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Громадськість України молиться

за мирні і чесні вибори

Як повідомлялося раніше, 23 чер-
вня 2004 року Глава Української Гре-
ко-Католицької Церкви Блаженніший
Любомир Кардинал Гузар у м. Пере-
мишлі (Польща) зустрівся із новооб-
раним Головою Єпископської Конфе-
ренції Польщі Високопреосвященним
Архієпископом Юзефом Міхаліком,
Митрополитом Перемишльським. Під
час зустрічі сторони обговорили по-
дальші кроки для досягнення справж-
нього примирення між нашими наро-
дами, приділивши особливу увагу
такому корисному засобу реалізації
цього бажання як взаємний обмін про-
щами.

Згодом, 24 червня, Блаженніший
Любомир, перебуваючи у Римі, протя-
гом чотирьох днів провів низку робо-
чих зустрічей та аудієнцій. Після цього
Глава УГКЦ присвятив декілька днів
відпочинку.

Відтак, 11 липня Блаженніший Лю-
бомир спільно з Високопреосвящен-
ним Владикою Іваном Мартиняком,
Митрополитом Перемишльсько-Вар-
шавським, взяв участь в Архієрейській
Божественній Літургії у с. Хшаново
(Польща). У цьому селі діяла єдина ук-
раїнська греко-католицька парафія в
комуністичній Польщі. Парохом цієї
громади був о. Ріпецький.

12 липня Глава УГКЦ разом із Пре-
освященним Владикою Юліяном Во-
роновським, Єпархом Самбірсько-
Дрогобицьким, та іншими архієреями
Церкви здійснив освячення новозбудо-
ваного храму в місті Турка (Львівська
область).

17-18 липня Верховний архіпастир
УГКЦ взяв участь у цьогорічній прощі
родин до чудотворного джерела у с.
Зарваниця (Тернопільська область).

Прес-секретаріат Глави УГКЦ

Глава УГКЦ у липні...

стор. 1 — Митрополит Андрей
серед українських дітей

(фото 30-их років; див. стор. 5, 8);
стор. 20 — костел Івана Хрестителя

у Львові (в даний час — музей).

2 липня 2004 р. члени громадських
організацій Галичини розпочали безпе-
рервну молитву за кращу долю Укра-
їни, за доброго провідника в особі но-
вообраного Президента, за мирні та
чесні вибори. Молитва, яка не припи-
нятиметься ні вдень ні вночі, у якій ві-
зьмуть участь мешканці Сходу і Захо-
ду, Півночі і Півдня України (для цього
вже складений відповідний графік),
розпочалася прощею до села Страдч
(Яворівський район Львівської облас-
ті). У прощі взяли участь молодь, ду-
ховенство, монашество, члени громад-
ських організацій.

Ініціатива проведення безперервної
молитви належить громадським орга-
нізаціям, які в 2002 році провели ду-
ховно-просвітницьку акцію «Під твою
милість прибігаємо...» (30 червня —
14 жовтня 2002 року ікона Пресвятої

Богородиці «Одигітрія» пройшла всі-
ма регіонами нашої держави і відтак
була встановлена у Верховній Раді Ук-
раїни). У 2003 році ці ж організації
провели науково-меморіальну експе-
дицію «Місцями голодомору України».

«Знищений, обкрадений, розкида-
ний по всьому світі український народ
не має зараз іншої зброї, як молитва,
— пояснюють причину започатку-
вання молитовного чування її учасни-
ки. — Віра в силу молитви і любов до
Бога завжди супроводжували нас в
боротьбі за волю і правду. Так і сього-
дні ми просимо Божого благословення
для України».

Безперервна молитва завершиться
у день виборів Президента України —
31 жовтня 2004 року.

Прес-секретаріат Глави УГКЦ
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17 липня 2004 року у м. Новояво-

рівськ (Львівська область) завершив-
ся перший етап цьогорічного курсу на-
вчання у Літній школі мирянського
лідерства. Для вручення учасникам
навчання сертифікатів про участь у
семінарах та тренінгах до Новояворів-
ська прибув Блаженніший Любомир
Кардинал Гузар, Глава Української Гре-
ко-Католицької Церкви. Літня школа
мирянського лідерства вперше була
проведена минулого року. Меценатом
літньої школи є фундація «Fidel Gotz
Stiftung», головним напрямом діяль-
ності якої є виховання мирянських
провідників. Школа має таку мету: ак-
тивізувати та поглиблювати свідомість
мирян для християнського служіння
згідно з навчанням II Ватиканського
Собору та прагне досягти таких цілей:

 — надати мирянам кваліфіковані
знання із актуальних суспільних про-
блем;

— виробити лідерські навички у
мирян для ефективнішої праці у Цер-
кві;

 — налагодити співпрацю між різ-
ними мирянами та мирянськими група-
ми у Церкві;

— випродукувати нові, більш якіс-
ні методи діяльності мирян у Церкві.

Програма школи передбачає:
— семінари з найактуальніших пи-

тань сьогодення та курс занять, прове-
дений найвідомішими українськими
викладачами ;

— проведення випускниками лока-
льних семінарів з використанням знань
та навичок, отриманих впродовж тре-
нінгів;

—Êпідсумкова конференція-пре-
зентація результатів реалізованих ло-
кальних проектів та планування по-
дальшої діяльності.

Восени минулого року, після успі-
шного проведення Літньої школи-2003,
було організовано Центр мирянського
лідерства при Українському католиць-
кому університеті. Покровителем
Літньої школи мирянського лідерства
є блаженний мученик Володимир
Прийма, єдиний мирянин серед ново-
мучеників УГКЦ, яких Святіший
Отець Іван Павло ІІ проголосив бла-
женними.

Урочисту програму завершення на-
вчання у Новояворівську розпочала п.
Ольга Зарічинська, директор Центру
мирянського лідерства. Відтак із про-
мовою до учасників свята звернувся
Блаженніший Любомир.

Глава УГКЦ передусім наголосив на

важливій передумові успішної діяль-
ності кожного мирянського лідера:
особисте переконання у тому, що ми-
ряни покликані і мають обов’язок зай-
матися загальноцерковними справами.
Відтак Блаженніший Любомир сказав:
«Мирянин може добре служити Богові
у троякий спосіб: сумлінно виконува-
ти щоденні професійні, суспільні обо-
в’язки; бути задіяним у різних церков-
них організаціях та установах; своїм
власним прикладом, словом заохо-
чувати своїх ближніх жити згідно із
своєю вірою». Також у своєму слові
Глава нашої Церкви підкреслив особ-
ливу місію мирян у справі удоскона-
лення світу, адже вони перебувають у
ближчому контакті із тими, з ким пра-
цюють, подорожують, навчаються і
мають більше шансів достукатися до
їхніх сердець та привести до Бога.

Згодом до святкового зібрання
звернулися о. д-р Михайло Квятковсь-
кий, віце-ректор УКУ, член ради Цен-
тру мирянського лідерства, Шанталь
Гетц, представник фундації «Fidel Gоtz
Stiftung», та Ростислав Пандюк, пред-
ставник Патріаршої комісії у справах
молоді УГКЦ.

Прес-служба УГКЦ

У липні 2004 р.

минуло десять років

відтоді, як з рук Бла-

женнішого Миросла-

ва-Івана Кардинала

Любачівського при-

йняли єпископську

хіротонію нинішній

Єпарх Стрийський

Преосвященний Вла-

дика Юліан Ґбур (7

липня 1994 р.) та Екзарх Києво-Вишгородський Преосвященний

Владика Василій Медвіт (12 липня 1994 р.)

10-літній ювілей єпископської хіротонії

Преосвященних Владик

Юліана Ґбура та Василія Медвіта

Українська Греко-Католицька
Церква у рамках заходів, присвяче-
них відзначенню Ювілейного Року
(60-х роковин смерті Слуги Божо-
го Митрополита Андрея та 20-х ро-
ковин від дня смерті Ісповідника
Віри Патріарха Йосифа), 29 липня
2004 року відзначила 139-ту річни-
цю від дня народження Митропо-
лита Андрея Шептицького. Цього
дня відбулася Всеукраїнська моло-
діжна проща до собору Святого
Юра у Львові та села Прилбичі, ро-
динного гнізда Митрополита Анд-
рея. У львівському соборі Святого
Юра та в церкві Блаженного Кли-
ментія (с. Прилбичі) відслужено
Архієрейську святу Літургію.

(Детальнішу інформацію
див. АРІ №1 за ц.р.)

Редакція АРІ приєднується до щирих вітань на адресу
Преосвященних Владик Юліана і Василія
й до молитов за їх довгу і плідну працю

на архіпастирській ниві задля добра Церкви
та всього українського народу!

29 липня —

День народження

Митрополита

Андрея Шептицького
(29.07.1865 — 01.11.1944)
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Майже 10 років тому при Синоді
Єпископів УГКЦ було створено Сино-
дальну катехитичну комісію, завдання
якої — «опрацювати катехитичні на-
прямні для УГКЦ, координувати кате-
хитичну працю і допомагати єпархіям
у цій ділянці» (Постанова Синоду 54,
1996).

У 1996 р. відбулася перша сесія Па-
тріаршого Собору, під назвою «Нова
Євангелізація». Уся наша Церква після
такого довгого періоду очікування сво-
боди, могла застановитися над своїм
життям і діяльністю. Катехитична ко-
місія, яка працювала на Соборі, вклю-
чала представників усіх наших єпархій.
Напередодні делегати від єпархій про-
вели триденну конференцію, на якій

ä‡ÚÂıËÚË˜ÌÂ ÒÎÛÊ¥ÌÌfl ‚ ìÉäñ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥: ‰ÓÒ‚¥‰, ÚÛ‰ÌÓ˘¥, ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ë

28-30 липня 2004 року у приміщенні Львівської духовної семінарії Святого Духа (вул. Шевченка, 188, Львів-Рудно) відбулася
Всеукраїнська науково-практична конференція «Катехитичне служіння в УГКЦ сьогодні: досвід, труднощі, перспективи».
Мета конференції — спільно застановитися над питанням релігійного виховання дітей, молоді та дорослих у єпархіях в
Україні та діаспорі. У конференції взяли участь делегати від усіх єпархій України (7-8 осіб від єпархії: голова єпархіальної
катехитичної комісії, директор катехитичного центру, директор катехитичного інституту (курсів), один із голів деканаль-
них катехитичних рад, представники від катехитів, монахів, священиків), від українських єпархій, апостольських екзархатів
та адміністратур Європи (Польщі, Італії, Греції, Португалії, Іспанії, Франції, Югославії, Великобританії), а також пред-
ставники з Росії та Казахстану.

Сестра Вероніка: Ми їздили в
Надвірну, там збиралися в однієї жінки,
де дуже часто ще за підпілля правилися
Служби Божі. Туди приходило багато
священиків і час від часу перебував о.
Волосяк, який згодом став парохом се-
ла Лоєва. Коли ми приходили, він давав
різні науки, реколекції, щоб посвяти-
ти своє життя Богові. Він відправляв
Служби Божі, на які ми приїздили. У
1993 році Отець Василь поїхав до вла-
дики Чернівецької єпархії Павла Васи-
лика і сказав, що є такі дівчата, що хо-
чуть молитися і потрібно їм допомогти
в цій справі. І владика того ж року дав
благословення на створення згромад-
ження. Отець Василь став духовним
провідником цього згромадження.

Кор.: Чому згромадження має на-
зву Святого Воскресіння?

Сестра Вероніка: Адже коли Цер-
ква вийшла з підпілля — вона ніби вос-
кресла. Сьогодні у монастирі троє се-
стер: Вероніка, Анна та Єлизавета.
Найголовнішим у монашому житті
вони вважають молитву. Молитву за

Нещодавно наші кореспонденти побували в гостях у Коломийсько-Чернівецькій єпархії УГКЦ. Серед інших відвідали
також сестер Святого Воскресіння у с. Лоєва Надвірнянського деканату. Історія створення згромадження сестер
Святого Воскресіння сягає 90-х років, коли дівчата збиралися разом на спільну молитву. Детальніше про згромад-
ження, його повсякденне життя та проблеми розповідає сестра Вероніка.

«Якщо покинете  все своє майно і підете за мною — матимете в сто разів більше»

готувалися до роботи Собору.
Усвідомивши стан та різні потреби

у справі катехизації в Україні та на по-
селеннях, були сформовані певні про-
позиції, які впродовж останніх років
поступово втілюються в життя:

1) потреба координації праці в ка-
техитичній ділянці, співпраця всієї Це-
ркви у галузі християнського вихова-
ння — потреба Катехитичної комісії;

2) опрацювання катехитичних на-
прямних — Катехитичний правиль-
ник;

3) створення катехитичних струк-
тур;

4) формація катехитів;
5) написання Катехизму для

УГКЦ.

«Тепер нам потрібно застановитися,
— говорить про завдання конференції
с. Луїза Цюпа СНДМ, голова Комісії
у справах катехизації при Патріаршій
курії УГКЦ, директор Катехитично-
педагогічного інституту УКУ, — яким
є наш катехитичний досвід, чого наше
суспільство сьогодні від нас потребує,
які вимоги ставить до нас і куди, з чим
та як нам, Церкві, потрібно йти у тре-
тьому тисячолітті. Ця конференція
особлива ще й тому, що ми будемо на-
магатися виробити конкретні кроки
розвитку катехитичного служіння у
європейських країнах, де виникла нова
українська еміграція».

о. Ігор Яців
прес-секретар Глави УГКЦ

себе, за своїх ближніх, за Церкву, а та-
кож за нові покликання. Ми молимося,
працюємо при Церкві, ходимо в школи
готувати дітей до Святого Причастя,
їздимо до Надвірнянського коледжу, де
проводимо виховну годину для сту-
дентів. Як і інші сестри, намагаюсь до-
помагати своїм ближнім насамперед

молитвою. Найбільше сестри моляться
на вервиці: вервиця окремо за Україну,
вервиця за важкохворих і тих, кому по-
трібна допомога, за духовенство, вер-
виця подяки.

Наш день розпочинається з подяки
Господеві. Ідуть вранішні молитви-роз-
важання, молитви до Ісуса, до Марії,
утреня, потім три вервиці, згодом, о
другій годині, — «Ангел Господній»,
вервиця, духовні читання, вечірні мо-
литви.

Кор.: Чого б ви побажали тим, хто
хоче присвятити своє життя Богу?

