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Понад 200 тисяч паломників зібрала

у Зарваниці Проща Любові і Прощення
7-8 серпня 20004 р.  відбулася все-

українська Проща Любові і Прощення
до санктуарію Матері Божої в Зар-
ваниці (Тернопільська область), в якій,
крім вірних УГКЦ і Римо-Католиць-
кої Церкви в Україні, взяла участь
велика група паломників із Польщі на
чолі з примасом кардиналом Юзефом
Ґлемпом (за даними Тернопільсько-
Зборівської єпархії, у прощі взяли
участь понад 200 громадян Польщі), із
Чехії та Словаччини.

За словами єпископа-помічника
Тернопільсько-Зборівської єпархії
УГКЦ Василя Семенюка, реальне чис-
ло паломників і гостей сягнуло 200 ти-
сяч — таким чином, ця проща стала
однією з найчисельніших серед тих,
які мали місце за останні роки  (чисе-
льнішою була тільки проща 2000 року,
яка стала своєрідною «генеральною
репетицією» перед візитом в Україну
Папи Римського Івана Павла II — тоді
у Зарваниці, яка прийняла 500 тисяч
осіб, були присутні представники Ва-
тикану на чолі з кардиналом Вінко
Пулічем, які засвідчили готовність Ук-
раїни прийняти Святішого Отця).

Єпископ Семенюк розповів, що до
участі у цій прощі були запрошені вірні
всіх єпархій греко- і римо-католиць-
кої Церкви в Україні (в тому числі, з
Києва, Вінниці, Одеси, Херсона), чи-
мало паломницьких груп прийшли до
Зарваниці пішки. Очікувалася також
присутність групи вірних УПЦ Київ-
ського Патріархату (слід відзначити,
що тижнем раніше вірні цієї Церк-
виÊвідбули організовану прощу до Зар-
ваниці). Практично всі єпископи
УГКЦ і РКЦ в Україні були присутні
на урочистостях, в т. ч. глава УГКЦ
кардинал Любомир Гузар, архієпископ
Львівський РКЦ кардинал Мар’ян
Яворський, а також митрополит Пере-
мишльсько-Варшавської єпархії
УГКЦ Іван Мартиняк. У тему прощі
до Зарваницької святині — прими-
рення між двома сусідніми народами
(українським і польським) та поєд-
нання у спільній молитві — органічно
вплелася конференція під назвою
«Христос нас об’єднує всіх», яка від-
булася у суботу 7 серпня.

Серед запланованих на ці дні подій:
були освячення води «Купелі святої
Анни» — чудодійного джерела, де чи-
мало недужих людей здобули ласку
зцілення, а також новозбудованого бу-
динку для священиків-емеритів та бу-
динку для гостей. Процесія до чудотво-
рного місця пройшла зі свічками у
супроводі духового оркестру. На місці
було відправлено Молебень до Матері
Божої та Хресну Дорогу, лунали моли-
тви за оздоровлення.

В ніч зі суботи на неділю правилися
нічні чування, пройшов концерт духов-
ної музики.

Ранок неділі розпочався Божестве-
нною Літургією у соборі Зарваниць-
кої Божої Матері. Після Утрені і Ака-
фісту до Матінки Божої, рівно о 10
годині ранку, розпочалася Архієрей-
ська Служба Божа, проповідь під час
якої виголосив Примас Польщі карди-
нал Юзеф Ґлемп. Промову рівно ж
виголосив глава УГКЦ кардинал Лю-
бомир Гузар.

На урочистостях були присутні
урядовці обласного рівня з Тернополя,
а також представник уряду з Києва —
голова Державного комітету України
у справах релігій Віктор Бондаренко,
які звернулися до гостей і паломників
із вітаннями.

Найдавніші історичні згадки про
існування у цій місцевості каплиці над
джерелом з цілющою водою та про
чудотворну ікону Зарваницької Божої
Матері сягають XIIIÊстоліття. Із цих
записок дізнаємося про напад татар і
турків на Зарваницю, спалення церк-
ви і монастиря, знищення цілого села.
Пізніше монахи відбудували тут дерев-
’яну церкву, а кам’яну церкву-бази–
ліку побудовано у 1745 р. Згодом чудо-
творну ікону Божої Матері перенесено
з каплиці до храму, а у 1867 р. — уко-
роновано привезеною з Риму короною.
Тоді ж Папа Пій IX видав декрет про
повний відпуст для всіх паломників до
Зарваницької святині. Відпуст тради-
ційно розпочинається на Вознесіння
Господнє і триває у всі неділі та цер-
ковні свята аж до Покрови Пречистої
Діви Марії (14 жовтня).

