стан
речей одночасно є і духовно-мораль-
ною проблемою, і становить реальну
загрозу національним інтересам і без-
пеці нашої держави.

Однією з основних причин, яка спо-
нукала нас до цього звернення є те, що
в Україні в середньому половина вагіт-
ностей закінчується абортами — вбив-
ством ненароджених дітей в лоні ма-
тері. Внаслідок цього за 12 років своєї
Незалежності наша держава фактич-
но втратила 8,5 мільйонів ненародже-
них громадян. З цими цифрами пов’я-
заний і той сумний факт, що кожна
п’ята подружня пара безплідна, бо при-
чиною безпліддя у 60% випадків є ус-
кладнення після аборту.

Існує багато причин, якими можна
пояснити виникнення згаданих про-
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блем, але найголовнішою з них, на
нашу думку, є світоглядна криза, і —
як її наслідок — зміна пріоритетів лю-
дського життя.

Протягом всієї історії українсько-
му народові були притаманні родинні
цінності, а створення сім’ї, народжен-
ня і достойне виховання дітей визна-
валися одними з найважливіших обо-
в’язків людини. Тепер на противагу
цим цінностям прийшли інші — мате-
ріальний добробут і свобода самореа-
лізації. Якщо раніше у суспільній сві-
домості права людини нерозривно
сполучалися з її обов’язками, то тепер
ми бачимо, що для багатьох цей зв’я-
зок втратився, а набуття тих чи інших
прав стало не засобом, а метою існу-
вання особистості.

Ми не виступаємо ані проти сво-
боди самореалізації, бо Сам Господь
створив людину за Своїм образом та
подобою і наділив її свободою, ані про-
ти матеріального добробуту, набуття
якого повинно усвідомлюватися як
Боже благословення. Разом з тим, ко-
жен з нас повинен пам’ятати, що ду-
ховні, а не матеріальні цінності, по-
винні становити основу світогляду
людини, що людина покликана до існу-
вання не заради скороминучих благ
теперішнього життя, а заради блажен-
ного вічного життя з Богом.

Ніхто не повинен забувати про те,
що свобода людини нерозривно пов’я-
зана з відповідальністю, а її права не
можуть бути відділені від обов’язків.
Живучи разом з іншими, людина не
може ігнорувати суспільних потреб і
заради егоїстичних та індивідуаліс-
тичних забаганок не повинна відкида-
ти спільні обов’язки. Саме тому захист
права на життя ненародженої дитини,
відродження сімейних цінностей, і як
— наслідок — вихід з демографічної
кризи є загальною справою, посильну
участь в якій мають брати всі члени
суспільства.

Загальновизнаним є право людини
на життя. Воно закріплене і Божими
заповідями, і міжнародним правом, і

Конституцією України. Але христи-
янські Церкви України вкотре наголо-
шують на тому, що право на життя
повинно розповсюджуватися на кож-
ну людину, а не тільки на ту, яка вже
народилася. Церква визнає, що життя
кожної людської особи починається з
моменту зачаття, а тому штучне пере-
ривання вагітності — аборт — є нічим
іншим, як вбивством беззахисної ма-
ленької людини. Плід в утробі матері
не є одним з органів її тіла, а є живою
людською істотою, яка так само, як і
інші люди, має право на захист свого
життя з боку суспільства і закону. У
момент народження змінюється стан,
а не сутність дитини, а тому важко
зрозуміти, чому суспільство і закон
засуджують жінок, які вбивають но-
вонароджених немовлят в той час, як
вбивство ненароджених дітей вважа-
ється і законним, і суспільно виправ-
даним.

Також викликає особливе обурення
той факт, що в Україні не тільки існує
суспільно прийнятне дітовбивство, але
й узаконено використання так званих
«людських зародків» — тіл вбитих
шляхом аборту немовлят. Тільки зне-
вагою до гідності людини можна по-
яснити той факт, що вбита дитина пев-
ними представниками медичного
бізнесу розглядається як сировина для
медичних та косметичних препаратів.
Це створює навколо акту аборту атмо-
сферу схвалення та дозволеності, яка
ризикує перерости у справжній вироб-
ничий інтерес.