Сестра Вероніка: Хто має в серці
покликання — нехай його розвиває,
нехай молиться. І в одній хвилині Ісус
подасть рішення іти за Ним. Одного ра-
зу Петро запитав Ісуса: «Ісусе, а що ми
будемо мати, якщо підемо за Тобою?»
Ісус відповів: «Якщо покинете батька,
матір, все своє майно і підете за мною
— матимете в сто разів більше всього,
а ще на додаток — Царство Небесне».

Розмовляла Любомира Бурка
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Владика Мілан: На даний мо-
мент відчуваємо брак священичих
кадрів, але є надія на поліпшення
справ, адже маємо понад 100 семі-
наристів, а отже — через декілька
років священиків у нас буде достат-
ньо. У даний період нам допомагають
20 священиків з Галичини, які приї-
хали працювати на три чи п’ять ро-
ків. Є священики з Румунії і Словач-
чини, які нам допомагають, адже у
нас є і румунськомовні вірні, є вірні,
які розмовляють угорською, слова-
цькою мовами. У парафіях відправ-
ляється богослужіння церковнослов-
’янською, румунською, угорською
мовами.

Кор.: Свого часу на Закарпатті
відбувалося протистояння між ти-
ми, хто бажав підпорядкуватися
проводові УГКЦ, і тими, хто хотів
безпосереднього підпорядкування
Ватиканові, посилаючись на тра-
дицію автономного права. Зараз
греко-католики Закарпаття під-
порядковані безпосередньо  Апосто-
льській Столиці?

Владика Мілан: Вся Католицька
Церква підпорядкована безпосеред-
ньо Вселенському Архієреєві. Я ду-
же тішуся з того, що є добрі стосун-
ки між нашою єпархією та іншими
єпархіями України. Маємо братерсь-
кі відносини, співпрацюємо. Я при-
ходжу на Синод єпископів і чуюся
там добре, як між своїми братами. На

даний момент,
— і я думаю,
що наші свя-
щеники це
бачать і ро-
зуміють: по-
трібно зняти
ту напругу і
недовіру, яка
існувала ра-
ніше. Адже
на цьому бу-
дується лю-

бов, а на любові — єдність.
Кор.: На адресу правління Мука-

чівської єпархії Греко-Католицької
Церкви лунають закиди — мовляв,
церковний уряд намагається запровад-
жувати в релігійне життя греко-ка-
толиків латинський обряд, відсуваю-
чи натомість східну традицію на
задній план релігійного життя...

Владика Мілан: Нещодавно один
наш диякон зустрів православного свя-
щеника, який сказав, що люди дуже не-
задоволені владикою, бо він викидає
іконостаси і хоче впровадити латинсь-
кий обряд. Наш диякон усміхнувся й
каже: «Отче, але ви дуже помиляєтеся,
бо такого ніде не сталося, навпаки —
були неприємності, коли на одному
місці одна частина вірних хотіла поста-
вити іконостас, а друга частина вірних
цього не хотіла. Владика вислав комі-
сію, яка вирішила, що іконостас може
бути встановлений». Так і зробили, хоча

Мукачівська єпархія УГКЦ за кількістю релігійних організацій посідає друге місце в Закарпатській області після
УПЦÊМП. Греко-католики об’єднані у 350 релігійних громад, в яких несуть служіння 185 душпастирів (на момент
виходу Церкви з підпілля тут служили лише 63 священики). Мукачівська єпархія налічує 9 монастирів, 110 недільних
шкіл, одне релігійне братство. Вона видає церковну газету «Благовісник». В Ужгороді діє греко-католицька
богословська академія ім. Теодора Ромжі. На даний час вірним повернуто лише 25% церковної власності.

Владика Мілан Шашік:

«Єдність будується на любові»

частина людей — менша — була неза-
доволена.

Кор.: Відповідно до розпоряд-
ження єпископа Мілана Шашіка на
Закарпатті була запроваджена
Літургія напередосвячених дарів, яку
греко-католицькі священики слу-
жать щосереди та щоп’ятниці. На
Вашу думку, Хресна дорога та рожа-
нець (вервичка), що їх запозичили
греко-католики від латинського об-
ряду до свого молитовного арсеналу,
не є загрозою для східного обряду?

Владика Мілан: Потрібно бачити,
що є збагаченням, а що є загрозою. Я
думаю, що загрозою є секуляризація,
яка відбирає у людей шану до свято-
го, призводить до байдужості. Обряд
же один одному не загрожує. Але,
справді, потрібна євангелізація, кате-
хизація, щоб люди зрозуміли те, що є
суттєве і щоб самі розуміли нашу схід-
ну Літургію, бо це є велике багатство.
Адже чимало людей бачать лише
зовнішній фольклор. Тому нам треба
багато працювати, щоб і священики, і
миряни розуміли, що є на першому
місці, що є суттєвим, що Ісус сказав,
де маємо дійсно серце Євангелія. Він
посилає нас бути свідками, він каже
апостолам, щоб робили учнів зі всіх
народів і були його свідками по всьо-
му світі. Це дуже важлива справа —
бути свідками воскреслого Христа.

Преосвященний Мілан Шашік
народився 17 вересня 1952 року в
Лехоті (Словаччина). Після закін-
чення середньої школи, у 1971-
1976 рр. був слухачем курсів фі-
лософії і теології у Вищій семінарії
в Братіславі. 31 липня 1971 року
вступив до місійної Конґреґації
отців-лазаристів. 27 вересня 1973
року склав довічні обіти.

У червні 1976 року рукополо-
жений на священика. В подальшо-
му виконував різноманітну душ-
пастирську працю: спочатку був

капеланом, згодом — парохом. За доз-
волом Святого Престолу, о. Мілан Ша-
шік служив у двох обрядах: греко-като-
лицькому і латинському.

З 1990 по 1992 рік навчався у Папсь-
кому Інституті «Teresianum» в Римі, де
отримав ступінь магістра.

З жовтня 1992 року по липень 1998
року працював в Апостольській Нун-
ціатурі в Україні. Потім протягом од-
ного року був директором новіціату в
конгрегації отців-лазаристів у Словач-
чині.

У серпні 2000 року повернувся
в Україну і став парохом в м. Пере-
чин (Закарпаття).

12 листопада 2002 року Свя-
тіший Отець Іван Павло II призна-
чив о. Мілана Шашіка Апостольсь-
ким Адміністратором «ad nutum
Sanctae Sedis» («до відкликання»)
Мукачівської єпархії Греко-Като-
лицької Церкви.

Окрім своєї рідної словацької
мови, володіє українською, італій-
ською, російською, чеською та по-
льською мовами.

Біографічна довідка:

Розмову провів Володимир Качур



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

‹7/2004

Митрополит Андрей Шептицький
стояв у проводі нашої Церкви майже
півстоліття: від 1900 до 1944 року —
року смерті. З ним розпочалася нова
доба. Він виховував Церкву, створив
Богословську академію тощо. І власне
його наступником був Митрополит
Йосиф Сліпий — маємо такі дві великі
постаті. Саме він приготував нашу
Церкву до тієї епохи мучеництва, яка
настала по його смерті.

Під час візиту до України у 2001
році Папа Римський беатифікував 27
українських мучеників. Ми тепер
працюємо над другою групою. Маємо
надію, що до кінця цього року вдасться
підготувати відповідні документи. Не
можна відділяти Митрополита від тих
наших мучеників. Усе своє життя Ми-
трополит просив у Бога про дар муче-
ництва. Він надіслав листи до кількох
Пап. Коли ще він перебував у Суздалі,
він написав до Папи Бенедикта XV,
щоб той благословив його на муче-
ницьку смерть. Те саме прохання він
повторював у листах до Пія XI і Пія
XII. Тобто, він хотів віддати життя і
померти мученицькою смертю за свою
віру і Церкву. Господь вислухав цю мо-
литву і дав той дар мучеництва, але не
йому особисто, але цілій Церкві. Тому
замість одного мученика маємо сотні
й тисячі. І тепер ми збираємо плоди.
Всі ті мученики — то його духовні
діти.

З початку другої світової війни, на-
певне, не без Божого натхнення, у Ми-
трополита з’явилася ідея проводити
щорічні собори. Собори відбувалися,
починаючи з 1940-го року. На той час
Митрополит був дуже хворий і не міг
активно спричинитися до цього. Тема
Соборів була одна: «Божі заповіді».
Інакше кажучи — «Декалог» і його
втілення в життя українського народу.
Щотижня, починаючи від Світлого Че-
тверга після Великодня, кожного чет-
верга всі священики, всі єпископи, які
мали змогу, приходили на щотижневі
зустрічі, на які Митрополит готував
богословські трактати на теми Божих
заповідей. Кожен трактат був при-
свячений окремій Божій заповіді. Ми-
трополит дійшов до шостої.

Війна і смерть не дозволили Митро-
политові закінчити цю працю… Але все
це мало великий вплив на життя вірних.
То був психологічний, духовний процес,
який допомагав священикам входити в
Божі заповіді, адже під час війни всі
заповіді було порушено: вбивства, зло-
чини, крадіжки тощо. Митрополит по-
чувався зобов’язаним щось своїм вір-
ним казати про це. Робив він це через
своїх священиків. А тому, що друкувати
щось не було можливості, не було па-
перу, священики, які приходили на ті се-
сії, мусили своєю рукою переписувати
це для себе, своїх сусідів. Так вони за-
своювали ті речі, а потім ділилися зі
своїми вірними в проповідях, поучу-
ваннях і т. п. І це підготувало нашу Це-
ркву до того періоду переслідувань,
який настав після 1944 року. Через кі-
лька місяців по смерті Митрополита
усіх владик було ув’язнено, а рік опіс-
ля Церква була офіційно ліквідована,
пішла в підпілля і залишалася в підпіл-
лі майже 45 років.

Папа Іван Павло ІІ не раз говорив
про мучеництво нашої Церкви, підкре-
слював це багато разів, — в т.ч. нещо-
давно, коли ми були в нього на аудієнції.
Ми хочемо використати цей рік — рік
особливої прослави Митрополита Анд-
рея Шептицького і Патріарха Йосифа
Сліпого — для популяризації їхньої
спадщини, але це не означає, що процес
завершиться ще цього року.

Восени в Україні повинні відбу-
тися президентські вибори. Митро-
полит Андрей написав дуже гарний
трактат «Як будувати рідну хату».
Той трактат не втратив своєї актуаль-
ності і сьогодні. Ми надрукували 10
тисяч примірників. Семінаристи хо-
дили по громадах, парафіях, ознайом-
лювали людей, щоб, голосуючи, вони
мали якісь вказівки, засади, поучу-
вання від Церкви. А ці засади Митро-
полит нам залишив у спадщину. І це
лише один приклад, а таких прикладів
є дуже багато. Існує багато поучувань
на різні теми і вони не втратили своєї
актуальності й сьогодні — в тому ге-
ніальність Митрополита Андрея. Це
був універсальний геній,  не лише цер-
ковний — він займався всім, всім
журився, всім опікувався.

Коли він став Митрополитом, по-
становив собі бути пастирем того ста-
да, духовним батьком його. Таким він
був, і залишив нам надзвичайно бага-
ту спадщину. Нашим завданням зараз
є брати ту спадщину і подавати її вір-
ним, пояснювати, коментувати, щоб
це дійшло до душі народу. І беатифі-
кація Митрополита була б утвердже-
нням найвищої влади Церкви.

Коли Петро визнав, що Ісус Хри-
стос — син Божий, Христос сказав
до Петра: «Ти — Петро. І на цій скалі
я побудую мою Церкву. І ворота пе-
кельні її не переможуть. Що зв’яжеш
на землі, буде розв’язане на небі». І
коли Папа Римський тепер проводить
беатифікаційні процеси — він корис-
тується тією владою, що Христос дав
Петрові. І те, що є зв’язане на землі,
— є зв’язане на небі. Тому потрібно
ще таке слово, таке підтвердження.
Беатифікуючи Митрополита Андрея,
Папа застосує «силу ключів». Тоді до
постаті Митрополита буде ще більше
зацікавлення, ще більше читатимуть
його твори, назагал нелегкі, адже він
писав на релігійні теми. І ми повинні
використати всі можливості, щоб спа-
дщина Митрополита Андрея йшла до
людей.

«Геній митрополита Андрея був універсальний,

а не лише церковний»

Владика Михаїл Гринчишин,
Апостольський екзарх УГКЦ

для Франції і країн Беніклюксу
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церкві Хар-
кова.

Після Бо-
гослужби, у
Свято-Дмит-
рівському ка-
техитично -
пастирському
центрі від-
булося прий-
няття, на яко-
му владику

Ігоря привітали представники пара-
фій, харківської міської влади, полі-
тичних середовищ Східної України. З
привітальним листом до співбрата в
архієрейському служінні звернувся
архієпископ Полтавський і Кремен-
чуцький УПЦ КП Євсевій (Політило).

çéÇàçà ìèñ äèçéÇàçà ìèñ äèçéÇàçà ìèñ äèçéÇàçà ìèñ äèçéÇàçà ìèñ äèçéÇàçà ìèñ äè
Православний єпископ

 з нагоди престольного свята

відвідав римо-католицький

собор у Луцьку

На запрошення римо-католицько-
го єпископа Маркіяна Трофим’яка —
єпископ Луцький і Волинський УПЦ
КП Михаїл був присутнім на Бого-
служінні з нагоди престольного свята
у римо-католицькому соборі святих
Петра і Павла. Після урочистої меси
відбулося дружнє спілкування ієрар-
хів, де висловлювались взаємні бажан-
ня працювати задля блага України.
Було відзначено, що обидві Церкви ма-
ють спільне коріння і це прослідкову-
ється в різних аспектах віри та обрядо-
вості. Єпископи обговорили шляхи
спільної праці Православної та Като-
лицької Церков задля підвищення
суспільної моралі, патріотизму, духов-
ності та віри.

Ê
Святкування

дня Незалежності США

1 липня 2004 року на запрошення
Посла Сполучених Штатів Америки
Джона Е. Гербста Патріарх Філарет

був присутнім на урочистому прий-
нятті з нагоди відзначення 228-ї річ-
ниці від дня проголошення Незалеж-
ності США.