Зоряна Курдина

стор. 1 — Блаженніший Любомир Гузар
має слово під час Всеукраїнської

катехитичної конференції;
стор. 20 — Собор Зарваницької Матері

Божої (с. Зарваниця, Тернопільська область)
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хієрея в Римі. Перед Літургією у кап-
лиці-усипальниці родини Шептицьких
Владика Гліб відслужив панахиду за
вічний спочинок рідних Митрополита
Андрея і блаженного Климентія. На за-
вершення владика звернувся до свят-
кової громади із короткою промовою.

Владика Гліб зосередив свою науку
на словах, які завершують кожне по-
минальне богослужіння: «Вічная пам-
’ять». «Але що означають ці слова? —
поставив запитання Владика. — Коли
ми співаємо «Вічная пам’ять», то не
йдеться нам про те, щоб люди завжди
пам’ятали про своїх померлих, але щоб

У день народження Митрополита
Андрея, його родинне село стало міс-
цем паломництва. Напередодні Боже-
ственною Літургією в Соборі Свято-
го Юра розпочалася молодіжна проща,
учасники якої пройшли за маршрутом
«Львів — Страдч — Новояворівськ —
Прилбичі». У сам день народження
Митрополита Андрея у прилбицькому
храмі Блаженного Климентія Шеп-
тицького відбулася Архієрейська Бо-
жественна Літургія, яку очолив Пре-
освященний Владика Гліб Лончина,
Апостольський візитатор для укра-
їнців греко-католиків Італії, Іспанії і
Ірландії, Прокуратор Верховного Ар-

День народження Митрополита Андрея

29 липня 1865 року в селі Прилбичах Яворівського повіту на Львівщині в родині графа Івана Шептицького

та графині Софії з роду Фредрів народився син Роман, який відтак під час монашого постригу у

Добромильському монастирі Отців Василіян прийняв ім’я Андрей. Сто тридцять дев’ять років тому

розпочалося земне життя Андрея Шептицького — Митрополита Галицького, Архієпископа Львівського,

єпископа Кам’янець-Подільського, видатного громадського діяча, мецената української науки і культури.

14 серпня у східній християнській
Церкві знаменує початок Успенсько-
го посту. Відомо, що християни пер-
ших віків до всіх великих празників
готувалися постом і молитвою, і з цієї
практики з часом розвинулися коротші
чи довші пости. На першому місці
стоїть Великий Піст перед світлим
празником Воскресіння. Перед празни-
ком Христового Різдва маємо піст
Пилипівки. З особливого культу до
святих верховних апостолів Петра і
Павла виник піст Петрівки. Наймолод-
шим серед чотирьох річних постів є
Успенський піст —  Спасівка. Ним
готуємося до найбільшого празника
Пресвятої БогородиціÊ— Її Успення.
Тому Успенський піст називаємо ще
Богородичним або Спасо-Богородич-
ним.

Перші згадки про цей піст сягають
9 століття. Як і Петрівка та Пилипівка,
Успенський піст ввійшов у практику
не шляхом церковного законодавства,
а через звичай і традицію. У Візантії
він набув поширення у 10-11 століт-
тях. Так, архієпископ Кесарійський
Анастасій близько 1090 року, з метою
заохочення вірних до дотримання
цього посту, видав спеціальну розвідку,
де, зокрема, пише: «Піст перед Успен-
ням Пресв. Богородиці передали нам

св. отці й божественні патріархи і його
чесно дотримують усі міста й країни
православних, а передусім велике й
славне місто Константинополь та Ве-
лика Церква». Наприкінці автор ро-
бить висновок, що цей піст практи-
кувався ще до цісаря Льва Мудрого
(помер 911 року).

Справа Успенського посту була
темою нарад Царгородського собору
1166 року, який підтвердив не лише
його практику, але і визначив трива-
лість: від 1 по 15 серпня за старим сти-
лем (тобто від 14 до 28 серпня — за
новим).

Слід зазначити, що в грецькій Цер-
кві довгий час не було одностайності
як щодо тривання Петрівки і Пилипі-
вки, так і щодо часу тривання Успенсь-
кого посту. Патріарх Вальсамон (пом.
1204 р.) захищає Богородичний піст
перед нападами і наказує вірним до-
тримувати його, посилаючись при цьо-
му на згаданий Царгородський собор.

Успенський піст у давнину був су-
ворішим від Петрівки й Пилипівки, хо-
ча й лагіднішим від Великого Посту.
Львівський синод 1891 року зрівняв
три річні пости — Петрівку, Спасівку
і Пилипівку — у приписах щодо моли-
товної практики і утримання від пев-
них страв.