Вважаємо, що проблема вбивства
ненароджених дітей нерозривно пов’я-
зана з кризою сім’ї, бо найчастіше мо-
тивом аборту є бажання не створюва-
ти собі соціальних проблем.

Християнська Церква розглядає
сім’ю як природний і первинний інсти-
тут суспільства, який базується на до-
бровільно укладеному благословен-
ному Богом союзі чоловіка та жінки.
Сім’я відіграє виняткову роль у справі
виховання людини і становлення здо-
рового і повноцінного суспільства.
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Ми глибоко переконані, що в разі
деградації сім’ї як соціального інсти-
туту, обов’язково відбудеться і занепад
українського суспільства, яке втра-
тить свою самобутність та ідентич-
ність. Що ми можемо зробити для того,
щоб захистити життя кожної людини
і запобігти суспільній катастрофі?

Насамперед необхідно усвідомити,
що ані держава, ані політичні або гро-
мадські об’єднання, ані інші соціальні
інститути навіть за наявності велико-
го бажання не зможуть самотужки по-
долати проблеми знецінення життя
людини. Це під силу тільки всім нам
разом. Тому християнські Церкви Ук-
раїни, будучи невід’ємною частиною
суспільства, не зважаючи на існуючі
між нами розбіжності, висловлюють
бажання спільно працювати в питан-
нях захисту життя людини і відрод-
ження сім’ї.

У зв’язку із цим ми підтримуємо
ідею створення Всеукраїнського між-
конфесійного комітету захисту життя
людини, в роботі якого матимуть мож-
ливість взяти участь не тільки хрис-
тияни, а й представники ісламу та
іудаїзму, які поділяють з нами погляд
на суспільні проблеми. Організація і
робота такого комітету може стати
прикладом об’єднання людей з різни-
ми поглядами заради досягнення спі-
льної мети.

Ми звертаємося до парламенту і
уряду України з проханням перегляну-
ти чинне законодавство (стаття 50
«Добровільне штучне переривання ва-
гітності» Закону України «Основи за-
конодавства України про охорону здо-
ров’я», прийнятого постановою
Верховної Ради України від 19 лис-
топада 1992 р. (№ 2802-12); Постанова
Кабінету Міністрів № 926 від 12 лис-
топада 1993 р. «Про порядок штучно-
го переривання вагітності від 12 до 28
тижнів» та ін.), якими регулюється
питання штучного переривання ва-
гітності. Звертаємо увагу на суб’єкти-
вність визначення підстав для аборту
— так званих «соціальних та медич-
них показників», під якими можуть
розумітися практично будь-які причи-
ни, якими виправдовується вбивство
ненародженої дитини.

Покликання держави — забезпечу-
вати гідний рівень життя своїм грома-
дянам. Тому ми, усвідомлюючи, що

однією з причин абортів є економічні
труднощі, звертаємося до законодавців
і Уряду з проханням посилити соці-
альний захист та опіку сімей у питанні
народження і виховання дітей, актив-
но пропагувати збільшення кількості
дітей в сім’ї, підтримувати багатодітні
сім’ї.

Ми звертаємося до лікарів, особ-
ливо до тих, хто є християнами, із зак-
ликом не тільки самим не брати участі
у абортах, але й сприяти усвідомленню
того, що аборт є і дітовбивством, і
шкідливою для організму жінки дією,
яка може привести до непоправних на-
слідків. Церкви, які ми представляємо,
рішуче протестують проти комерцій-
ного використання вбитих через аборт
дітей (так званого «абортивного ма-
теріалу»), і тому ми звертаємося до
медиків та науковців з проханням не
брати участі у пов’язаних з цим захо-
дах, а Верховну Раду України проси-
мо внести до законодавства відповідні
зміни. Взагалі ми вважаємо неприй-
нятними будь-які дії, в тому числі й
способи штучного запліднення, нас-
лідком яких є знищення зачатого пло-
ду або його комерційне використання.