Пан Гербст, який має ранг Радника-
посланника, до свого призначення рік
тому послом в Україні, з жовтня 2000
року обіймав посаду посла США в Уз-
бекистані. До цього пан Гербст працю-
вав Генеральним консулом США у
Єрусалимі. Під час свого перебування
в Єрусалимі прийняв православ’я,
отримавши хрещення в монастирі За-
кордонної Російської Православної
Церкви в Хевроні (пізніше захоплено-
му РПЦ). Перед цим він був першим
заступником посла з особливих дору-
чень у справах Нових Незалежних Де-
ржав, директором офісу у справах не-
залежних держав і співдружності та
Директором у справах регіону в Бли-
зькосхідному бюро Державного депар-
таменту США.

Від імені УПЦ Київського Патрі-
архату і від себе особисто Патріарх Фі-
ларет привітав пана посла зі святом і
висловив побажання миру і процвіта-
ння народу Сполучених Штатів.

У свою чергу пан Гербст подякував
Патріархові за привітання і висловив
добрі побажання на адресу Патріарха
Філарета та очолюваної ним Помісної
Української Православної Церкви.Ê

Дев’ята річниця упокоєння

Патріарха Володимира

14 липня 2004 року виповнилося
дев’ять років з дня упокоєння блажен-
ної пам’яті Патріарха Київського і
всієї Руси-України Володимира (Рома-
нюка). З цієї нагоди  Патріарх Філарет
у співслужінні намісника Михайлівсь-
кого Золотоверхого монастиря архіє-
пископа Переяслав-Хмельницького
Димитрія і духовенства монастиря та
Київських духовних шкіл відправив
панахиду на могилі Патріарха Воло-
димира. Разом з Патріархом Філаре-
том під час панахиди молилися архі-
єреї, духовенство і віруючі — делегати
Помісного Собору, який розпочав
свою роботу наступного дня,  15 липня
2004 р.

ÊПрес-служба
Київської патріархії

çéÇàçà ìÄèñ çéÇàçà ìÄèñ çéÇàçà ìÄèñ çéÇàçà ìÄèñ çéÇàçà ìÄèñ çéÇàçà ìÄèñ 
Розмова про РУН-віру

на сектознавчому семінарі

7 липня 2004 р., на свято Різдва
Івана Хрестителя,  активно висвіт-
люване мас-медіа України як погансь-
ке свято Івана Купала, сектознавчий
семінар при єпархіальній бібліотеці
прп. Венедикта Нурсійського провів
засідання, присвячене явищу РУН-віри
(т. зв. «Рідна Українська Народна Віра)
– неопоганського явища в релігійному
житті української еміграції повоєнно-
го часу, поширеного тепер і в Україні.
У цікавій доповіді протоієрей Віталій
Зубак розповів про штучні витоки
РУН-віри, її залежність від атеїстич-
ного світогляду повоєнної еміграції з
України, в середовищі котрої пошири-
лася винайдена Львом Силенком псев-
дорелігія. Розповсюдження РУН-віри
в Україні після падіння большевицько-
го режиму доповідач пов’язав із прихо-
ваним опором духовному оздоровлен-

ню народу, новій євангелізації. Вико-
ристовуючи сучасні інформаційні ма-
теріали, о. Віталій Зубак проаналізу-
вав явище РУН-віри серед інших
неопоганських релігій, її стосунки з
рештою напрямів неоязичництва в
сучасній Україні. Численні слухачі,
серед яких були люди, що опинилися
під впливом РУН-віри, поширеної в
колах харківського товариства «Спад-
щина», взяли жваву участь в обгово-
ренні доповіді, ставили запитання.

11-річчя архієрейської

хіротонії владики Ігоря

12 липня 1993 р. у львівській церкві
апостолів Петра і Павла владика Ігор
був висвячений на єпископа: це надає
свого місцевого колориту відзначенню
дня пам’яти апостолів Петра і Павла в
Харківсько-Полтавській єпархії. 12
липня 2004 р. архієпископ Ігор очолив
Службу Божу в Свято-Дмитрівській

Прес-служба
Харківсько-Полтавської єпархії

УАПЦ
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Беатифікація Роберта Шумана,

імовірно, відбудеться у вересні ц.р.

Беатифікаційний процес, тобто
процес прослави у лику блаженних,
РобертаÊШумана, одного із політиків-
засновників Європейського Союзу,
завершиться, імовірно, вже у вересні
ц.р. його прославою у лику блажен-
них. В даний час Ватиканською Конґ-
реґацією канонізації святих вже при-
значено головного промотора віри
(так званого «адвоката диявола», який
виступає як опонент під час процесу
канонізації) — ним став о. Бернар
Ардюра, серетар Папської ради з пи-
тань культури, — і офіційно визнано,
що Роберт Шуман як кандидат на про-
славу у лику блаженних володів усіма
необхідними чеснотами: як Божими
(віра, надія, любов та милосердя), так
і моральними (мудрість, справедли-
вість, мужність та стриманість). Для
успішного завершення процесу тепер
необхідним є здійснення дива: чудес-
не зцілення невиліковно хворої люди-
ни за молитвами до кандидата на про-
славу.

Перша фаза прослави у лику бла-
женних — завешилася у рідній єпархії
Роберта Шумана (Мецська єпархія у
Східній Франції (Лотарингія) напри-
кінці травня ц.р., через 14 років після
початку процесу, і от тепер справу на-
решті передано до Рима. Слід зазначи-
ти, що ватиканська Конґреґація ка-
нонізації святих переймає цю справу
у доволі невеселій атмосфері, що скла-
лася після затвердження нової Консти-
туції ЄС, де не знайшлося місця для
згадки про християнське коріння Єв-
ропи. Тому одне із завдань, які стоять
перед цим процесом — «повернути Єв-
ропі втрачену історичну пам’ять».

Будучи глибоко віруючою люди-
ною, Роберт Шуман завжди підкрес-
лював роль християнського коріння
європейської цивілізації. Бачення «спі-
льноти народів» Роберта Шумана є на-
дзвичайно актуальним в даний час, ко-
ли християнські Церкви закликають
політиків прислухатися до їхнього го-
лосу у справі будівництва нової Євро-
пи: «Ця спільнота (ЄС — ред.) не може
і не повинна залишатися суто еконо-

12 липня Папа Римський Іван Пав-
ло ІІ призначив голову Конференції
католицьких єпископів Російської Фе-
дерації митрополита Тадеуша Кондру-
севича членом Конґреґації у справах
духовенства та Папської Ради «Спра-
ведливість і мир».

Митрополит Тадеуш Кондрусевич
(нар. 3 січня 1946 р. в селі Одельськ у
Білорусі) у квітні 1991 р. був  підне-
сений у сан архієпископа і призначе-
ний Апостольським адміністратором
для католиків латинського обряду єв-
ропейської частини Росії. У лютому
1999 р. обраний головою новостворе-
ної Конференції католицьких єпис-
копів Російської Федерації, у січні
2002 р. переобраний на цю посаду. В
лютому 2002 р. призначений митропо-
литом архієпархії Божої Матері в Мо-
скві. У 1994-1999 рр. архієпископ був
членом Конґреґації у справах Східних
Церков, а в 1996-2001 рр. — членом
Папської Ради у справах душпастир-
ства працівників сфери охорони здо-
ров’я.

Історична довідка:
Історія виникнення Конґреґації у

справах духовенства взаємозв’язана з
Конґреґацією кардиналів-тлумачів
(документів) Тридентського Собору,
яка була заснована 2 серпня 1564 р. Па-
пою Пієм IV.

Під її юрисдикцію підпадають усі
питання, які стосуються духівництва
— як щодо осіб, так і щодо пастир-
ського служіння. Її повноваження об-
межуються вирішенням питань, які
підлягають розгляду в дисциплінар-
ному чи адміністративному порядку;
іншими питаннями займаються цер-
ковні суди.

Папська комісія «Справедливість і
мир» (Justitia et Pax), створена в експе-
риментальному порядку Папою Пав-
лом VI у «motu proprio» «Catholicam
Christi Ecclesiam» («Вселенську Церк-
ву Христа») від 6 січня 1967 р., була
остаточно реформована тим самим
Папою в «motu proprio» «Justitiam et
pasem» («Справедливість і мир») від
10 грудня 1976 р.

Єпископ Тадеуш Кондрусевич увійшов до Конґреґації у справах духовенства

і Папської Ради «Справедливість і мир»

мічною. Їй потрібна душа. Європа
виживе і врятується лише за умови
самоусвідомлення і усвідомлення вла-
сної відповідальності, повернення до
християнських засад солідарності і
братерства», — писав, зокрема, Ро-
берт Шуман, — політик, всю діяль-
ність якого, за висловом Івана Павла
II, надихала «глибока християнська
віра».

В Угорщині розпочала мовлення

католицька радіостанція

Вперше після падіння комуністи-
чного режиму в Угорщині розпочала
мовлення католицька радіостанція,
яка охоплює територію цілої країни.
Мовлення виходить на середніх хви-
лях. Радіостанція отримала ліцензію
на сім років від держдепартаменту з
радіо- і телемовлення.

Радіотрансляції охоплюють не ли-
ше релігійну тематику, але і питання
культури, хроніку, інтерв’ю та інші
новини.

Єпископ Тадеуш Кондрусевич (у центрі)
та представники Папської ради
сприяння християнській єдності

під час прес-конференції (лютий ц.р.)

Розділ підготували
З. Курдина і Л. Пуга

Із введенням у дію Апостольської
Конституції Папи Івана Павла II «Pa-
stor Bonus» від 28 червня 1988 р. цьо-
му підрозділу Римської курії було
присвоєно нову назву: Папська Рада
«Справедливість і мир». Вона зай-
мається поглибленням і поширенням
соціального вчення Церкви, особли-
во в тій сфері, що стосується питань
праці. Крім того, вона збирає інфор-
мацію й результати досліджень, які
стосуються справедливості й миру,
прогресу народів і прав людини.



9
‹7/2004

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

Премія ім. Титуса Брандсми, засно-
вана Міжнародним союзом журна-
лістів-католиків (UCIP),  вручається
один раз на три роки найкращому като-
лицькому періодичному виданню. Вона
названа на честь голландського ченця-
кармеліта, видатного містика XX ст,
що загинув у 1942 р.  До лику блажен-
них його підніс Папа Іван Павло II у ли-
стопаді 1985 року. Блаженний Титус
Брандсма значну частину життя при-
святив журналістиці, був автором бли-
скучих апологетичних статтей на за-
хист християнства.

Російська католицька газета «Свет
Евангелия» стала п’ятим лауреатом
премії ім. Титуса Брандсми. Вручення
відбудеться у жовтні ц. р. під час
Всесвітнього конгресу католицьких
журналістів, який пройде у Бангкоку
(Таїланд).

«Незважаючи на те, що високий
фаховий рівень нашого тижневика під-
тверджено настільки престижною пре-
мією, газета перебуває на грані закрит-
тя, — відзначив головний редактор
видання Віктор Хруль. — Ми дуже ті-
шимося з нагороди, але сумуємо з при-
воду того, що газета може не дожити
до її вручення і до свого 10-річного юві-
лею». На жаль, щоденна інформаційна
стрічка Cathnews.ru, яку протягом двох
з половиною років працівники газети
випускали на добровільних засадах, з
1 липня припинила існування через

відсутність спонсорської підтримки.
Газета «Свет Евангелия» за рішен-

ням Апостольського адміністратора
європейської частини Росії архієпис-
копа Тадеуша Кондрусевича була зас-
нована 1994 року. Наприкінці 1999 р.
Конференція католицьких єпископів

Росії надала тижневику загально-
національний статус. З кінця 2001 р.
колектив газети на прохання Держ-
секретаря Ватикану Анджело Содано
випускає додаток «Roma locuta», в
якому публікуються нові документи
Папи Римського і Римської курії. Ок-
рім традиційних послань Папи на Ве-
ликий Піст, День Молоді, День молит-
ви за покликання, у цьому додатку
друкувалися такі обширні тексти як,
наприклад, апостольське послання
«Novo Millennio ineunte» («На порозі
третього тисячоліття»), енцикліка

Престижну міжнародну премію присуджено у 2004 році

російській католицькій газеті «Свет Евангелия»

«Ecclesia de Eucharistia» («Євхарис-
тійна Церква»), постсинодальне апос-
тольське послання «Ecclesia in Europa»
(«Церква в Європі»).

У жовтні 2003 року після IÊКонг-
ресу католиків-мирян Східної Європи,
який пройшов у Києві, в газеті «Свет
Евангелия» з’явився спеціальний дода-
ток для мирян — «Christifideles laici»
(«Миряни — вірні Христа»). З почат-
ку 2004 року виходять ще два додатки
«Ut unum sint» («Щоб всі були одно»:
про аспекти міжхристиянського діа-
логу) та «Vita consecrata» («Посвяче-
не життя»: про місію священиків і чен-
ців у Церкві в світі).

Організатори Всесвітнього конгре-
су католицьких журналистів у Банг-
коку, де пройде церемонія нагороджен-
ня газети «Свет Евангелия» премією
ім. блаженного Титуса Брандсми,  за-
явили, що мають намір запросити для
участі в ньому керівника Конференції
католицьких єпископів Росії архієпис-
копа Тадеуша Кондрусевича. Про це
повідомив генеральний секретар Між-
народного союзу журналістів-католи-
ків Жозе Чіттілапілі. Він додав, що за
традицією під час вшанування найкра-
щого католицького видання слово для
виступу надається правлячому орди-
нарію єпархії, або главі єпископату,
якщо видання виходить з благословен-
ня Єпископської конференції країни.

Покровитель католицьких жур-
налістів — нідерландський свяще-
ник-кармеліт блаженний Титус Бра-
ндсма уславився не лише визначним
публіцистичим талантом, але й бага-
тим містичним досвідом.

Титус Брандсма народився 1881 р.
у невеликому селі в Нідерландах. У
17-річному віці вступив до ордену ка-
рмелітів. У перші роки чернечого
життя виявилося його зацікавлення
журналістикою й публіцистикою. У
1899 р. він склав тимчасові чернечі
обітниці, а 1905 р. був рукоположе-
ний у сан пресвітера. Після хіротонії
продовжив навчання в Папському
Григоріанському університеті в Римі,
де 1909 р. захистив докторську робо-
ту з філософії.