Як у давній Візантії, так і на Укра-
їні-Руси не було однієї думки щодо цих
постів. Згідно з «Білечеським уста-
вом» (1072 року) київського митро-
полита Георгія на той час у нас існу-
вали всі три згадані пости. В деяких
інших уставах домонгольської доби
йдеться тільки про Петрівку і Пили-
півку, а про Спасівку не згадується.
Зате у свідоцтвах, написаних трохи
пізніше: митрополита Максима та мит-
рополита Фотія — подаються детальні
приписи стосовно різних постів, в т. ч.
і Успенського. Слід зауважити, що
«Правило» митрополита Максима (13
ст.) було розіслане по цілій руській зе-
млі і мало обов’язкову силу у Церкві
протягом майже цілого століття. Що
стосується окружного послання мит-
рополита Фотія до духовенства (15
ст.), то він нагадує священикам, щоби
вчили народ дотримуватись всіх чоти-
рьох постів: Великого, Петрового,
Успенського і Різдвяного.

Того ж дня, 14 серпня, православні
святкують празник Маковія — в наро-
ді його ще називають «Медовий Спас».

Успенський піст — Спасівка

Закінчення див. стор. 8

З. Курдина
(за матеріалами книги

о. Юліана Катрія
«Пізнай свій обряд»)
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Через 12 років після виходу Укра-
їнської Греко-Католицької Церкви з
підпілля у Львові  відбулася Конферен-
ція монашества «Преображення у Гос-
поді». Конференція поставила перед
собою три завдання: перше — спільно
застановитися над історією чернецтва
від давніх часів до недавно пережитих
років переслідувань і підпілля; друге —
розглянути стан богопосвяченого жит-
тя в Україні за останніх дванадцять ро-
ків і третє — визначити перспективи,
на підставі яких можна буде випрацю-
вати план розвитку богопосвяченого
життя і водночас розпочати приго-
тування до Собору монашества, за-
планованого на 8-11 вересня 2004 року.

Нещодавно видавництво «Свічадо»
опублікувало матеріали цієї Конфе-
ренції в одній книжці під назвою «Пре-
ображення у Господі». «Ми видали цю
книжку для того, щоб зафіксувати всі
теми, підсумки, які були випрацювані
під час конференції, — говорить с. Дія
Стасюк ЧСВВ, Голова Патріаршої і
Митрополичої комісій для справ мона-
шества УГКЦ. — Адже вони є дуже
важливими для самого монашества, як

і для цілої Церкви. Це видання допо-
може кожному читачеві краще пізнати
історію монашества загалом і україн-
ського монашества зокрема, дізнатися
про життя монахів і монахинь в часі під-
пілля та отримати чітке розуміння су-
часних викликів, які стоять перед мона-
шеством».

Видання розпочинається звернен-
ням до учасників Конференції церков-
них ієрархів, після якого наведено роз-
думування над іконою Преображення,
тому що молитва й застанова були під-
ставою для праці й спілкування учас-
ників Конференції. Доповіді, які про-
звучали на Конференції, подано без
скорочень, долучаючи (де є змога) біб-
ліографію, яка може послужити ос-
новоположним матеріалом при ґрун-
товнішому розгляді певного періоду
історії монашества на українських зем-
лях чи стати в пригоді під час вивчення
якогось іншого аспекту монашого жит-
тя. Наприкінці подано підсумки Конфе-
ренції, над текстом яких працювали
високопреподобні отці Богдан Дзюрах
ЧНІ, Іриней Міхалік МТАА й Корнилій
Яремак ЧСВВ.

Конференція не могла б відбутися
без підтримки, благословення і моли-
тов Глави УГКЦ Блаженнішого Лю-
бомира Кардинала Гузара, єпископів,
монашества й вірних. Особливо ж за-
вдячуємо Конґреґації Східних Це-
рков, добродійним організаціям «Ко-
ммунікантес», «Церква в потребі»,
«Реновабіс», Фундації Чортків зі Спо-
лучених Штатів Америки, Генераль-
ній управі сестер ЧСВВ та пп. М. Ген-
ді й І. Кушнір з «Народної вишивки».

Книжку матеріалів Конференції
мошества УГКЦ «Преображення у
Господі» можна придбати у книгарнях
видавництва «Свічадо».

Довідка:
Сьогодні монашество УГКЦ налі-

чує близько 20 богопосвячених спіль-
нот, 19 жіночих і 9 чоловічих монас-
тирів і згромаджень, до яких належать
870 сестер-монахинь, 90 новичок і 60
кандидаток. У чоловічих спільнотах
— 670 ієромонахів і монахів, 60 но-
виків і 60 кандидатів (дані на 2003 р.)
Усіх разом 1540 монахів і монахинь.