Ми звертаємося до вчителів і лі-
карів із закликом сприяти підготовці
молоді до подружнього життя та від-
повідального батьківства, а також роз-
повсюдженню знань про те, що вбив-
ство ненародженої дитини не може
бути способом вирішення проблем.

Ми звертаємося до всіх, хто має су-
спільно важливий голос — політиків,
діячів науки і культури, журналістів —
із закликом використати свій вплив на
суспільство для того, щоб захистити
життя ненароджених дітей. Чим біль-
ше людей будуть знати правду про те,
що ховається за словом «аборт», тим
менше буде тих, хто підтримуватиме
позбавлення життя беззахисних ма-
леньких дітей.

Ми звертаємося до власників і пра-
цівників засобів масової інформації,
що часто використовуються для поши-
рення культу насильства, вбивства,
брутальності, сексуальної розбещено-
сті, що провокує безвідповідальні ста-
теві зв’язки, жорстокість та злочи-
нність, призводить до небажаної
вагітності та абортів, з проханням па-
м’ятати про відповідальність за наслі-
дки своєї праці.

Свобода слова і самовиразу по-
винна сполучатися з відповідальністю
за це слово та спосіб самовиразу.

Євангеліє попереджує, що від-
повідальність за гріх несе не тільки сам
грішник, але й той, хто спокусив його
до гріха, а тому просимо власників і
працівників засобів масової інформації
робити все можливе для того, щоб нові
способи суспільної комунікації не ста-
вали новими засобами розповсюдже-
ння зла в світі.

Ми переконані, що кожна людина
має невід’ємне право на життя з мо-
менту зачаття до природної смерті, а
сім’я, як благословенний Богом союз
чоловіка та жінки, а також дитина, яка
є плодом їхньої любові, мають вели-
чезну цінність та потребують всебічної
охорони і опіки.

Ми переконані, що тільки разом,
спільними зусиллями всіх суспільних
інституцій, ми зможемо подолати тру-
днощі становлення українського су-
спільства, збудувати його на міцних
духовних засадах, зробити його здат-
ним захистити життя кожної людини і
дати їй можливість для гармонійного
розвитку.

Нехай Господь Бог допоможе нам
у цій добрій справі!

Філарет, Глава УПЦÊКП;
Любомир, Глава УГКЦ;
Михайло Паночко, Єпископ Це-

ркви Християн Віри Євангельської
України (ЦХВЄУ);

Маркіян Трофим’як, заступник
Голови Конференції Римо-Католиць-
ких Єпископів України;

Григорій Комендант, Голова
Всеукраїнського Союзу об’єднання
Євангельських Християн баптистів;

Леонід Падун, Старший єпис-
коп Української Християнської Єва-
нгельської Церкви;

Василь Райчинець, Старший
Єпископ Союзу Вільних Церков Хрис-
тиян Євангельської Віри України;

Володимир Крупський, прези-
дент Української Уніонної Конферен-
ції (УУК) Церкви Адвентистів Сьо-
мого Дня.

Оприлюднено 1 червня 2004 р.,
в Міжнародний день захисту дітей,

 на прес-конференції в
інформаційному агентстві УНІАНÊ
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Кор.: Прошу розповісти доклад-
ніше, що це за фільми, як вони ство-
рювалися: що це, власне, за проект?

Володимир Чемес: Перш за все,
дякую владиці Михаїлу та п. Оксані за
те, що вони попросили мене долучи-
тися до роботи оргкомітету по вшану-
ванню цих видатних осіб і повернутися
подумки до тих подій, які відбувалися
майже десять років тому, коли розпо-
чалася робота над фільмами про них.
На сьогоднішній час залишилися лише
деякі організаційні питання щодо
видання цих фільмів.

Популяризація фільмів відбува-
ється під загальною назвою «Подвиж-
ники віри Христової». До серії увій-
шли 10 документальних фільмів, серед
яких: «Світильник істини», «Як буду-
вати рідну хату», «Апостол єдності і
віри», «Під Твою милість прибігаємо»,
«Гора Ясна», «Срібна земля», «По-
свята», «Ціною власного життя»,
«Зближаються часи», «Заповіт». Ви-
дання фільмів буде здійснено на
відеокасетах формату VHS. Три-
валість фільмів від 30 до 61 хвилини.
Всі вони об’єднані в одному виданні —
блоці, який включатиме 10 названих
касет.