У 1923 р. о. Титус вступив до щой-
но заснованого в Нідерландах католи-
цького університету, а через 10 років
очолив його. У 1935 р. він читав курс
лекцій у навчальних закладах кар-
мелітів у США. Безпосередньо перед
від’їздом священика до Північної Аме-
рики, архієпископ Утрехтський при-
значив його церковним консультантом
понад 30 католицьких газет Голландії.
Окупація країни нацистами у 1940 р.
поклала початок жорстокому проти-
стоянню держави і католицької Цер-
кви (у січні 1941 р. було опубліковано
розпорядження священнокерівництва
Голландії, згідно з яким прибічники
націонал-соціалізму позбавлялися
права приступати до Святих Тайн).

О. Титус поширив серед головних
редакторів католицьких газет пос-
лання єпископату, а також відвідував
заарештованих журналістів. У січні
1942 р. він сам розділив їхню долю
— був ув’язнений у монастирі в Бок-
смеєрі. Незабаром самого священика
було інтерновано до табору Шеве-
нінґен і Амерсфурт у Голландії, а в
червні 1942 р. — переведено до кон-
центраційного табору Дахау (Ні-
меччина). Невдовзі  його слабке здо-
ров’я було  остаточно підірвано.  26
липня 1942 р. священика страчено
шляхом введення йому смертельної
ін’єкції.

О. Титус Брандсма піднесений до
лику блаженних Папою Римським
Іваном Павлом ІІ в листопаді 1985 р.

Довідка:

Cаthnews.ru

Головний редактор газети
Віктор Хруль представляє

Святішому Отцю Івану Павлу II
випуск «Roma locuta»
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В Англії знайдено загублений 100 років тому лист Ігнатія Лойоли

Ігнатій Лойола (1491-1556) — за-
сновник ордену єзуїтів (Товариство
Ісуса), що відіграв вагому роль у
справі реформи католицької Церкви.
Наймолодший з восьми синів баск-
ського дворянина, у 30-річному віці
був важко поранений під час оборо-

ни від французів іспанського міста
Памплона. Під час хвороби під впли-
вом релігійних книжок прийняв ріше-
ння відбути сувору покуту за свої
гріхи. Після одужання здійснив прощу
до санктуарію в Монтсеррат, присту-

пив до сповіді з цілого життя, а свій
рицарський обладунок склав до під-
ніжжя вітаря. Залишив після себе
унікальну працю — «Духовні впра-
ви», які досі служать вказівником
для всіх, хто прагне досягти христи-
янської досконалості.

Біографічна довідка:

Лист, написаний засновником Това-
риства Ісуса (чину отців-єзуїтів) св. Іг-
натієм Лойолою, було знайдено в єзу-
їтських архівах у Лондоні.

Листа було знайдено випадково в
місці, де він пролежав понад 100 років.
Лондонські єзуїти вважають свою зна-
хідку унікальною, адже більшість ав-
тографів св. Ігнатія, які дійшли до нас,
зберігаються в Римі, де засновник і
перший глава Товариства Ісуса провів
останні 16 років життя.

«Неможливо оцінити таку знахідку,
— заявив лідер британської єзуїтської
провінції священик Девід Смоліра. —
Зв’язки св. Ігнатія з Британією поча-
ли налагоджуватися ще до заснування
Товариства Ісуса. У 1530 р. він відвідав
Англію у пошуках пожертв. Під час
правління королеви Єлизавети І і піз-
ніше багато англійських єзуїтів пост-
раждали за свою віру.

Цей лист за підписом св. Ігнатія
символізує цілу історичну епоху. Ди-
вовижно, що цей документ зберігся,
незважаючи на те, що відбувалося з

своєму секретареві о. Хуану Поланко,
а сам лише підписався під документом.

Підпис св. Ігнатія підтвердив свя-
щеник Петер Беккс, який очолював То-
вариство Ісуса з 1853 по 1887 рік. О.
Беккс також додав до документа за-
писку, у якій стверджував, що рукою
святого написано два останніх рядки
листа.

У тексті листа розглядаються гос-
подарські питання. В останніх рядках
о. Ігнатій Лойола пише: «Дякую Вам
за Вашу милостиву пам’ять про мене і
молюся нашому Господу, щоб він да-
рував усім нам милість знати його пре-
святу волю і досконало виконувати її.
Ваш слуга в Господі, Ігнатій».

Яким чином лист опинився у Ве-
ликій Британії, залишається загадкою.
Відомий лише запис від 1891 року, згі-
дно з яким документ зберігався в архіві
на південному заході Лондона. Най-
імовірніше, листа було привезено до
штаб-квартири єзуїтів на лондонській
Маунт-стріт у 60-их роках разом з ін-
шими документами.

єзуїтськими бібліотеками й універ-
ситетами після заборони діяльності
Товариства Ісуса у 1733 році». Листа
написано італійською мовою 16 люто-
го 1555 року, тобто за півтора року до
смерті св. Ігнатія Лойоли. Послання
адресоване товаришеві святого, Кві-
рініо Гардзоніо.

Ченці-єзуїти вважають, що св.
Ігнатій, імовірно, продиктував листа

У видавництві «КАЙРОС» — нова книжка,

яка вже встигла стати бестселером у Західній Європі
та здобути дві престижні нагороди у категоріях

«Релігійна книга» і «Сучасна духовність»

Тимоти Рэдклифф

«Я называю вас друзьями»

2004, 340 с. Ціна 18 грн.

Отець Тімоті Редкліф — це передовсім чернець з великим серцем, а вже
потім науковець, викладач і колишній магістр Ордену домініканців (1992-2001).
Його надзвичайно вразливий погляд на світ, довіра не тільки до Бога, а й до
людей, а також віра в добро, яке приховане в кожному з нас, захоплюють. Ми
починаємо дивитися на світ його очима і помічаємо, що хоч довкола нас, може,
турбот менше не стало, але світ здається простішим, кращим і безпечнішим.

Окрема частина книжки — це листи отця Редкліффа головно до членів
домініканської родини, але вони будуть цікаві й повчальні для тих, хто дбає
про свій духовний розвиток.

З питань придбання звертайтеся: СПД Кава К. С., а/с 134, Київ-24, 01024;

тел. (044) 230-82-56, 230-82-57; e-mail: kairos@public.ua.net



11
‹7/2004

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

ÖäìåÖçßóçß  çéÇàçàÖäìåÖçßóçß  çéÇàçàÖäìåÖçßóçß  çéÇàçàÖäìåÖçßóçß  çéÇàçàÖäìåÖçßóçß  çéÇàçàÖäìåÖçßóçß  çéÇàçà
У Ватикані пройшов симпозіум,

присвячений рухові «Нью Ейдж»

Учасники симпозіуму визначили
своє ставлення до цієї релігійної течії і
підсумували результати тривалих захо-
дів душпастирського характеру, до яких
вдалися помісні Церкви у відповідь на
поширення цього явища сучасності.

У симпозіумі взяли участь співро-
бітники Конґреґації євангелізації на-
родів та кількох Папських Рад: розвит-
ку міжрелігійного діалогу, сприяння
християнській єдності, з питань куль-
тури, а також експерти з багатьох кра-
їн світу.

У центрі обговорення був оприлюд-
нений минулого року документ «Ісус
Христос — податель живої води. Хри-
стиянський погляд на «Нью Ейдж». До-
кумент пропонує конкретні відповіді на
виклики, які кидає «Нью Ейдж». Уча-
сники зустрічі підкреслили необхід-
ність сприяти поширенню документа,
його засвоєнню та розумінню.

Діалог з ісламом: «не силою,

а через діалог та милосердя»

Лише таким чином можна допомог-
ти ісламу покінчити з фундаменталі-
змом — вважає єпископ Туніський Фу-
ад Туаль, який звернувся з відкритим
посланням до християн Заходу. Це пос-
лання опублікував італійський тижне-
вик «Tempi».

«Як можна змінити ситуацію на
Близькому Сході за допомогою сили?
Потрібен час, справи милосердя і про-
довження діалогу, який християнська
спільнота ніколи не припиняла», —
пише єпископ Туаль ( з 1992 р. очолює
католицьку спільноту Тунісу, що об’є-
днує 22 тис. вірних, які живуть у країні
з 9-мільйонним населенням).

За словами єпископа, «сьогодні іс-
лам переживає кризу. Наш обов’язок —
у несприятливих міжнародних умовах
повернути ісламу любов і надію, від-
мовитися від силових способів розв’я-
зання проблеми».

Єпископ Туаль закликає християн
до уважного самоаналізу: «Будучи
свідками труднощів, страху і насильс-
тва, ми повинні спитати себе: що ми,
християни, робимо для того, щоб це ви-
правити, врятувати, допомогти? Куль-

тура діалогу є протиотрутою фун-
даменталізму, тому починати прищеп-
лювати цю культуру треба ще зі
школи, в храмах і мечетях».

Католики-традиціоналісти

заслуговують на повагу,

вважає префект ватиканської

Конґреґації у справах духовенства

Керівництву Католицької Церкви
слід з більшою повагою ставитися до
католиків-традиціоналістів, вважає
префект ватиканської Конґреґації у
справах духовенства кардинал Даріо
Кастріллон Ойос.

В інтерв’ю італійській газеті «Дж-
орнале» кардинал, якому доручено
опікуватися спілкуванням із традиці-
оналістами, зазначив, що до них у
жодному випадку не слід ставитися як
до людей «другого ґатунку» у Церкві.

Кардинал Кастріллон з жалем від-
значив, що Церква часто приділяє бі-
льше уваги діалогу з православними
та протестантами, ніж з католиками-
консерваторами. У той самий час
ієрарх заявив, що самим традиціона-
лістам слід утриматися від різких вис-
ловлювань на адресу лідерів католи-
цької Церкви.

Кардинал Кастріллон очолює ко-
місію «Ecclesia Dei», створену Папою
Іваном Павлом ІІ. Завдання комісії —
домогтися поліпшення умов у Церкві
для католиків, які віддають перевагу
Тридентській латинській месі. Папа
також призначив кардинала Даріо
Кастріллона Ойоса своїм представни-
ком на переговорах із лідерами Това-
риства Пія Х, що його заснував фра-
нцузький архієпископ-консерватор
Марсель Лефевр (згодом відлучений
від Церкви).

Відповідаючи на запитання корес-
пондента газети «Джорнале» про ці
переговори, кардинал Кастріллон заз-
начив: «Папа і його найближчі одно-
думці роблять все можливе, щоби пе-
реконати лефевристів у тому, що
надійшов час для їхнього повернення
у лоно Церкви». За словами прелата,
процес примирення схизматиків зі
Святим Престолом уповільнюється
через «вагання» лідерів Товариства
Пія Х.

Середа 25 серпня
7.00 — Божественна Літургія (цер-

ква св. Архістратига Михаїла; Львів,
вул. Винниченка, 22);

9.00 — Проща вирушає від церкви
св. Архістратига Михаїла.

П’ятниця 27 серпня
16.00 — Зустріч в Уневі пішої про-

щі зі Львова. Молебень до Пресвятої
Богородиці;

18.00 — Мала Вечірня;
21.00 — Велика Вечірня з литією.

Під час литійних стихар відбудеться
Хресний хід з Унівською іконою Мате-
рі Божої та плащаницею Успення Пре-
святої Богородиці

Субота 28 серпня, празник
Успення Пресвятої Богородиці
0.30 — Єрусалимська Утреня з

виставленням плащаниці;
3.30 — Похід зі свічками на Черне-

чу гору, де буде відслужено панахиду
за всіх померлих братів;

4.30 — Акафіст до Пресвятої Бого-
родиці;

5.30 — Часи;
6.00 — Божественна Літургія;
7.30 — Водосвяття та освячення

зілля, читання молитов над хворими;
11.00 — Архієрейська Літургія;
13.30 — V фестиваль церковної

хорової музики.

Святоуспенська

Унівська Лавра запрошує

на празник до Унева

За додатковою інформацією
звертатися за адресою:

81216 Львівська область, Переми-
шлянський район, с. Унів, Святоус-
пенська Лавра, тел. (032630) 5-81-21;

м. Львів, вул. Винниченка, 22,
церква св. Архістратига Михаїла,
тел. (03220) 72-69-55,40-98-00.
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1. Вступ
 Святіший Отець Іван Правло ІІ у

свому апостольському листі Catechesi
Tradendae зауважує: «кінцева мета ка-
техизи — це привести когось не тільки
до зустрічі, але й до злуки, до близь-
кості з Ісусом Христом: Він єдиний
може вести до любові Отця в Дусі й
може дати нам змогу брати участь у
житті Святої Тройці». Сьогодні ми ма-
ємо унікальну нагоду у світлі постав-
леної мети застановитися над тим, що
означає катехитичне служіння для на-
шої церковної спільноти, якою є його
природа та реальний стан, обмінятися
досвідом для того, щоб Христове Єван-
геліє голосилося в наших громадах з
новою силою у відповідності до тих об-
ставин які готує нам щоденне життя.

У своїй доповіді не ставлю за мету
висвітлити моральні проблеми, які по-
винні розв’язувати катехити у своєму
служінні, як і не буду вдаватися до де-
тального опису кожної з них. Моральні
труднощі є незліченні, як невимовно
багатогранним є саме християнське
життя, та щораз складнішим є хрис-
тиянське свідчення в сьогоднішній
днині. Якщо ж говорити про взаємо-
зв’язок між катехизацією та христия-
нською мораллю, то необхідно заува-
жити, що завданням катехитичного
служіння є передусім навчання віри та
проголошення Євангелія.  Якщо звес-
ти слово Євангелія лише до навчання
моралі, то ми загубимо саму суть Доб-
рої новини  про спасіння людини та
оновлення всього сотвореного у Хри-
сті. З іншої сторони: що, як не катехи-
тичне навчання закладає основні
підвалини християнського життя,
вчить втілити Христові заповіді в осо-
бисте життя?  То який існує зв’язок
між цими двома вимірами християн-
ської дійсності: проголошенням віри та
життям з вірою? Куди спрямована
дорога катехитичного служіння і де
джерело християнської моралі?

Для того, щоб дати відповіді на ці

запитання, пропоную зробити три кро-
ки та розглянути цю проблематику на
трьох рівнях:

1) побачити, що сьогодні перева-
жно розуміється під катехизацією та
навчанням християнської моралі;

2) розміркувати, що становить їх
справжній зміст, мету та засоби для до-
сягнення;

3) застановитися, як діяти —
тобто, накреслити певні завдання, які
випливають з цього і таким чином зап-
ропонувати певні підходи для пошуку
нових засобів для навчання та вихован-
ня до життя з віри в дусі традиції схід-
ного християнства.