Прес-секретаріат Глави УГКЦ

Видано матеріали Конференції монашества УГКЦ
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«Нью Ейдж» — спроба

осучаснення давніх єресей

Дні пам’яті жертв

політичних репресій на

Соловках

2-12 серпня 2004  р. українська
громадська делегація, до складу якої
входили представник Всеукраїнского
Меморіалу ім. В. Стуса і Харківської
правозахисної групи, колишній політ-
в’язень Василь Овсієнко, професор
Києво-Могилянської Академії д-р Во-
лодимир Панченко, співачка Олена
Голуб, журналісти, телекореспонден-
ти, родичі репресованих, здійснила
поїздку за маршрутом Київ — Санкт-
Петербург — Медвежегорськ — Кем
— Соловки — Київ (близько 4 тис. км)
для участі в днях пам’яти жертв полі-
тичних репресій комуністичного ре-
жиму. Харківсько-Полтавську єпархію
УАПЦ у цій поїздці представляв прото-
ієрей Валерій Копійка. У Санкт-Пе-
тербурзі делегацію прийняв генераль-
ний консул України Микола Рудько,
який також взяв участь у пам’ятних
заходах у «столиці» Біломорканалу
Медвежегорську (Карелія) та на Со-

ловках. Разом з представниками між-
народного, московського та петербур-
зького «Меморіалів» представники Ук-
раїни побували на одному із шлюзів
Біломорканалу та ознайомилися з істо-
рією його будівництва. 27 жовтня, 1-4
листопада 1937 р. в урочищі Сандармох
під Медвежегорськом було розстріляно
соловецький етап з 1111 в’язнів, у числі
яких були 300 українців, серед них Лесь
Курбас, Микола Зеров, Микола Куліш,
Валер’ян Підмогильний, троє Крушель-
ницьких.

5 серпня 2004 р. тут відбувся мітинг
пам’яті. Протоієрей Валерій Копійка та
священики Московського Патріархату
й Римсько-Католицької Церкви відпра-
вили заупокійні богослужіння.  О. Ва-
лерій Копійка відправив панахиду біля
хреста з написом «Убієнним синам Ук-
раїни». 6-9 серпня українська делегація
перебувала на Соловецьких островах,
де в роки репресій загинули сотні тисяч
людей, в тому числі і українців. Були
відправлені панахиди біля пам’ятного
хреста і меморіального каменя, в інших
пам’ятних місцях, проведено мітинг

пам’яті, круглий стіл, вечір пам’яті
жертв політичних репресій та інші
меморіальні заходи. Учасники цих за-
ходів побували на островах Солове-
цького архіпелагу, та ознайомилися з
історією Соловецького монастиря. У
меморіальних акціях брали участь
український та польський консули,
духовенство УАПЦ, Московського
Патріархату й Римсько-Католицької
Церкви, гості з Франції, Італії, Японії.

Серпневе засідання семінару «По-
за межами православ’я» було при-
свячене релігійному явищу ХХ ст., що
часто називається «New Age» («Но-
вий час» або «Нова ера»). Засідання
пройшло 3 серпня 2004 р. в примі-
щенні єпархіальної бібліотеки. Кім-
ната була вщерть заповнена зацікав-
леними слухачами, в тому числі з кіл
прихильників новітніх культів. Адже
для Харкова — великого індустріаль-

Закінчення на стор. 7
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Нещодавно у Львові побачив світ
третій номер видання «Благовісник
Верховного Архієпископа Української
Греко-Католицької Церкви Блажен-
нішого Любомира Кардинала Гузара»,
у якому зібрано офіційні матеріали
УГКЦ за 2003 рік. (Досі вже були
опубліковані перший і другий номери
«Благовісника» відповідно за 2001 і
2002 роки).

Благовісник за 2003 рік традиційно
вміщує такі розділи: «Документи Апо-
стольської Столиці» (здебільшого по-
слання Святішого Отця Івана Павла ІІ
з різних нагод та його листи до Блаже-
ннішого Любомира), «Документи
Блаженнішого Любомира» (звернен-
ня, послання та відкриті листи), «Нові
єпископи УГКЦ» (біографії та грамо-
ти Преосвященних Владик Річарда Се-
мінака, Степана Хміляра, Володимира
Війтишина та Василя Івасюка), «До-
кументи Синоду Єпископів УГКЦ
2003 року» (постанови і звернення),
«Документи Синоду Єпископів Києво-
Галицької Митрополії УГКЦ 2003
року» (постанови і звернення), «Хро-
ніка подій року», «Проповіді та про-

мови Блаженнішого Любомира».
Доповненням до перелічених мате-

ріалів слугує додаток із кольоровими
фотографіями. Крім того у цьому но-
мері «Благовісника» з’явився новий
розділ «Документи керівників христи-
янських Церков України», у якому
можна прочитати звернення до пред-
ставників державної влади та україн-
ського народу.