Кор.: Наскільки я розумію, біль-
шість фільмів присвячені постаті
Митрополита Андрея та поста-
тям мучеників нашої Церкви?

Оксана Гайова: Саме так. Я б хо-
тіла сказати, чому саме створювалися
ці фільми, яке їх основне завдання. Пе-

«åË ıÓ˜ÂÏÓ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÚË ‚Ò¥ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚ¥ ÔÓÔÛÎflËÁÛ‚‡ÚË ¥‰Âª,
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редусім, дуже складно було працюва-
ти над цією тематикою, тому що це є
тема історії Української Греко-Като-
лицької Церкви першої половини ХХ
століття. Ми намагалися висвітлити
складний шлях Слуги Божого Митро-
полита Андрея, Ісповідника Віри
Патріарха Йосифа, складний шлях
УГКЦ, починаючи від року Божого
1596, зокрема, постаті св. священому-
ченика Йосафата Кунцевича.

Складно було робити ці фільми
через брак відеодокументів. Під час
роботи над фільмами ми зіткнулися з
багатьма проблемами. Зокрема, нам
довелося з’їздити до Білорусі, побува-
ти у тих місцях, які пов’язані з життям
св. Йосафата Кунцевича. Коли ми
їхали до Росії під час роботи над фі-
льмом «Царський в’язень» (фільм про
перебування Митрополита Андрея
Шептицького в 1914-1917 рр. у Суз-
дальському Спасо-Єфимівському мо-
настирі), ми хвилювалися, чи всюди
нам дозволять знімати, де нам буде
складніше: в Києво-Печерській Лаврі,
яку свого часу відвідував св. Йосафат,
чи в Росії.

Приїжджаємо ми до Києва (це було
у 1995 р.). Завдяки колегам з київської
телестудії ми змогли відзняти трапез-
ну і поговорити з настоятелем-архі-
мандритом. Інтерв’ю з архімандритом
було на тему, що означає любов у Хри-
сті, коли ми дійдемо до єдності, що
означає любити один одного, якими ми
повинні бути: архімандрит говорив

дуже гарно. І раптом після зйомки по-
чалися проблеми: прийшли отці, які не
були попереджені, що ми маємо дозвіл
на знімання в Лаврі, і вигнали нас.
Потім нас, звичайно, перепрошували,
але я сказала; «Дякую за те, що ви доз-
волили нам відзняти. Ви дуже гарно
говорили. Єдине прохання: ми не про-
симо вас, щоб ви нас любили як при-
ятелів — любіть нас, принаймні, як
ворогів».

Після такого я подумала: «Якщо у
Києві ми зустрічаємося з такими про-
блемами, що ж тоді нас чекає в Росії?»
А це був період загострення ситуації у
Чечні. Їхати було важко — нас зупи-
няли, штрафували, не пускали, але,
нарешті, ми добралися — вперше з
Української Греко-Католицької Церк-
ви приїхали до місця, де був ув’язне-
ний Митрополит Андрей Шептицький.

Пригадую, що я колись говорила:
«Я не хочу їхати на паломництво до
Рима чи Єрусалима, — найбільше я
хочу побувати в тому місці, де далеко
від свого народу карався митрополит
Андрей Шептицький».

Перед поїздкою я прочитала листи,
які він писав із заслання. Це були ма-
ленькі поштівки, — дуже зашифровані
через військову цензуру. Але надзви-
чайно зворушує те, що завжди Митро-
полит пише, що йому добре: «Тут і
небо, і сонце, і травичка. За вас я мо-
люся. Кожна вісточка від вас дорога
мені». Прибуваємо ми до Спасо-Єфи-
мівського монастиря.  Хоча це монас-