2. Катехизація як поступове і
безперервне впровадження в Таїнст-
венне Сопричастя Осіб.

Як свідчить історія життя ранніх
християнських громад, катехитичне
навчання, яким керували  і яке безпо-
середньо виконували єпископи, було
скероване передусім до тих осіб, які
готувалися до Святої Тайни Хрещення
і стояли на дорозі християнського вта-
ємничення. Воно мало на меті не зба-
гатити слухачів теоретичним знанням
чи вдовольнити інтелектуальну ціка-
вість якимись абстрактиними істи-
нами, але допомогти людині ввійти в
сопричастя життя з Богом-Спасите-
лем, пізнати Його як Особу, яка дійсно
і реально може дати спасіння кожно-
му, хто його просить. Ось чому зако-
номірним підсумком такого втаємни-
чення була дія самого Христа, який
руками єпископа переводив оглашен-

ного від смерті до життя. Особисте
переживання цього Пасхального
Таїнства не було приватною справою
священнослужителя, новоохрещеного
чи його родини. Це була справа всієї
християнської громади, яка плодоно-
сила у Христі — Церква виносила у
своєму лоні і народжувала новоуси-
новленого сина Божого. Очевидно, що
вона, як добра мати, не покидала та-
кого новонародженого у вірі, але пле-
кала його, вела дорогою святості, що
раз то глибше впроваджуючи його в
пізнання істин Христового Євангелія.
Таке впровадження в таїнство церков-
ного сопричастя, дедалі глибше воцер-
ковлення неофіта, називалося
містагогією, яка починалася в народ-
женні до життя у Тілі Христовому, а
продовжувалася його народженням до
вічності. Можна сказати що ця кати-
хитично-містагогійна дорога не має
кінця, оскільки безконечною є дорога
пізнання Єдиного Бога в Трьох Особах.

Сьогодні, коли ми говоримо про ка-
техизацію, її методи, то часто, може
підсвідомо, розуміємо під цим понят-
тям лише так звану християнську ін-
доктринацію. Часом вважається, що
досить навчити когось шести правд ві-
ри та кілька молитов для того, щоб уді-
лити йому Св. Тайну Хрещення. Але
ж це є тоді вже навчання про «щось»,
а не про «Когось»! У вищезгаданому
апостольському листі Святіший Отець
нагадує нам, що «в центрі катехизи ми
знаходимо Особу: Особу Ісуса з Наза-
рета, «повного благодаті та істини»,
Який помер за нас, воскрес і сьогодні
живе з нами». Виходячи з того, що ми
сьогодні катихизуємо здебільшого вже
охрещених дітей, ця дорога втаємни-
чення, на жаль, часто вузько інстру-
менталізується. Часами вона служить
лише для того, щоб дитина змогла від-
бути першу урочисту Св. Тайну Спо-
віді та свідомо прийняти урочисте Свя-
те Причастя. Але на даний час майже
у всьому католицькому світі (де після

о. Святослав Шевчук:

Сучасні моральні проблеми і катихизація

Доповідь на науково-практичній конференції
«Катехитичне служіння в УГКЦ сьогодні: досвід, труднощі, перспективи»

(Львів-Рудно, 28-30 липня 2004 р.)
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підготовки до Причастя дитина прохо-
дить ще один етап катехизації при під-
готовці до Миропомазання) відчуває-
ться, що така схема навчання віри є
дуже вузькою, оскільки швидко закін-
чується (не всі чомусь приймають Ми-
ропомазання, а ще менше належним
чином готуються до св. Тайни Подру-
жжя та приймають її в Церкві). Крім
того, в даному випадку переслідується
якась часткова мета, що дає можли-
вість зрозуміти якийсь елемент хри-
стиянської доктрини. Дитина чи під-
літок, однак, не має цілісних уявлень
про християнську віру. Якщо ж йде-
ться про християнську мораль то тут
на неї часто або не вистачає достат-
нього простору, або її виноситься до
шкільних програм релігії чи так зва-
ної християнської етики, але це ще
більше «теоретизує» це начання, від-
риває його від життя спільноти. Ча-
сами можна почути, що навчання ка-
техизму стосується лише дітей. Для
дорослих людей катехитичних про-
грам майже не існує, а елементарні
знання з християнської моралі дорос-
ла людина сьогодні отримує часто ли-
ше тоді, коли готується до Сповіді при
допомозі різного роду запитників, (що
друкуються в молитвениках) де пев-
них питань чи правил часто просто не
розуміє. Що тут залишилося від дав-
ньої дороги безперервного втаємни-
чення?

Для того, щоб катихитичне служі-
ння відповідало свої природі, воно по-
кликане підкреслювати, розкривати та
допомогти ввійти в таїнственний, над-
природний вимір християнського жит-
тя. Дидактичний елемент катихизації
повинен бути чітко підібраний і прави-
льно впорядкований відповідно до по-
треб кожної вікової групи слухачів,
однак сам предмет викладу не можна
переносити виключно в теоретичну
площину. Навчання віри повинно про-
ходити в парохіяльних спільнотах і
бути справою цілої спільноти на чолі
зі священиком та єпископом. Для того,
щоб зберегти сакральний та духовний
вимір обговорюваної тематики, її не-
обхідно викладати в межах сакраль-
ного простору, де ця ж спільнота, яка
сьогодні проявляє себе катихитичною,
завтра проявиться як літургійна, що
живе і святкує ту віру, яку сьогодні пе-
редає своїм дітям. Ось чому своєю ло-
гічною структурою катехиза повинна
ґрунтуватись на богослов’ї втаємни-

чення, тобто сповнятися і завершува-
тися  живим та особистим сопричас-
тям життя з Божественними Особами
в Літургії, і всіма своїми засобами до
цієї зустрічі ефективно готувати. Вся-
ке теоретичне навчання повинно бути
подібним до підготовки до знайомства,
має допомогти якнайглибше сприй-
няти та пережити цю трансформуючу
зустріч.

Таким чином можна сміливо ствер-
джувати, що прямою метою постбап-
тизмальної катихизи-містагогії є не
мораль, але Божественна Літургія.
Згадаймо, як в IV ст. існувала реальна
небезпека звести всю християнську
доктрину до моралі, яка була своє-
рідним компромісом між християнст-
вом та поганською філософією.

 Відчуваючи таку небезпеку, Святі
Отці пишуть не стільки трактати про
мораль, скільки творять славні кате-
хизи на Святу Тайну Хрещення, для то-
го, щоб велика кількість оглашенних
могла якнайглибше збагнути, в чому
полягає справжній, надприродній ви-
мір життя у Христі. Якщо катехизаця
не є скерована до Літургії, до неї не
впроваджує, на ній не ґрунтується, то
вона перетворюється на своєрідну
«ідеологію», далеку від реального жи-
ття, а тому приречену за відкинення.

Так само і Літургія, якщо не попе-
реджена відповідною ґрунтовною ка-
техизою, стає малодоступною, незро-
зумілою, а участь в ній —
поверхневою і жодним чином не впли-
ває на внутрішнє життя християнина.
Тому не дивно, що в деяких парафіях
такі богослужіння, як Вечірня та Ут-
реня, майже відмерли і аж ніяк не пов’-
язані сьогодні з навчанням та життям
з віри. Якби ми від теоретичного на-
вчання правд віри одразу перейшли до
навчання моралі, минаючи літургійне
та духовне життя, то перетворили б
християнську мораль на моралізм чи
в кращому випадку  на моральну філо-
софію (...)

Літургія для християнського життя
має:

а) генеративне значення — в її ло-
ні передається, кормиться та зростає
християнське життя. Християнин стає
християнином не внаслідок особис-
того релігійного переконання, набу-
того певним набором богословських
морально-етичних чи релігійно-істо-
ричних аргументів. Християнин — це
нова істота, яка народжена Христом в

лоні Його Церкви в св. Тайні Хрещення
та оживлена у св. Тайні Миропомазан-
ня. Це нове народження (а не теорія
чи ідея) є онтологічною основою хрис-
тиянської поведінки;

б) дидактичне значення — саме в
контексті Літургії християнин засвоює
основні символи христянського життя,
які єднають його з невидимим світом,
вчиться відчувати світ божественний,
розвиває відчуття трансцендетності та
святості Божої і вчиться жити в світі
Божественному, світі ангелів і святих.
Ми маємо цікаве свідчення такого зна-
чення літургійного досвіду у св. Гри-
горія Богослова (...) Виступаючи про-
ти так завної «чесної моралі», яку
висував на противагу християнській
моралі Юлій Відступник, святитель з
Назіянзу пише: «Оскільки вся філосо-
фія поділяється на ось ці дві частини,
теорія і праксис, одна з них є більш ви-
сока але разом з тим сухіша, а друга
більш покірна але корисніша, нами до-
цінюються обидві і кожна з них за-
вдяки іншій (...), очевидно не можна
бути мудрим без того, щоб поводитись
мудро… Нам мало залежить на зов-
нішньому вигляді та «фасаді» речей,
те що найбільше нас непокоїть — то
це людина внутрішня: ми хочемо під-
няти глядача до споглядання речей не-
видимих і таким чином навчаємо на-
ших людей»;

в) виховне значення — справжнім
виховником християнина, який навчає
його «з нутра», є Святий Дух. Лише у
спільноті Осіб людина може розкри-
тися як особа, сотворена на образ і по-
добу Божу. Катехит в такому разі по-
кликаний бути не лише посередником,
що передає знання віри, але і  бути
посередником благодаті, що зближає
своїх учнів до життя в Святих Тайнах.
В лоні церковного богослужіння особа
всіма своїми органами чуттів при допо-
мозі літургійних символів спілкується
з божественним та невидими світом,
переймає величезний скарб віри да ре-
лігійного досвіду своїх пращурів;

г) Літургія для віруючої особи —
це  джерело сили для християнської ді-
яльності у світі.Часом нам може здава-
тись, що при допомозі того чи іншого
педагогічного методу ми зможемо ви-
ховати особу, яка засвоїть таку модель
поведінки, що її вважаємо християн-
ською. Але тут ми мусимо пам’ятати,
що покладаючись виключно на люд-
ські зусилля неможливо сповнити єва-
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нгельський заклик до досконалості.
Християнська мораль не є людською
мораллю. Щоб так жити, як наказує
Христос, ми потребуємо Його сили,
Його благодаті, Його життя. Лише за-
вдяки діяльній присутності божествен-
ної благодаті, яку людина отримує в
лоні літургійного життя Церкви та в
якій зростає завдяки духовно-аскетич-
ному життю, християнин стає здатним
втілити в своєму житті глибинні заса-
ди християнської моралі;

д) середовище обожествлення і
преображення — саме в лоні літургій-
ної молитви особа, спілкуючись з Бо-
гом, переживає його присутність та до
нього уподібнюється. Можна сказати,
що відчуваючи Бога у своєму серці,
особа набуває певного внутрішнього
відчуття добра та істини. Саме таким
чином її совість робиться чутливою та
стає зрячим провідником на дорогах
життя. Тут цікавим є згадати: ще Орі-
ген зауважив, що особи сприймають
дійсність чи розуміють слова Святого
Письма в залежності від того, чи вони
є плотськими (поза життям у Христі),
християнськими початківцями чи дос-
коналими. Тут судження совісті не так
ставиться в залежність до логічного
раціонального мислення та пошуку за
об’єктивною істиною, як бачиться ціл-
ковито залежним від стану особи та
рівня її уподібнення з Божественним
Автором Святого Письма. Чим більша
подібність та сопричастя життя між
читачем та Божественним Автором,
тим правильнішим і глибшим є розу-
міння божественних істин, тим чутли-
вішим є серце християнина до добра
та істини, то краще воно бачить як Гос-
пода, так і власний гріх і неправду.

3. Християнська мораль — Лі-
тургія життя

 Християнське втаємничення і
впровадження в літургійне життя спі-
льноти, як і все те навчання, яке його
попереджує, супроводжує і йому пос-
лідує, допомагає особі зрозуміти , в чо-
му полягає зміст християнського бут-
тя. Саме з цього таїнственного буття і
випливають норми та правила христи-
янської моралі. Дотримуючись їх, ві-
руюча особа виявляє в конкретних об-
ставинах християнського життя свою
істоту. Св. Іван Золотоустий влучно
стверджує: «Не показуй мені атлета
під час тренування, але під час зма-
гання; не показуй мені побожність під
час навчання, але під час діяння».

Божественна Літургія, надто ж у
свідомості християського Сходу,
сприймається як простір і час, де сам
Господь служить людині.  Саме в цьо-
му контексті  кожен віруючий пізнає
Господа завдяки його діяльній присут-
ності. Тут Господь є основною дієвою
особою, Він сам служить нам, упри-
сутнює для нас своє діло спасіння, же-
ртвує себе за нас і для нас і тим самим
навчає, як ми маємо приносити свою
жертву, жертву свого власного життя.
В Літургії Боже милосердя є основним
складовим елементом Доброї Новини
— вістки про відродження людини че-
рез внутрішню Божу дію. Це уздоров-
лення стає доступним кожному при-
сутньому тут і тепер. Саме в динаміці
Божественної Літургії Господь, зруше-
ний своїм милосердям,  зближається
до людини та стає діяльним в її нутрі.
Літургія у світлі Божого милосердя
стає справжнім Божественним слу-
жінням Милосердного Самарянина,
який схиляється над зраненим гріш-
ником.  Моральне життя та навчан-
ня християнина тут є наслідком пе-
реживання Літургії. Якщо в
Божественній Літургії основною дійо-
вою особою є Господь, то в морально-
му житті основною дійовою особою є
християнин, який наслідує, відтворює
і зображає цю божественну дію у своїй
особистій літургії життя. Досвідчив-
ши на собі любов, милосердя і проще-
ння, він природно покликаний винес-
ти їх в стосунок з іншими людьми. В
Літургії християнин вчиться уподіб-
нюватися у своєму щоденному реаль-
ному житті до божественної дії.