Охочі ознайомитися із цим видан-
ням можуть звернутися до державних
обласних бібліотек (1 серпня ц. р. їм
розіслано всі номери Благовісника) або
придбати у книгарні на Святоюрській
горі у Львові. Робота над «Благовіс-
ником» за 2004 рік триває.

Довідка:
«Благовісник» — офіційне видан-

ня Глави Церкви, у якому зібрані доку-
менти Апостольської Столиці (які пря-
мо чи опосередковано стосуються
УГКЦ), Верховного Архієпископа,
Синоду Єпископів УГКЦ, Синоду
Єпископів Києво-Галицької Митро-
полії УГКЦ та документи, пов’язані із
основними подіями у житті Церкви

Побачив світ третій номер «Благовісника»
протягом звітного року (наприклад,
номінації, хіротонії нових єпископів),
проповіді та промови.

Із Вступного слова Блаженнішого
Любомира до другого номера «Благо-
вісника» дізнаємося історію видання.
«Випуск «Благовісника», — пише Гла-
ва УГКЦ, — започаткував святої пам-
’яті Митрополит Йосиф Сліпий, а зго-
дом продовжив Блаженніший
Мирослав Іван кардинал Любачів-
ський. Починаючи з 1965 p., це важ-
ливе для історії нашої Церкви видання
з’являлося щороку (іноді кілька разів
на рік) аж по 1988 р. У 1998 р. «в
рамках» Благовісника було видано
збірник «Рішення і постанови Синодів
Єпископів Української Греко-Като-
лицької Церкви 1989-1997 pp.»

Відтепер офіційні документи на-
шої Церкви в день своєї появи будуть
представлені на веб-сторінці УГКЦ
(www.ugcc.org.ua), а наприкінці року
— зібрані у друкованій формі в нас-
тупному номері «Благовісника».

о. Ігор Яців,
прес-секретар Глави УГКЦ

У червні 2004 року Інститут Літу-
ргіки при Українському Католицько-
му університеті видав дві книги ав-
торства наших знаних співвітчизників.

Перша з них — «Музична творча
спадщина отця-мітрата Зенона Зло-
човського». Навесні 2002 р. до бібліо-
теки Львівської Богословської Акаде-
мії було передано нотний архів
отця-мітрата, серед якого найбільш
вагоме місце займала літургійна му-
зика. Пропоноване видання творів
отця-мітрата, на друкування яких він
отримав благословення від кардинала
Мирослава Івана Любачівського ще у
1989 р., стало першою друкованою
працею його музичної спадщини.
Віримо, що відтепер духовні співи
отця-мітрата Зенона Злочовського (на
фото) звучатимуть в українських
церквах.

Друге видання — книга Степана
Максим’юка «З історії українського
звукозапису та дискографії», містить
статті автора, написані за останні чо-
тири десятиліття на тему українського
звукозапису; списки фонозаписів ук-
раїнської музики та її виконавців про-

тягом минулого століття, а також ка-
талог власного авторського фоногра-
фічного архіву.

Обидва видання є результатом бага-
торічної напруженої праці в еміграції,
своєрідною посвятою рідній культурі і
символом духовного зв’язку з Украї-
ною, який ніколи не переривався.

Наталя Сиротинська

ìäì ÔÓ‚ÂÚ‡π ‰Ó ÊËÚÚfl ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÛ ÏÛÁË˜ÌÛ ÒÔ‡‰˘ËÌÛ

ного міста, одного з найбільших євро-
пейських освітніх і наукових центрів,
небезпека популярних доктрин, що
складають строкату ідеологію «Нью
Ейдж», є цілком реальною.

На прохання керівників семінару
головну доповідь зробив архієпископ
Ігор Ісіченко. Термін «New Age»  був
відомий ще у ХІХ ст., але здобув поши-
рення з 1970-х рр. Рух поширився че-
рез заняття йогою, східними методами
медитації. Це — мережа неформаль-
них гуртків, що працюють для досяг-
нення спільної мети. Ставиться за мету
глобальна трансформація, що включає
встановлення загального миру, форму-
вання об’єднаного уряду та єдиної сві-
тової релігії. Вчення «Нової ери» увіб-