ÇÎ‡‰ËÍ‡ åËı‡ªÎ ÉËÌ˜Ë¯ËÌ:
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2004 рік є надзвичайним роком для нашої Церкви. Це рік ювілеїв, пов’язаних зі знаковими постатями в нашій
Церкві — з Митрополитом Андреєм Шептицьким, Патріархом Йосифом Сліпим, а також з графинею Софією
Шептицькою з Фредрів — матір’ю Митрополита Андрея. У зв’язку з цим, однією з постанов чергової сесії Синоду
єпископів Києво-Галицької Митрополії нашої Церкви, яка відбулася в листопаді минулого року, було створення
організаційного комітету з проведення всіх ювілейних заходів і популяризація документальних фільмів про ці по-
статі. Сьогодні у нас в гостях — люди, які, власне, і творили ці фільми, які є оргкомітетом з питань відзначення
ювілеїв Митрополита Андрея і Патріарха Йосифа. Це владика Михаїл Гринчишин — екзарх для Франції і країн
Бенілюксу, голова Постуляційного центру беатифікації і канонізації святих Української Греко-Католицькрої Цер-
кви, а також — член Постійного Синоду єпископів УГКЦ, п. Оксана Гайова — голова оргкомітету з питань
відзначення цих ювілеїв, і п. Володимир Чемес — режисер згаданих фільмів.
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тир, але це є і най-
страшніша тюрма
XVIII століття для
церковних злочин-
ців — людей, які в
чомусь проштрафи-
лися перед Церк-
вою. Нам показали
келію Слуги Божо-
го Митрополита Ан-
дрея. Так трапилося,
що нам вдалося її
відзняти. І я поду-
мала: «Де ж він ба-
чив ту травичку! То
кам’яні мури». І
навіть малесеньке
заґратоване віконце
виходить на вели-
чезну кам’яну стіну. За монастирем, мо-
жливо, пейзаж і гарний, але настільки
низького, похмурого з гайворонням
неба я ще не бачила, воно було аж чорне
від тих ворон... І сама келія: вузеньке
ліжко, малесенький столик,  — а Мит-
рополит мав зріст 2 метри 10 сантимет-
рів! Цвяшок, забитий в стіну, на який
Митрополит міг вішати вбрання, за-
мість умивальника — миска, у якій не-
можливо вмитися… Це все ми відзня-
ли, але нам ще потрібно було інтерв’ю.
На той час там перебував єпископ Во-
лодимиро-Суздальський Валентин. Пі-
сля гіркого досвіду в Києво-Печерській
Лаврі ми думали, що він взагалі не за-
хоче з нами розмовляти.

І от виходить цей архієпископ, ви-
соченного зросту. Я до нього — зі своїм
«Слава Ісусу Христу», а він розгубився:
«Из Украины? Греко-католики, что-
ли?» (у них немає вітання такого, як у
нас: «Слава Ісусу Христу!»)  «Ну, —
думаю, — все! Зараз нам скажуть за-
биратися звідси». Але була зовсім інша
реакція (російська Церква на своїй те-
риторії спокійніша). Вони нас дуже
гарно зустріли, розповіли про історію
цього монастиря, висловили глибоко
негативну оцінку щодо ув’язнення Мит-
рополита, підкреслили, що монастир не
може бути місцем покарання, дуже шко-
дували, що ми не приїхали на день
раніше, коли там перебували семеро
їхніх єпископів.

Отже, саме з Росії ми винесли дуже
гарні враження. Ми не тільки побували
на тому місці, де був Митрополит Анд-
рей, а й були приємно вражені став-
ленням російских єпископів до нас.
Складно зрозуміти, чому там, в Росії

вони спокійні, добрі, мають мож-
ливість проявляти ту християнську
любов, а тут, в Почаївській чи Києво-
Печерській Лаврі ти мусиш викручу-
ватися, боїшся признатися, ким ти є,
бо тебе одразу випровадять за ворота.
Це ж, попри все, загальнохристиян-
ські святині!