Подібно як в контексті постбап-
тизмальної катехизи необхідно гово-
рити про містагогічний її вимір, у ви-
падку християнської моралі необхідно
говорити про моральну містагогію, яка
дає можливість людині уподібнитися
до свого Архетипу, не лише знати про
те, що людина є сотворена на образ
Божий, але жити «на образ Божий»,
що раз то повніше ставати учасником
Його дії, уподібнювати своє особисте
моральне життя до способу існування
та дії Христа. Змістом істинно хрис-
тиянської моралі не є пристосування
свого особистого життя до вимог тих
чи інших правил чи законів. Мораль-
но добре життя християнина має на
меті дати йому можливість зростати в
божественному синівстві, розвиватися
і дозрівати в свободі синів Божих. Та-

ким чином, завдяки відповідності та
подібності між Божественним ріше-
нням щодо людини та її власними
життєвими рішеннями, вчинками та
моральним вибором, християнин реа-
льно відчуває на собі уподобання сво-
го Небесного Отця, користає з усіх
дарів дочасних і вічних, що є даровані
Богом. Християнська мораль не є ли-
ше кодексом поведінки, основаному на
етичних уявленнях про добро та істи-
ну, вона є способом життя, «доро-
гою» дітей Божих. Якщо християн-
ська мораль з тих чи інших причин
втратить цей таїнственний вимір, то в
умовах сучасного морального реля-
тивізму вона перестане бути ефекти-
вною та зрозумілою для християн.

4. Катехиза-Літургія-мораль та
втрата відчуття таїнственного у
секуляризованому суспільстві

Джерелом більшості проблем, що
їх переживають наші спільноти, є ро-
зрив цієї вище названої тріади: кате-
хиза-Літургія-мораль. Можна багато
говорити про історичні та культурні
причини, які свого часу спричинилися
до ізоляції різних вимірів християнсь-
кого буття. Однак, беззаперечним фа-
ктом є те, що ми всі живемо в часі ін-
тенсивної секуляризації, яка передусім
вбиває відчуття та розуміння надпри-
родного і таїнственного виміру життя
християнина. Ні для кого не секрет, що
в Україні зокрема наша Церква часто
розглядається як соціально-культур-
ний феномен локального значення. У
західних країнах церковне життя часто
намагаються представити лише як
один з видів прояву релігійної сві-
домості людини, яка сьогодні швидко
змінюється, а отже, повинен змінюва-
тися і власне зміст приналежності та
усвідомлення себе членом тієї чи іншої
релігійної спільноти.  Під тиском тако-
го західного та східного секуляризму
катехизація часто розуміється лише як
індоктринація адептів, або релігійна
пропаганда на рівні з усіма видами ін-
шої пропаганди ідей чи поглядів.

На жаль, першою жертвою такого
тиску є передусім літургійне та духо-
вне життя християнина. Якщо зрива-
ється особистий діалог людини з Бо-
гом в лоні літургійної спільноти, то всі
решта стосунки з цією спільнотою на-
бирають цілковито нового характеру.
Очевидно, першим наслідком цього є
те, що спільнота віруючих втрачає від-
чуття того, що вона є покликана наро-
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джувати у вірі своїх нових членів, го-
лосячи Євангеліє в сучасних обстави-
нах, несе відповідальність не лише за
тих, які присутні у Храмі та на уроці
катехизму, але передусім за тих, кого
в ньому немає. Прикро констатувати
той факт, що незважаючи на всі зуси-
лля Патріаршої Катихитичної Комісії
УГКЦ, все ще відсутньою є свідомість,
що катехизація є і повинна бути пріо-
ритетом церковної спільноти.. Адже ж
якщо якась громада не народжує у вірі
нових своїх дітей, то вона є безплідною
та приреченою на вимирання. Чомусь
дуже слабо розуміється сьогодні те,
що саме за допомогою цілісної та пер-
манентної катехитичної дороги, яка
починається від народження нового
члена Тіла Христового і завершується
його народженням до вічності, можна
говорити про невпинну дорогу втаєм-
ничення його в життя Церкви та хрис-
тиянізацію, преображення його мора-
льного життя. Це можливо, найбільша
рана, яку спричиняє секуляризоване
суспільство нашій Церкві.

Великі моралісти як християнсь-
кого Сходу, так і Заходу завжди усві-
домлювали, що спосіб морального жи-
ття християнина прямо залежить від
ступеня його воцерковлення. Коли
чуємо фразу «сучасні моральні проб-
леми», то під цим гаслом розуміємо
головно питання моралі, що пов’язані
з новітніми біотехнологіями й етикою
статевості та подружнього життя. Ці
проблеми справді є в центрі дискусії,
а часто і полеміки між Церквою та
суспільними рухами. Якщо взяти за
приклад цей напрямок сучасного мо-
рального пошуку, то одразу стає
зрозумілим, що неможливо обґрунту-
вати ті чи інші моральні засади в цій
галузі цілковито абстрагуючись від
християського розуміння святості та
життя з віри. Ось чому Vademecum для
сповідників про деякі аспекти мораль-
ності подружнього життя, що його
видала 12 лютого 1997 року Папська
рада в справах родини, застерігає: «Ко-
ли приходять до сповіді каяники, які
довший час не сповідалися і які пере-
бувають у тяжкому загальному стані,
поки дійде до прямих і конкретних пи-
тань щодо відповідального співтво-
рення і чистоти взагалі, потрібно про-
світити їх так, щоб вони зрозуміли ці
обов’язки у світлі віри». Подібне твер-
дження цілком правомірно стосується
і всієї іншої гами моральних питань,

які сьогодні ставить перед Церквою
суспільство. Отож, на першому місці
ставиться світло віри, і тільки в ньо-
му можна збагнути вимоги життя з
віри. Вкрай недостатньо лише поін-
формувати віруючого про приписи
християнської моралі. Необхідно допо-
могти йому їх абсорбувати, допомог-
ти усвідомити, що саме таким чином
він зможе свідчити ділом і сповідувати
свою приналежність Христові. Цього
неможливо досягнути без система-
тичної катехизації дорослих, відповід-
но до їх рівня християнського втаємни-
чення, віку, професії та ін.

Вищезгаданий Vademecum стверд-
жує: «Для того, щоб моральні дирек-
тиви … були конкретно застосовані,
необхідно, щоби дорогоцінна праця
сповідників доповнювалася відпові-
дною катехизою».

 Дехристиянізоване оточення, в
якому ми сьогодні живемо, вже не зда-
тне цілісно передавати вартості хрис-
тиянського життя так, як колись це
робила  громада та родина. На жаль,
ми повинні усвідомити, що живемо в
постхристияському світі, в якому ко-
жен з нас повинен навчитися, що оз-
начає жити по-християнськи.  Цього
можна навчитися лише в лоні христи-
янської спільноти, яка повинна забез-
печити інтегральну душпастирську,
катехитичну та виховну опіку над свої-
ми членами незалежно від їхнього віку.
Парафіяльна спільнота повинна усві-
домити себе спільнотою катехитич-
ною, літургійною та морально відпо-
відальною. Я не випадково наголошую
на спільноті. Сьогодні моралісти дуже
часто підкреслюють, що неможливо
цілісно навчити жити християнським
моральним життям когось, хто живе
поза такою спільнотою. Сучасна масо-
ва культура є культурою індивідуаліс-
тичною, яка штовхає людину до вит-
ворення своєї приватної моралі,
заохочує до життя в лоні своєї при-
ватної свободи, яка є цілком незалеж-
ною від будь-яких вартостей, тра-
диційних засад чи вічних істин.
Натомість християнська мораль є
мораллю сопричастя: внутрішнього
сопричастя в єдиному таїнственному
бутті Церкви, а відтак в сопричасті-
співдії між особистою волею та волею
Божою. Боголюдський характер хрис-
тиянської діяльності, яку називаємо
життям у Христі, є чимось протилеж-
ним до сучасного гедоністичного «жи-

ття для себе і свого власного задово-
лення». Саме постійне та систематич-
не «впровадження в Таїнство» за  допо-
могою цілісної програми літургійної та
моральної катехизи, укладеної відпо-
відно для дитини, юнака чи дівчини, а
відтак чоловіка і жінки, батька і ма-
тері, дідуся і бабусі, може дати фунда-
мент для щораз глибшого діяльного со-
причастя. Лише тоді голос Церкви не
буде голосом «ззовні» а буде голосом
християнської совісті, що лунає в саму
серці віруючої особи.

5. Висновки
Відповідаючи на потреби катихи-

тичних спільнот, Синод владик УГКЦ
апробував концепцію катехизму для
нашої Церкви; була опрацьована в її
світлі «Моральна катехиза», яка поба-
чила світ цього року. Обидва ці доку-
менти вже в самому своєму зародку
були задумані як такі, що мають літур-
гійний характер.

Однак жодний, навіть найкращий,
документ чи то Синоду чи Собору так
і залишиться на папері, якщо не буде
розпрацьована відповідна програма, за
якою Божий люд міг би засвоїти ввесь
той скарб віри, який несе у собі Цер-
ква.

Пропоную, як практичний та кон-
кретний плід сьогоднішньої конферен-
ції, відповідно до проблем катехизації
та сучасних проблем моралі зробити
наступне: 1) опрацювати на даній кон-
ференції концепцію перманентної ка-
техизи-містагогії. Підсумком нашої
праці могло б стати прийняття такої
концепції. Було би дуже цікаво і ко-
рисно створити групу уповноважених
експертів, які б пізніше за цієї концеп-
цією розпрацювали програму поступо-
вого впровадження в Таїнство; 2) ґрун-
туючись на духовно-аскетичній
традиції нашої Церкви, побудувати цю
перманентну катехизу для дорослих в
літургійному ключі; 3) на основі по-
ступового впровадження в Таїнство
життя Церкви укласти вивчення «Мо-
ральної Катехизи» нашої Церкви.

Закінчити хочу словами Івана Зо-
лотоустого. Ці слова, за свідченнями
науковців, висловлюють основні пере-
конання святителя щодо моралі та ас-
кетики: «Ніхто не може зробити нас
нещасними, якщо ми самі себе такими
не зробимо, подібно як і ніхто не змо-
же зробити нас щасливими, якщо ми
самі себе такими не зробимо, за спів-
дією божественної благодаті».
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ÊВедучий: (...) Ми говорили, що є
багато політичних партій, є багато
громадських організацій, є багато
різних людей, які об’єднують грома-
дян України. Але так видається, —
принаймні соціологи стверджують,
— що ніхто не об’єднує громадян
України в такій кількості, як Церква.
І ми сьогодні запросили Патріарха
Київського і всієї Руси-України, Пред-
стоятеля Української Православної
Церкви Київського Патріархату Фі-
ларета.

(...) Ми будемо говорити, як зав-
жди, на різні теми. Впродовж остан-
ніх тринадцяти років церковна тема
є дуже цікавою, і часами гострою, а
може, й загострою. Україна знахо-
диться перед виборами, і всі ці момен-
ти ми б обговорили з Владикою. От-
же, я навіть не знаю, з чого починати:
чи то з історії, чи то з сьогодення —
будемо так, бігати з сьогодення в
ретроспективу. Українська Право-
славна Церква Київського Патріар-
хату (у мене тут є така довідка, на-
скільки там правду пишуть, я сам
журналіст, а тому журналістам не
вірю) так чи інакше, на різних вибо-
рах підтримувала чи давала зрозу-
міти, що підтримує, тих чи інших
політиків. Але от у мене написано, що
в 1994 на президентських виборах Ви
були прихильні більше до пана Крав-
чука, а в 1999 — до пана Кучми. Бі-
льше того, написано так, що Ваша
неприхильність тих перших виборів
94-го року стосунки з обраним Пре-
зидентом, тобто, з Леонідом Дани-
ловичем, зробила не дуже приязними,
принаймні, в перші місяці чи роки. І
моє питання, по-перше, чи правду про
це говорять, і які Ваші думки щодо
наступних президентських виборів?

Ê Патріарх Філарет: По-перше, я
повинен сказати, чим ми керуємось,
коли підтримуємо того чи іншого кан-
дидата в Президенти чи кандидата в

народні депутати. Ми керуємося тим,
чи підтримує цей кандидат українську
незалежність, українську держав-
ність? Якщо цей кандидат стоїть на
позиціях державності, незалежності
України, відстоює інтереси українсь-
кого народу, української економіки, то
ми підтримуємо такого кандидата. Ну
і звісно підтримуємо такого кандидата,
який підтримує саму Українську Пра-
вославну Церкву Київського Патрі-
архату, тому що Київський Патріархат
створений якраз для того, щоб підтри-
мувати незалежну українську держа-
ву. І цим ми керувались, коли підтри-
мували на виборах в 94-му році, і не
тільки в 94-му, але і в 91-му році Лео-
ніда Кравчука, тому що він — перший
Президент, він привів Україну до не-
залежності. Ми знали, що він відстоює
незалежність України, тому ми його і
підтримали і на перших виборах, і на
других. А вже на третіх виборах ми
підтримували Леоніда Кучму, тому що
ми переконались, що він теж стоїть на
державницьких позиціях, захищає ін-

тереси української держави. Це той
принцип, яким керується наша Церква,
і його ми дотримуємось і досьогодні.

Ми не втручаємось у саму політику,
бо ми як Церква не маємо права втру-
чатись в політичні програми, в полі-
тику як таку. Це також означає, що ми
не маємо права використовувати храми
для того, щоб агітувати за того чи ін-
шого кандидата. Але, звичайно, ми не
можемо стоять осторонь від підтримки
того чи іншого кандидата. Якщо у нас
спитають, яку партію ми підтримуємо,
то ми скажемо, що ми не можемо під-
тримати якусь одну партію. Наш прин-
цип — це захист і розбудова українсь-
кої державності. Будь-яка партія, якщо
вона стоїть на цих позиціях, отримає
нашу підтримку. Ми не обмежуємо
волю наших віруючих, вони можуть
голосувати за ту чи іншу партію, але
ми просимо, щоб вони дотримувалися
цього нашого принципу, який спрямо-
ваний на захист інтересів української
держави і Української Православної
Церкви Київського Патріархату.

Ê Ведучий: Тоді питання, яке ви-
пливає з Ваших слів. Фактично вва-
жається, і є підстави так думати, що
зараз є два найімовірніших кандида-
та, і вважається, що один з них під-
тримує Московський Патріархат. Це
пан Янукович, прем’єр-міністр Укра-
їни. Принаймні, не було жодних сигна-
лів, що він віддає якійсь іншій Церкві
перевагу, відомо, що і церкви будують-
ся, і відомо, що він відвідав Cлужбу
Божу в Києво-Печерській Лаврі , і на-
городжений якимись церковними ор-
денами і т. ін.