Прес-служба
Харківсько-Полтавської єпархії

УАПЦ

Закінчення. Початок на стор. 6 рало в себе доктрину переселення душ,
астрологічні й різні окультні погляди.
Для неї властиве переважання східних
технік медитацій, розширення свідо-
мості, магії, шаманізму, часті звернен-
ня до понять карми, астралу, захоп-
лення спіритизмом. Архієпископ Ігор
окремо розглянув популярні в ХХ ст.
спроби заперечити Богосинівство Ісу-
са Христа через вигадані історії про
подорож Ісуса на Тібет, навчання в схі-
дних гуру. Було показано, що в основі
вчення «Нової ери» лежать відроджені
стародавні єресі та погляди гностиків,
виявлено, як ці доктрини позначають-
ся на масовій релігійній свідомості.
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Господь Бог мав ці душі у своєму серці
навіки... Ці слова означають, що ми
хочемо бути разом з Богом в раю».
Владика Гліб сказав, що ми можемо
бути разом з Отцем у Царстві Небес-
ному тільки тоді, коли будемо разом з
Ним тут на землі. Приклад такого жит-
тя дають нам члени родини Шептиць-
ких».

Відтак процесійним хресним ходом
учасники святкування перейшли до
храму Блаженного Климентія Шеп-
тицького, де розпочалася Божественна
Літургія. У проповіді Владика Гліб,
спираючись на євангельський текст
про прохання матері синів Заведеєвих,
говорив про служіння.

За словами проповідника, приклад
такого правдивого служіння дає нам
Ісус Христос. Його досконалим послі-
довником, тим, хто жертвував всім, що
мав, є наш великий Митрополит Анд-
рей. «Для нього було важливішим бути
добрим учнем Христовим, аніж мати
всі почесті цього світу», — наголосив
Владика Гліб.

Після Літургії всі бажаючі могли
ознайомитися із виставкою фотогра-
фій, які представляли життя і діяль-
ність Митрополита Андрея Шептиць-
кого.

До ювілею Митрополита Андрея
також була приурочена Всеукраїнська
науково-практична конференція «Ка-
техитичне служіння сьогодні: досвід,
труднощі, перспективи», яка 28-30
липня проходила у приміщенні Львів-
ської духовної семінарії Святого Духа.
Серед тем стосовно Митрополита Ан-
дрея було проаналізовано такі: «Осно-
ви християнського виховання у творах
Митрополита Андрея» та «Святість
життя Митрополита Андрея». Урочис-
та Архієрейська Божественна Літугія,
Всеукраїнська науково-практична
конференція «Катехитичне служіння
в УГКЦ сьогодні: досвід, труднощі,
перспективи» та низка інших заходів,
присвячених річниці народження Ми-
трополита Андрея, стали черговим
етапом відзначення Року прослави
Слуги Божого Митрополита Андрея
Шептицького та Ісповідника віри Пат-
ріарха Йосифа Сліпого, що його про-
голосила цього року Українська Гре-
ко-Католицька Церква.

о. Ігор Яців,
прес-секретар Глави УГКЦ

В рамках акції 27 серпня у с. Кор-
чмин відбувся також науково-прак-
тичний семінар «Корчмин і загальна
проблема кордону: минуле, теперішнє,
майбутнє...», панахида на цвинтарі,
мистецька та музична програми твор-
чих колективів з Польщі та України а
також засідання представників міс-
цевих влад, духовенства Львівщини і
Люблінщини.

Спільні транскордонні релігійно-
культурні урочистості у Корчмині по-
винні стати наступним кроком на шля-
ху українсько-польського поєднання у
прикордонному регіоні, який має гір-
кий досвід минулого. Вони є особливо
важливими також у зв’язку зі вступом
Польщі до Європейського Союзу та у
рамках святкування року Польщі в
Україні.

Тут доречно згадати про підписаний
5 липня 2004 року Указ Президента
України Л. Кучми «Про заходи у зв’-
язку з 60-ою річницею початку
виселення етнічних українців з тери-
торії Польщі». За повідомленням прес-
служби Президента, документ підпи-
сано з метою посилення соціального
захисту переселених, а також на під-
тримку ініціативи громадськості. Про-
тягом місяця урядом має бути затвер-
джений план заходів на вшанування
цієї дати. У плані повинні передбача-
тися, зокрема, пропозиції щодо від-
шкодування збитків, заподіяних ет-
нічним українцям, примусово пере-

селеним з Польщі, а також щодо звіль-
нення виселених українців та їх
нащадків від державного мита на ви-
дачу закордонних паспортів. Питання,
які вимагатимуть узгодження на між-
народному рівні, мають бути винесені
на розгляд Консультаційного комітету
президентів України і Польщі. Ці пи-
тання, насамперед, стосуються створе-
ння рівних умов для встановлення на
території обох держав меморіальних
знаків і пам’ятників загиблим етнічним
українцям і полякам, а також спро-
щення процедури перетину україн-
сько-польського кордону для пересе-
лених українців та їх нащадків задля
безперешкодного відвідування колиш-
ніх місць проживання в Польщі.