Коли ми знімали фільм «Під Твою
милість прибігаємо» у Почаєві і гово-
рили про місця, пов’язані з почитан-
ням Богородиці на наших землих —
були подібні проблеми. Коли ж ми
хотіли дати пожертву, щоб помоли-
лися — побачили оголошення: «Не
записувати вбивць, самовбивць…
протестантів і католиків». Хай би це
було десь поза церквою, але не все-
редині в храмі, бо тоді дивишся на
того священика, який молиться, пра-
вить Службу Божу і народжуються
до нього і тієї церкви зовсім інші по-
чуття, ніж того хотілося б.

Кор.: Мабуть є монастирі, де
домінує молитва, — а є монастирі,
де, на жаль, домінує політика...

Оксана Гайова: Напевне, на Ук-
раїні вони не відчувають себе госпо-
дарями і їм доводиться постійно обо-
ронятися. Наприклад, Почаївська
Лавра — до 1833 року відомий васи-
ліянський монастир... Коли людина
відчуває якусь несправедливість сво-
го перебування на цій території — в
неї з’являється агресивність: «Чого
ця людина прийшла? Чогого вона
хоче? Передачу зробити чи ще щось,
аби цю церкву забрати». Можливо,
російська Церква почувається спо-
кійною в себе, бо це її територія. Там
вона ні в кого нічого не віднімає, і в

неї тих храмів ніхто
не забирає. Тому,
мабуть, в нас були
такі проблеми, коли
ми знімали на тери-
торії України і були
несподівані приємні
моменти, коли ми
були на території
Росії.

Кор.: Владико,
як з висоти вашо-
го становища виг-
лядає ситуація з
фільмами і з тими
труднощами, про
які п. Оксана що-
йно розповідала?

Вл. Михаїл:
Справою беатифікації Митрополита
Андрея зайнявся архієпископ Іван Бу-
чко, який був помічником Митропо-
лита. Після другої світової війни він
жив у Римі і заопікувався цілою
нашою діаспорою, цілою Європою.
Його називали Архієпископом-ски-
тальцем. І йому прийшла думка, що
треба щось робити в справі Митропо-
лита Андрея. Він здійснив відповідні
заходи і справді 1958 р. — відбулося
офіційне відкриття беатифікаційного
процесу. Процес цей ведеться й по
сьогоднішній день. Траплялися різні
проблеми — церковні й позацерковні.
Наприклад, ми не мали доступу до жод-
них архівів, а треба було зібрати його
твори, адже це дуже важливий аспект
цього процесу. Але, незважаючи на
такі важкі умови, вдалося зібрати 20
томів його листів, письмових творів
тощо.

Траплялися й інші труднощі. Про-
цес затягувався, але ось минулого року
процес було доведено до вирішального
пункту: за благословенням Конґреґації
для справ святих видано два товстелез-
них томи документів, що стосуються
беатифікаційного процесу Митропо-
лита. Так що дуже важлива частина
праці вже є зроблена. Тепер потрібне
свідчення чуда через заступництво
Митрополита — якесь надзвичайне
оздоровлення. Тоді ми б могли проси-
ти Святішого Отця про його беати-
фікацію. Зараз маємо 60-тиліття з
часу його смерті. Тому перед Синодом
минулого року я поставив питання,
щоб цей рік був виокремлений як рік
особливої прослави Митрополита Ан-
дрея, тим більше, що цього року —

Владика Михаїл Гринчишин та п. Оксана Гайова у студії радіо «Воскресіння»



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

‹6/2004

річниця смерті його матері. Ми хоче-
мо використати всі можливості попу-
ляризувати ідеї, думки, спадщину Мит-
рополита. На мій погляд, це є
найбільша постать цілої нашої історії
— не тільки ХХ століття!

Кор.: Повертаючись до питання
про чудо, дуже важливо наголосити
ось на чому: часто лунають такі за-
питання до Владики Любомира Гу-
зара: «Чому Папа не беатифікує Ми-
трополита Шептицького?» Але ж
ця справа — не виключно Папи чи
Конґреґації у справах святих. Ко-
жен вірний може бути тією ключо-
вою фігурою, за допомогою якої буде
засвідчено чудо. І важливо це довес-
ти до відома абсолютно всіх вірних,
бо, можливо, у наших вірних немає
ще такого досвіду — молитися за
чудо...