Також відомо, що пан Ющенко бі-
льше прихиляється до Вашої Церкви.
І чи правильно я зрозумів, Ви будете
швидше казати, що ви будете підтри-
мувати саме цього кандидата?

Ê Патріарх Філарет: Як я вже
сказав, ми керуємося принципами —
підтримка державності і підтримка Ук-
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раїнської Православної Церкви Київ-
ського Патріархату. Звичайно, якщо
Віктор Федорович підтримує Київсь-
кий Патріархат і буде його підтри-
мувати, то віруючі нашої Церкви теж
підтримають його. А якщо він в своїй
програмі скаже, що він буде підтриму-
вати тільки Московський Патріархат,
то звичайно, що кожний віруючий,
кожний священик буде голосувати за
того, хто підтримає його Церкву. А
виходячи з того, що Віктор Андрійо-
вич Ющенко схильний до підтримки не
тільки Київського Патріархату, а під-
тримки і автокефальної Церкви, і Ук-
раїнської Греко-Католицької Церкви,
тобто тих Церков, які стоять на позиції
української державності, я думаю, що
не тільки наша Церква, а й Греко-Ка-
толицька Церква та інші Церкви
будуть формувати свою позицію на
основі тих принципів, яких дотри-
муємося і ми. Але ми не виключаємо,
що якщо Янукович в своїй програмі
буде говорити про підтримку Київ-
ського Патріархату, про побудову в
Україні єдиної Помісної Православної
Церкви, не просто єдиної, а Помісної,
тобто незалежної Церкви, то, звичай-
но, хто кому буде більше подобатись,
того віруючі і будуть підтримувати.

Ê Ведучий: Вважається, що най-
більша Церква — це все ж таки Мос-
ковський Патріархат. Але друга по
чисельності — це Ваша Церква. І мені
цікаво, які існують тенденції: чи ми
можемо говорити зараз, що, на-
приклад, кількість прибічників Київ-
ського Патріархату зростає. Кіль-
кість прибічників Московського —
зменшується, чи навпаки. Що ми мо-
жемо сказати про українське пра-
вослав’я в тенденціях? Тобто, що ми
можемо очікувати через 5-10 років?

Ê Патріарх Філарет: Тенденція є.
І тенденція є до зростання Київського
ПатріархатуÊ(...) Готуючись до поміс-
ного собору 2004 року, я бачу, що
Київський Патріархат за ці 9 років
порівняно з 1995-им роком зріс вдвічі.
Це і за кількістю парафій, і за кількі-
стю єпархій. Якщо у нас було 16 єпар-
хій, то тепер їх у нас 29 тільки в Укра-
їні. У нашій Церкві зросла кількість
навчальних закладів. У нас було їх 4, а
зараз — 10. Зросла кількість монасти-
рів і кількість духовенства. Тобто тен-
денція є до зростання Київського Па-
тріархату.

Цікаво те, що не спостерігається

переходу парафій Київського Патріар-
хату до Московського. Може там де і
є окремі випадки, а тенденція така —
перехід парафій Московського Пат-
ріархату до Київського. Тобто, якщо
можна так сказати, Московський Пат-
ріархат знаходиться у позиції оборо-
ни. На цьому ґрунті і спостерігається
загострення міжрелігійних питань, то-
му що парафія хоче перейти в Київ-
ський Патріархат, їй заперечують,
створюють умови, щоб утримати її у
складі Московського Патріархату. Це
свідчить про те, що Київський Пат-
ріархат зростає.

Крім того, треба сказати, що май-
же вся українська інтелігенція підтри-
мує Київський Патріархат, а не Мос-
ковський Патріархат. Звичайно, не
тільки один Київський. Вона підтри-
мує й інші національні Церкви, в тому
числі, звичайно, і Київський Патрі-
архат. Що стосується пропорційного
співвідношення, то треба сказати, що
Московський Патріархат є найбіль-
шою Церквою в Україні за кількістю
парафій, а не за кількістю віруючих.
За кількістю віруючих найбільшим є
все-таки Київський Патріархат. І це не
наша думка, бо ми не займаємось вив-
ченням таких соціологічних питань, а
це є висновки соціологічних дослі-
джень, які проводять і українські ін-
ститути, і російські, і європейські. Во-
ни всі сходяться на тому, що Київський
Патріархат підтримує більшість насе-
лення України.

Ê Ведучий: Коли ж ця дорога
закінчиться? Наскільки я Вас зро-
зумів, Ваша ідея була — створення
Помісної Церкви, єдиної. А коли це
може статися, тобто ми вже пере-
ходимо на такі міждержавні, між-
релігійні моменти, тому що є бажан-
ня порозумітися . Ну, я просто читаю
газети, дивлюсь телевізор. Але поро-
зуміння нема. У нас, я пишаюся цим
ефіром, десь півроку тому були тут
два священика, Московського Патрі-
архату і Київського Патріархату (іє-
ромонах Лонгін та ігумен Євстратій
— ред.), я побачив по обличчях, що на
такому рівні діалог можливий. Вони
тут дуже добре дискутували, роз-
повідали один одному, мали свою аргу-
ментацію. Але нагорі, там де мали б
відбуватися переговори,жодні перего-
вори не йдуть. То моє питання: чи є
спроби? Хто, на Вашу думку, не йде
на контакт?

Ê Патріарх Філарет: Звичайно,
що на низах відбуваються ці процеси і
вони на користь створення єдиної По-
місної Православної Церкви. Бо пере-
важна більшість духовенства Москов-
ського Патріархату все-таки вважає:
якщо Церква живе на території укра-
їнської держави, то вона повинна жити
всіма інтересами свого народу і своєї
держави. І духовенство в цьому пере-
конується все більше і більше. До речі,
і деякі архієреї Московського Патрі-
архату також. Спочатку вони говори-
ли, що незалежність України про-
тримається недовго і тому нам не
варто відриватися від Москви. А коли
вони побачили, що вже йде 12-13-ий
рік незалежності української держави,
коли вони побачили, що це назавжди,
то тут їх думки, їх позиції міняються.
Вони змінюються на користь ство-
рення єдиної Помісної Православної
Церкви.

Ви питаєте, а хто ж перешкоджає?
Насамперед перешкоджають дві сили:
зовнішня і внутрішня. Зовнішня сила
— це Московська патріархія, яка все-
таки хоче, щоб Українська Церква, в
тій чи іншій іпостасі, але входила до
Московського Патріархату. Щоб Мос-
ковська патріархія мала вплив на Ук-
раїнську Церкву і тим самим сама
зміцнювалася і зберігала статус най-
потужнішої Церкви в світовому пра-
вослав’ї. Є інтереси і деяких політич-
них кіл Росії, які б хотіли через Церкву
мати вплив на українське населення.
Тому вони не зацікавлені в створенні
єдиної Помісної Православної Церкви.

Є і внутрішні сили, які теж не
хочуть, щоб українська Церква відок-
ремилась від Московського Патріар-
хату. Які це сили? Це політичні сили,
які мріють про об’єднання України і
Росії. І тому ці внутрішні і зовнішні
сили стоять на перешкоді швидкого
створення єдиної Помісної Православ-
ної Церкви.

Треба сказати, що і держава, влада
наша не сприяє перетворенню мен-
шості, якою є по кількості парафій Ки-
ївський Патріархат, на більшість. І ми
відчуваємо, що все-таки симпатій біль-
ше на боці Московського Патріархату.
Я не хочу сказати, що всі керівники
дотримуються такої позиції. Є такі
керівники, і у високих ешелонах влади,
і на рівні областей, які підтримують
Київський Патріархат. Тому він і зро-
стає, бо якби зовсім не підтримували,
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то тоді і не було б ніякого зростання.
Але я думаю, що якщо б наша вища
влада поставила собі за мету створи-
ти в Україні єдину Помісну Православ-
ну Церкву, то ми б цього досить шви-
дко досягли.

Насьогодні Київський Патріархат
поки що не визнають інші православні
Церкви. Але це не означає, що якщо
сьогодні не визнають, то і завтра не
будуть визнавати. Завтра визнають.
Коли утвориться єдина Помісна Пра-
вославна Церква, то які будуть під-
стави не визнавати таку велику Церк-
ву, як Українська? Українська Церква
має тривалу історію, бо порівняно не
так давно ми святкували тисячоліття
хрещення Руси — це ж тисячоліття не
російської Церкви, а української. На
цій землі зародилась Київська Митро-
полія і православна культура, яка по-
тім зросла та пішла і на північ, і на схід.
Тому у нас є всі підстави, щоб Укра-
їнську Православну Церкву визнали.
І я впевнений в тому, що її визнають.

Ê Ведучий: Коли приходиш у Воло-
димирський собор і дивишся на Пат-
ріарха Філарета, то здається, що він
— немолода людина. А от я зараз пе-
реконався, що дуже молода, тому що
як тільки я подумав про визнання, то
написав собі тут маленькими літе-
рами «Варфоломей», і вирішив пого-
ворити про стосунки, про визнання.
І відразу почалася відповідь, ще я і не
поставив запитання, але ж він поба-
чив, що я написав, тому це тільки
здається, що він літня людина.

Коли ми говоримо: «визнають-не
визнають», як це взагалі відбуваєть-
ся в церковній практиці? Якщо Вашу
Церкву не визнають, то що, Ви не мо-
жете ні з ким ручкатися, писати ли-
сти? Тобто, Вас нема взагалі в при-
роді? Але Ви ж є в природі.

Ê Патріарх Філарет: Що означає
— визнавати чи не визнавати? Нас, як
Церкву, визнають. Бо куди нас дінеш,
ми реально існуємо і відправляємо
богослужіння, Церква несе свою мі-
сію. Не визнають поки що автокефалії,
що наша Церква є незалежна Церква
в Україні — визнання цього поки що
нема. І коли ми говоримо про визнання,
то мова йде не про визнання нас як
Церкви, а про визнання нас як автоке-
фальної Церкви, незалежної Церкви.
І до речі, подібний до нашого процес
визнання автокефалії проходили всі
Помісні Церкви, в тому числі і Росій-

ська Церква. Її довго не визнавали, її
не визнавали як автокефальну Церк-
ву 141 рік! Жодну Церкву так довго
не тримали в невизнанні, як Російську
Церкву.

(...) Я хотів сказати, що невизнання
не означає, що Церква як така не існує.
Вона існує, і прийде час — визнають.
А у нас час зараз іде дуже швидко,
тому ми сподіваємось, що ми не буде-
мо чекати десятки років, а тим більше
сотні.

Ê Ведучий: Але там все ж таки
дипломатія якась церковна, так?
Якщо Патріарх Константинопольсь-
кий, візьме під свою руку, — то все,
визнання? Але він ніби не хоче свари-
тися з Москвою. І там ціла низка ду-
же складних, як на мене, дипломатич-
но-церковних стосунків. Поясніть
нам, що відбувається.

Ê Патріарх Філарет: Одне з пи-
тань, через яке досі не відбулося виз-
нання, полягає в тому, хто повинен
давати Томос, тобто, документ про
визання автокефалії Української Цер-
кви — Константинополь чи Москва?

(...) Константинополь говорить, що
він повинен надавати Томос про виз-
нання автокефалії Української Церк-
ви. Так само, як він надав Томос Пра-
вославній Церкві в Польщі 1924 року.
На якій підставі? На тій підставі, що
Вселенський Патріарх вважає, що
Київська Митрополія, яка була при-
єднана до Московського Патріархату
в 1686 році, була приєднана незакон-
но, неканонічно. І тому до цього часу
він вважає, що це його канонічна те-
риторія. А Московська патріархія вва-
жає, що це її канонічна територія,
тому що 300 років Українська Церква,
Київська Митрополія, знаходилась у
складі Московського Патріархату. То-
му ідуть суперечки між Вселенським
і Московським Патріархами.

Ê Ведучий: Тобто, там є листу-
вання, якісь там між ними є стосун-
ки щодо Української Церкви?

Ê Патріарх Філарет: Є, продовжу-
ються ці переговори, і ці переговори
були і за участі нашої Церкви, Київ-
ського Патріархату, і за участі авто-
кефальної Церкви. Але потім, коли
Московська патріархія побачила, що
справа іде до визнання Української
Церкви, то вони стали вимагати, щоб
автокефальна Церква і Київський Пат-
ріархат не брали участі в цих перего-
ворах. Тому нас виключили із перего-
ворів, але виключили даремно, бо не
можна вирішувати питання нашої долі
поза нашою спиною. А там, коли нас
виключили із тих переговорів, зі-
ткнулися дві протилежні позиції: по-
зиція Константинопольського Патрі-
арха визнати автокефалію Української
Церкви, і позиція Московського Патрі-
арха — не відпускати Українську Цер-
кву з лона Московського Патріархату.
Тому такі протилежні позиції поки що
завели ці переговори в глухий кут. Але
я думаю, що рано чи пізно із цього кута
треба виходити, не завжди ж сидіти в
куті.

(...) Далі, якщо Вселенський Пат-
ріарх дає нам Томос і заявляє, що він
визнає Українську Церкву автокефа-
льною, Помісною Церквою, то навіть
якщо Москва скаже, що вона нас не
визнає, це вже не матиме принципово-
го значення. Вона може деякий час ще
продовжувати невизнання. Але ж Все-
ленський Патріарх визнав, і за ним
визнають помісний статус нашої Цер-
кви й інші Церкви. В церковних спра-
вах процес визнання відбувається
подібно до державних стосунків. Так і
Україну проголосили незалежною дер-
жавою, а потім її стали визнавати одна
держава за іншою.

Ê Ведучий: Ви кажете «Помісна
Православна Церква». Погоджуюсь. В
недалекому минулому у цій студії пе-
ребував кардинал Гузар і ми теж гово-
рили з ним про різні такі проблеми. У
нього теж є проблеми. Теж, як це не
дивно, проблеми з тією ж країною і її
столицею під назвою Москва.

Коли ми кажемо «Помісна Церк-
ва» чи «Помісна Православна», чи це
означає що домінуючою Церквою буде
саме православ’я? Чи у Вас є розмо-
ви з кардиналом Гузаром, щодо того,
що от, припустимо, подумаємо, що
буде через 50 чи 100 років. Як це буде

Група народних депутатів України
звернулися до Патріарха Варфоломея
з проханням про надання українському
православ’ю статусу помісносності
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земля виглядати з церковної точки
зору? Це будуть греко-католики і пра-
вославні, чи це буде щось єдине, трохи
змішане? Але що буде, так би мовити,
головним тілом церковним, як це буде
виглядати?