В урочистостях 28 серпня взяли
участь представники держадміністра-
ції Люблінського воєводства та Льві-
вської області, колишні мешканці с.
Корчмин та навколишніх сіл прикор-
доння, молодь, ансамблі, музичні гурти

Акція поєднання на
28 серпня 2004 року по обидва боки польсько-українського кордону відбулися

урочистості з нагоди празника Успіння Пресвятої Богородиці. Урочистості
розпочалися біля села Стаївка поміж містами Угнів та Белз в районі
Червонограду на Львівщині посвяченням води в криниці біля чудодійного
джерела та посвяченням копії Чудотворної ікони Корчминської Матері Божої.
Після цього процесія вирушила до села Корчмин на території Польщі, на
відстані 600 метрів від кордону, де знаходиться одна з найстаріших дерев’яних
церков Сокальщини, яка була посвячена Високопреосвященним Владикою
Іваном Мартиняком, Митрополитом Перемишльсько-Варшавським, спільно
з Преосвященним Владикою Михаїлом Колтуном, ординарієм Сокальським, у
співслужінні з іншими владиками за участі духовенства та вірних з Польщі.

О. Стефан Батрух, парох української
греко-католицької громади у м. Люблін,

організатор і натхненник акції поєднання на
українсько-польському прикордонні
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та всі, хто цікавиться історією, релі-
гійною спадщиною та культурою ук-
раїнсько-польського прикордоння.

Цей захід підтримали такі інститу-
ції: Перемишльсько-Варшавська мит-
рополія УГКЦ, Замойсько-Любачів-
ська дієцезія РКЦ, Сокальська дієцезія
РКЦ, Сокальська єпархія УГКЦ, Гене-
ральне консульство РП у м. Львові,
Міністерство культури РП, служби ре-
ставрації, Люблінська маршалківська
адміністрація, Люблінська воєводська
держадміністрація, Львівська обласна
держадміністрація, прикордоні служби
Польщі та України, служби пожежної
охорони, військові служби, медичні
служби, Рада Томашівського повіту,
Сокальська районна Рада, Сокальська
облдержадміністрація, ВВІР у Львів-
ській області, Рада ґміни Ульґувек, Бе-
лзька міськрада, сільська рада с. Корч-

українсько-польському прикордонні

Чудотворна ікона Пречистої Діви Марії
із с. Корчмин (XVII cт.)

Село Корчмин розташоване  при-
близно в 30 км на схід від Томашова-
Люблінського, біля кордону з Укра-
їною. Перші згадки про цю місцевість
датовані 1472 роком. Усні перекази
сягають часів Богдана Хмельниць-
кого, а на території Корчмина ще до
війни знаходили пам’ятки доби сере-
дньовіччя. Через це галицьке село
кордон проходив декілька разів: гали-
цький, волинський, польський, росій-
ський, австрійський, український...
Остаточно державну належність цьо-
го села було визначено договором від
15 лютого 1951 року між Польщею
та СРСР про обмін територіями. Тоді
Корчмин, на відміну від Белза та
Варяжа, не приєднали до УРСР...

Корчмин був відомий на всю око-
лицю Чудотворною іконою Божої
Матері, яка зберігалася тут з другої
половини ХVІІ століття. У селі роз-
ташована одна з найстаровинніших
дерев’яних церков Люблінщини, да-
тована останньою чвертю XVI сто-
ліття (зараз ця ікона знаходиться в
греко-католицькому храмі в Любліні,
а її посвячена копія зайняла своє
місце у відбудованій церкві у Корч-
мині). Перша згадка про існування
церкви у Корчмині походить з 1531
року. Згаданий дерев’яний собор да-
тують останньою чвертю ХІV столі-
ття і зараховують і до найдавніших

святинь на території Східної Церкви
загалом. Цінність цього храму поля-
гає в тому, що він побудований за
оригінальним проектом і є елементом
неповторного історично сформовано-
го краєвиду. Цей храм був чинною гре-
ко-католицькою святинею до 1947 ро-
ку — часу виселення з села українців
(близько 1050 осіб) — спершу на Радя-
нську Україну, а потім — на територію
Західної Польщі у рамках акції «Віс-
ла».

Відтак, протягом декількох років,
церкву використовували як костел-фі-
лію римо-католицької парафії с. Мах-
нівок. Починаючи з першої половини
50-х років, протягом наступних чоти-
рьох десятиліть, храм був покинутим.