Вл. Михаїл: Так, чудо треба випро-
сити в Бога. Для чуда потрібна віра і
молитва. Треба, щоб люди вірили, що
Митрополит є святий і користувалися
його посередництвом та заступницт-
вом. Господь творить чудо, але через
заступництво певного святого. І чудо
— то знак, то перст Божий. Бог ут-
верджує тим чудом життя і святість
даного святого.

То не є легка річ, бо ті вимоги є
дуже серйозними. Наприклад, за ті 150
чи 200 років, відколи Божа Матір з’я-
вилася у Лурді, там сталося, як ка-
жуть, близько двох тисяч чудес. Але з
того всього тільки 68 визнані за автен-
тичне чудо. Вимоги дуже суворі. Пер-
ша — то мусить бути якась невилі-
ковна фізична недуга. Всі медичні
засоби, які застосовувалися були не-
фективними. Оздоровлення має прой-
ти за дуже короткий час і бути повним.
І тому мусять бути медичні докази.

У законі Церкви вимагається, щоб
сталося одне чудо для беатифікації і
одне — для канонізації. У випадках му-
чеників є звільнення від того, бо муче-
ництво вважається чудом. Коли ми
розпочали процес беатифікації Ми-
трополита, закон вимагав два чуда до
беатифікації і два — до канонізації.
Папа Римський Іван Павло ІІ у 1983 р.
змінив той закон і полегшив процедуру.
Власне, ми тепер звертаємося до лю-
дей, щоби молилися, просили чуда,
щоб ми могли просити Святішого
Отця проголосити Митрополита Анд-
рея блаженним. Опісля цього потрібне
буде ще одне чудо для канонізації.

Оксана Гайова: Преосвященний
владика сказав про важливість і не-
обхідність чуда для беатифікаційного
і канонізаційного процесу. Часто лу-
нають слова: мовляв, якщо чуда немає
— Митрополит не святий, і тому не
вислуховуються ці молитви. Чому ва-
жлива ця популяризація Митрополита
Андрея і удоступнення його на різних
рівнях різних категоріям населення?
(Зокрема, і наші фільми переслідують
ту ж саму мету). Щоб було чудо —
потрібно молитися. Щоб я молилася до
тієї особи, — я повинна її любити, до
неї мати повну довіру. Як я можу до
неї молитися, якщо я не знаю її?

Нині — не той період, який був у
1945 році після смерті Митрополита
Андрея. Його рідний брат, блаженний
Климентій Шептицький, писав до сво-
го брата Станіслава: «Щораз то більше
чується серед народу про ласки, отри-
мані за посередництвом молитов до
Митрополита Андрея». Нічого дивно-
го. Це був той період, коли люди пам-
’ятали, жили в безпосередній присут-
ності Митрополита, якого ще за життя
називали «святець зі Святоюрської
гори». Потім були ті 50 років, які були
не просто роками мовчання про
Українську Греко-Католицьку Церкву
чи її Митрополита, а роками інтенсив-
ної праці з її дискредитації, фальсифі-
кації, вигадування різного роду легенд
про моральність Митрополита Андрея,
— і ця отрута проникала в душі лю-
дей: до 1990 року вся інформація про
УГКЦ була лише негативна. Отже, по
краплині потрібно постійно пригаду-
вати, повертати людям ту правду, —
що ми намагалися зробити і у своїх
фільмах, розповісти людям, яким був
Митрополит, що він зробив для нас,
для Церкви, для держави, навіть, що
він зробив конкретно для приватної
особи.

Тому треба створювати такі філь-
ми — і не тільки про Митрополита, —
адже в нас багато мучеників, ісповід-
ників віри… Бо ж не кожен прочитає
книжку, а фільм подивитися легше.
Кожен фільм ми закінчуємо молитвою
за прославу Слуги Божого Митропо-
лита Андрея. Є текст тієї молитви, є
адреси постуляцій, на які люди можуть
звертатися, якщо їхня молитва буде
вислухана. Це не означає, що мусить
бути тільки чудо: будь-які ласки, отри-
мані через молитву до нього, — дуже
важливі для процесу беатифікації.