Ê Патріарх Філарет: Коли ми гово-
римо Помісна Православна Церква, то
ми маємо на увазі, що на даній території
існує адміністративно незалежна Цер-
ква. Це не означає, що ця Помісна Цер-
ква є пануючою. Наприклад в Польщі є
Помісна Православна Церква. Але ж
вона там в меншості. Візьмемо Чехію і
Словаччину. Там теж Помісна Церква,
але ж вона в меншості, — в більшості
там католики і протестанти. Візьмемо,
наприклад, болгарську Церкву —
тамÊПомісна Церква є пануючою, так
само в Румунії або в Греції. А ось взяти,
наприклад, Вселенського Патріарха —
він не тільки не пануючий в Туреччині,
а взагалі, якийсь тільки осколок. Його
основна паства все-таки на території
Греції. Якщо, наприклад, буде Помісна
Православна Українська Церква і
Помісна Греко-Католицька Церква, то
їх важко порівняти. Це дві різні Церк-
ви. Наша православна, то — католицька
Церква. І тут ми не маємо претензій
один до одного, бо ми православні, а
вони католики. Бажано, щоб ці дві Цер-
кви, які мають спільний обряд, колись
утворили єдину Церкву. Але яку? Ка-
толицьку чи православну?

Ведучий: Так, це дійсно складне пи-
тання... Ê

Патріарх Філарет: Ми кажемо, що
ми готові до об’єднання, але щоб об’є-

днана Церква була православною, та-
кою, якою вона була до розколу. Гре-
ко-католики говорять, що ми готові
з Вами об’єднатись, але ми також
хочемо зберігати єдність з Римом. А
це означає, що через наше об’єднання
станеться нова унія. Ми не можемо
піти на такі умови. І тому, на сьогодні,
я вважаю, що нехай існує і Право-
славна Церква, нехай існує і Греко-
Католицька Церква. Хоч ми і дві різні
Церкви, але ми разом повинні вико-
нувати свої християнські обов’язки,
свою місію, яка покладена на Церкву
як таку. І, звичайно, підтримувати
нашу державу, наш народ, разом
відроджувати духовність в нашій дер-
жаві. Це ми готові робити не тільки
разом з греко-католиками, але й з
іншими християнськими Церквами.

Ê Ведучий: От Ви перераховува-
ли Патріархів і країни, я подумав, що
Папа Римський взагалі-то майже
весь світ об’їхав. Його приймали
всюди, і всюди його вітали, окрім
Москви. В Москву якось не виходить
ніяк. Я б сказав, що, на мою думку,
це ознака слабкості. Тому що при-
ходить людина в гості — дай Боже
їй здоров’я. То чим серед іншого від-
різняється, на мою думку, католиц-
тво від православ’я? Московський
приклад дає мені таку думку, що ніби
там Церква відокремлена від держа-
ви, а ніби і не відокремлена. Тобто,
коли мені сказали, що у Алексія II
телефон з гербом на столі і він зав-
жди може подзвонити президенту,
у президента такий самий телефон,
то мені здається, що це не зовсім
відокремлено. А цивілізація каже, що
треба відокремлюватися. Українсь-
ка Православна Церква Київського
Патріархату часто, принаймні її
підозрюють, принаймні так друку-
ється в засобах масової інформації,
що Ви все ж таки сподіваєтесь на
підтримку держави. І Ви, навіть
тут казали, що якби держава хо-
тіла, то воно б швидко було. Як це
співміряти, як це співставити з цією
головною ідеєю, що Церква відок-
ремлена?

Ê Патріарх Філарет: Так, Церква
повинна бути відокремлена від держа-
ви. Але в чому полягає ця відокрем-
леність? Відокремленість полягає в
тому, що Церква не втручається в де-
ржавну політику, а держава не втру-
чається у внутрішнє життя Церкви.

Але і одна і друга, і держава і Церква,
потребують взаємодопомоги.

Візьмемо, наприклад, Церкву. Чи
потребує Церква допомоги держави?
Потребує. Якої допомоги? Наприклад,
ми хочемо, щоб у школах викладалась
християнська етика. Для того, щоб
Церква займалась цією справою, пот-
рібно, щоб були закони. А закони при-
ймає держава. Значить, потребує Цер-
ква допомоги держави? Потребує.

Тепер візьмемо будівництво храмів:
земля, саме будівництво — все ж
здійснюється за допомогою держави.
Треба, щоб держава землю надала,
допомогла фінансово побудувати храм,
створити фінансову базу. І те, щоб
Церква могла займатись гуманітарною
допомогою, благодійництвом, догля-
дом за сиротами, за хворими, за
інвалідами — це все також залежить
від держави.

З іншого боку і держава потребує
допомоги Церкви. Для того, щоб дер-
жава була міцною, треба, щоб її мо-
раль, духовність були і підтримувалася
на високому рівні. А це може зробити
тільки Церква. Тому і Церква, і
держава потребують допомоги одна
одної. Тому президент Леонід Кучма,
виступаючи одного разу в палаці
«Україна», говорив про те, що Церква
потребує допомоги держави, і держава
потребує допомоги Церкви.

Ідеал таких взаємовідносин Церк-
ви і держави носить назву симфонії.

Богородиця Одигітрія:
купол Михайлівського Золотоверхого собору
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Але, на жаль, симфонія ця в історії бу-
ла не завжди. Якщо ми візьмемо Київ-
ську Русь, то тоді була симфонія. Тоді
Церква, Київська Митрополія, Мит-
рополити не були пов’язані з держа-
вою і вони вільно могли висловлюва-
ти свою думку. А ось починаючи вже
з того часу, коли Київську Митропо-
лію приєднали до Московського Патрі-
архату, то Київська Митрополія оцю
симфонію втратила. З часів Патріарха
Никона Церква була підпорядкована
державі. І дійшло до того, що Петро I
взагалі скасував патріаршество. Потім
воно відновилося, але навіть в радян-
ські часи, відновивши патріаршество,
держава підпорядкувала Церкву, обме-
жила її діяльність відповідними нор-
мами. В католицькій Церкві нема цьо-
го, тому що ця Церква поширена по
всьому світу, і держава католицька —
це Ватикан. Маленька, але все-таки це
держава. І тому там зовсім інший
принцип, ніж в Православній Церкві.
В Православній Церкві в кожній країні
є свій Глава Церкви, і його влада роз-
повсюджується тільки на Церкву в цій
державі. А влада Папи розповсюджу-
ється на весь світ.

Ê Ведучий: Тепер ми йдемо назад, в
кінець 80-их — початок 90-их, я ду-
маю, що тема вам відома, і Ви від-
повідали мільйон разів на ці всі заки-
ди. Перепрошую, якщо ще раз будете
відповідати. Якби, бо такий шанс був,
Ви очолили Російську Православну
Церкву? Ви були місцеблюстителем,
і ніби Вас дуже гарно обрали, а потім
ніби перелякалися, що щось непра-
вильно обрали. А якби це далі пішло,
то Ви були б Патріархом Московсь-
ким і всієї Руси, а тут би знайшовся
хтось і сказав би: «Україна — держа-
ва незалежна, то треба нам щось
зробити з Церквою». То що Ви роби-
ли б, сидячи там, в Москві, і маючи
якісь собори навколо себе, купу лю-
дей, які б Вам радили (і вони б Вам
зрозуміло що радили): «Ви ж, Боже
борони, не давайте там автоке-
фалії!» А Ви — Патріарх, у вас тут
Кремль поруч і телефон з гербом...

Ê Патріарх Філарет: Питання суто
теоретичне: що було б, якби..? Я ду-
маю, що Провидінням Божим я не став
там Патріархом, і тому став Патріар-
хом Київським.

Я українець, і національні почуття
— це все-таки сильні почуття. І я ду-
маю, що все-таки ці національні почут-

тя, вони б діяли. В якій би формі вони
були, як би вони втілювались в життя,
я зараз сказати не можу. Але це при-
родно, що коли українець бачить свою
Батьківщину в такому стані, то хіба
він не буде їй співчувати? Буде спів-
чувати, а значить, він буде шукати такі
шляхи, які б не нанесли шкоди тій
Церкві, яку він очолює і щоб вони бу-
ли корисні і його народові.

Ê Ведучий: Ви українець, це я знаю.
А от пан Рідігер (Алексій II — ред.
АРІ), він хто взагалі, естонський ні-
мець?

Ê Патріарх Філарет: У будь-
якому випадку, він не росіянин, чи він
естонець, чи він німець естонський...

Ê Ведучий: І якось він, мабуть, по-
гано правив, тому що російсько-ес-
тонська Церква вже не під Московсь-
кою патріархією? Вона якось там
відокремилась.

(...) У Вас буде Собор, наскільки
Ви мені сказали, і чи Ви могли б розпо-
вісти трішечки про цей Собор, що Ви
плануєте, які там рішення, що Ви
очікуєте?

Ê Патріарх Філарет: По-перше,
ми повинні прослідкувати шлях роз-
витку Української Православної Цер-
кви Київського Патріархату. По-друге,
ми повинні ухвалити оновлений ста-
тут Української Православної Церкви
Київського Патріархату, тому що ми
сьогодні живемо за статутом Україн-
ської Автокефальної Православної
Церкви з доповненнями, які ми прий-
няли в 1992 році.

Ê Ведучий: Це ще статут, прий-
нятий за Патріарха Мстислава?

Ê Патріарх Філарет: Так. І тому
прийшов час оновити цей статут. Ста-
тут приймається на Помісному Соборі.
Крім того, ми хочемо торкнутися і су-
часних питань. Сучасним питанням,
дуже важливим, є відродження духов-
ності і моралі в суспільстві. Тому це
питання про мораль, яка в сучасному
світі занепадає, ми повинні обговори-
ти і прийняти рішення, що в таких
умовах ми повинні робити для того,
щоб цю мораль якось підтримати,
підняти її рівень. Потім, буде каноні-
зація деяких святих.

Ведучий: А з таких відомих людей
Ви збираєтесь когось канонізувати?
Чи Ви не можете поки говорити?

Ê Патріарх Філарет: Чому? Мо-
жемо сказати. Це канонізація препо-
добних Йова і Феодосія Манявських,

які відомі, як засновники Манявсько-
го Скиту. Зараз Манявський Скит на-
бирає важливого значення в підтри-
манні духовності в західному регіоні
України. Цих преподобних подвиж-
ників шанує цей край, і ми хочемо їх
канонізувати. Крім того, у нас на по-
рядку денному стоїть канонізація Ар-
сенія Мацієвича, Митрополита Рос-
товського, якого позбавили сану і
чернецтва у ХVIII столітті, посадили
у Ревелі у в’язницю, помістили його в
такий кам’яний мішок.

Ê Ведучий: А за що?
Ê Патріарх Філарет: За те, що він

відстоював інтереси Церкви за часів
імператриці Катерини II. Тоді Російсь-
ка Церква, Святійший Синод позбавив
його сану: і архієрейського, і свяще-
ницького, і чернецтва, і його, як Андрія
Враля, заарештували і посадили у кам-
’яний мішок. Російська Церква, яка
так з ним вчинила (бо це ж Святійший
Синод позбавляв його сану), тепер
його канонізувала, проголосила свя-
тим. Ось так — вона його засудила, а
тепер вона вже подивилася, що зро-
била велику історичну помилку, — і
та ж сама Церква, яка його засудила,
проголошує його святим. А оскільки
він українець, то і наша Церква хоче
його зарахувати до Собору святих.

Ê Ведучий: Чи на такі Собори зап-
рошуються іноземці, чи Ви чекаєте
когось з іноземних Патріархів?

Ê Патріарх Філарет: Це необо-
в’язково. Можуть бути, але ж поки що
ми невизнані, тому ми Патріархів не
можемо запрошувати...

Ê Ведучий: Ну, може, не самого
Патріарха...

Ê Патріарх Філарет: Для цього
спочатку вони повинні з нами увійти в
молитовне спілкування. На цей Собор
ми нікого не запрошуємо, це буде
тільки собор Київського Патріархату.
Питання, які будуть обговорюватися
на ньому, є внутрішньо-церковні.

Ê Ведучий: Які проблеми Ви ба-
чите? Наскільки я розумію, окрім
проблем з Москвою, фактично, інших
проблем нема? Які у Вас стосунки з
кардиналом Гузаром, які у вас стосун-
ки з автокефальною Церквою, які
стосунки з іудеями, з мусульманами?

Ê Патріарх Філарет: У нас зі всіма
добрі стосунки, крім Московського
Патріархату. Тут у нас стосунки, ска-
жемо так, напружені, загострені.

Але я нашим архієреям, духовен-
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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

ству, і віруючим постійно нагадую, що
нам не треба розпалювати ворожнечу,
тому що рано чи пізно нам доведеться
об’єднуватися, дивитися один одному
в очі і разом молитися. Якщо ми ство-
римо між собою якусь стіну або глибо-
ку прірву, то тоді психологічно буде
дуже важко об’єднуватися. Легше об’-
єднатися тим, хто не ворогує, і, вихо-
дячи з таких стратегічних міркувань,
ми вважаємо, що не треба ворогувати,
а треба толерантно відноситись один
до одного, чекаючи того часу, коли ми
станемо разом біля престолу Божого.

Ê Ведучий: Вже добігає кінця наша
розмова, я просто зараз хочу публіч-
но запросити когось з Московського
Патріархату прийти сюди. Бо, як
правило, всі приходить: і греко-като-
лики, і римо-католики, і православні
Київського Патріархату та Автоке-
фальної Православної Церкви. А от
з Московським завжди проблеми. Але
я сподіваюсь, що ми їх побачимо, то-
му що попереду вибори, і ми виріши-
ли на Громадському радіо серед іншо-
го висвітлити отців з різних Церков.
Я з цього починав, і я, мабуть, цим

буду закінчувати: що є багато партій,
є багато різних організацій, але довіра
до них не завжди висока. І по всіх опи-
туваннях довіра до Церкви залиша-
ється однією з найвищих. І важливо
знати позицію Церкви, тієї чи іншої,
напередодні таких важливих суспіль-
них моментів, які будуть у нас восени.
Це був Миколи Вересень, він говорив з
Патріархом Київським і всієї Руси-Ук-
раїни Філаретом. Спасибі Вам велике.

Патріарх Філарет: Дякую.

www.kievpatr.org.ua
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