Володимир Чемес: Оскільки вла-
дика доручив мені здійснити певну
організаційну роботу щодо видання
цих фільмів, я хотів би дещо сказати і
про можливість їх отримання. Але
дещо повернуся до теми чуда, необ-
хідного для продовження і завершення
процесу беатифікації. Хочу особливо
підкреслити незвичайні умови, в яких
здійснювалися зйомки в Росії, Біло-
русії, Італії, Австрії. Хотів би також
зазначити, що фільми створювалися в
1993-1996 рр. З 1996 по 2004 рр.  —
за рішенням владики Гринчишина вони
перейшли до постуляційного центру.
Далі — аналіз цих фільмів, популя-
ризація їх серед віруючих і серед цер-
ковних структур.

До виробництва фільмів долучи-
лася дуже велика кількість людей.
Узагалі неможливо було б створити ці
фільми, без підтримки, участі безпо-
середньо керівництва УГКЦ, без долу-
чення прес-бюро УГКЦ у 1993-1996
рр. Консультантами фільмів були: те-
перішній владика Гліб Лончина та о.
доктор-мітрат Іван Дацько. Дуже бага-
то людей були залучені до справи. І до
кого б ми не зверталися — ми зустрі-
чали розуміння і сприяння. Навколо
всіх цих фільмів була якась позитивна
аура, яка сприяла їх виготовленню.

Був певний патронат Митрополита
Шептицького і Патріарха Йосифа над
усім цим процесом. Я міг би навести
багато таких дивних прикладів: безп-
роблемний перетин кордонів і митниці,
сприяння в посольстві, надання мож-
ливості знімати Літургію, присвячену
400-літтю Берестейської Унії. Ми
обійшли верхні точки всіх кафедраль-
них храмів, куди ніколи й ніхто не
підіймався з камерою… Часом здава-
лося — все, ситуація патова, а наступ-
ного дня все вирішувалося позитивно
і процес продовжувався.

Ще один момент, важливий для

Музей Митрополита Андрея
при монастирі місійного згромадження

св. Андрея поблизу селища Яремче
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Релігійно-інформаційні

та культурологічні програми

Слухайте нас в мережі Internet:

 http://www.rr.lviv.ua

На УКХ

Львівська радіотрансляційна мережа

Львів - 67,04 МГц

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

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

Перша програма

Українського радіо

(Всеукраїнська

ретрансляційна мережа

проводового мовлення)

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

мене як правника і адвоката. З самого
початку було поставлене завдання,
щоб видання цих фільмів було відпо-
відним до авторського права України.
Всі ліцензійні моменти було дотрима-
но. Десять фільмів під рубрикою «По-
движники віри Христової» здано на
зберігання в Державний національний
Центр ім. О. Довженка, завершується
оформлення авторських прав.

Кор.: Тут саме доречно повідо-
мити: коли і де можна придбати,
побачити ці фільми...

Виключне право на видання цих

фільмів і серії в цілому належить місії
«Постуляційний центр беатифікації і
канонізації святих УГКЦ». Бажаючі
можуть звернутися туди і замовити
цю серію. Фільми створювалися в
1993-1996 рр., а нова редакція і відно-
влення фільмів здійснено в 2004 р. По-
пуляризація фільмів і серії загалом
здійснена завдяки щедрості владики
Михаїла Гринчишина та допомозі о.
Йосифа Міляна.

Замовити фільми можна за адре-
сою: площа Соборна 3а, м. Львів,
Україна. Телефон: (0322) 97-86-57 та

(0322) 79-84-42. Також прохання про
ласки, одержані за посередництвом мо-
литов до Слуги Божого Андрея Шеп-
тицького повідомляти на адреси: пло-
ща Соборна 3а, м. Львів, Україна, місія
«Постуляційний центр беатифікації
і канонізації святих УГКЦ», а також
до ватиканської Конґреґації у справах
святих за адресою: Via Boccea, 478,
Roma (Italia). Вся ця інформація є як
на обкладинках касет, так і на кожній
касеті наприкінці фільму.

Розмову провела Зоряна Курдина
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