За увесь цей період колишні меш-
канці Корчмина — з Польщі, України,
Франції і Канади боролися за свій
храм. Паралельно підтримували їх у

цьому польські мистецтвознавці та
журналісти, відзначаючи у своїх ста-
ттях цінність святині як архітектур-
ної пам’ятки.

У 1990 році за ініціативи Богдана
Мартинюка, голови Громадської ко-
місії захисту пам’яток церковного
мистецтва у Польщі, були започат-
ковані реставраційні роботи, які че-
рез брак коштів декілька разів припи-
нялися, востаннє у січні 2000 року.

У червні 2002 року корчминську
святиню перебрала у свою власність
греко-католицька парафія в Любліні,
зусиллям якої за останні два роки бу-
ло завершено перший етап реставра-
ції храму. Інтер’єр оновленої церкви
планується оздобити новітніми фор-
мами сакрального мистецтва. Ниніш-
ні опікуни корчминської церкви пра-
нуть, щоб Корчмин став місцем зуст-
річі громадськості прикордоння, зок-
рема молоді — різних націй і різних
конфесій, де можливим стане обмін
думками, здійснення спільних проек-
тів, і — у першу чергу — взаємо-
пізнання. У червні ц. р. цей план було
започатковано. Корчминський цвин-
тар спільно реставрували польська
молодь з неформальної групи «Magu-
rycz» та українська — з Європей-
ського колегіуму польських і україн-
ських університетів у Любліні та з
Академії української молоді у Львові.

мин, сільська рада с. Корчівка, Бла-
годійна фундація «Карітас»-Сокаль,
Духовна семінарія з Любліна, ЛДС
Святого Духа з Рудно, Український
католицький університет, Сестри
Служебниці НДВ, Парафія Різдва
Пресвятої Богородиці з Любліна, жур-
налісти, засоби масової інформації,
колишні та теперішні мешканці при-
кордонних земель разом зі своїми па-
рохами, група каменярів «Magurycz»,
Рада самоврядування ЄКПіУУ, това-
риство «Пограниччя», МГО «Академія
української молоді», «Єврорегіон
Буг», Фундація допомоги селу, Това-
риство опіки над пам’ятками, Фундація
духовної культури пограниччя, Регі-
ональний осередок досліджень та до-
кументації пам’яток архітектури, ко-
лективи, гурти, хори, оркестри, люди
доброї волі.

Історична довідка
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В ім’я Отця, і Сина,
 і Святого Духа!

Дорогі браття і сестри!
Сьогодні всі, хто дбає про Укра-

їнську державу, впевнені в тому, що в
нашій країні повинна бути єдина Помі-
сна Українська Православна Церква.
Наші переконання ґрунтуються на
історичному досвіді: в кожній правос-
лавній державі існує незалежна пра-
вославна Церква. Процес становлення
своєї Помісної православної Церкви
пройшли християнські країни, в тому
числі і Росія. Українська держава не є
винятком із загального правила.

ÊРозділена на частини православна
Церква в Україні вигідна тільки тим,
хто не хоче бачити Україну незалеж-
ною державою, хто мріє про «єдіную і
нєдєлімую». Цим силам, церковним і
політичним, як зовнішнім, так і внут-
рішнім, вигідне розділене Українське
Православ’я. Вони добре розуміють,
що єдина Помісна Українська Право-
славна Церква є духовним гарантом

незалежності Української держави.
Проти створення єдиної право-

славної Церкви в Україні відкрито не
виступають навіть наші супротивни-
ки, але вони роблять все можливе, щоб
об’єднання православ’я не відбулось.
Одні, як-от Патріарх Московський
Алексій II, говорять, що Україна ще
не доросла до автокефалії, інші — що
в Україні взагалі недоцільно мати
автокефальну, тобто канонічно неза-
лежну Церкву. Образно кажучи, на ду-
мку нашого так званого «старшого
брата», ми з вами ходимо ще в короте-
ньких штанцях. Московія в ХV ст.
доросла до автокефалії, а Україна і че-
рез 1000 років існування в ній христи-
янства нібито не вийшла з дитячого
віку.

Нам кажуть, що в Україні нема
єдності в питанні автокефалії. А хіба
вона може бути, якщо проти єдності
працюють численні і церковні, і полі-
тичні діячі. Москва хоче виграти час і
тому не поспішає сказати остаточне

слово, але вона не розуміє, що час пра-
цює на Українську Церкву. Кожен рік
існування Української держави працює
на Київський Патріархат. Ми впевнені,
уповаючи на допомогу Божу, що в
Україні буде єдина Помісна Право-
славна Церква.

За даними як російських, так і ук-
раїнських дослідницьких джерел, уже
сьогодні до Київського Патріархату
належить вдвічі більше віруючих, ніж
до УПЦ Московського Патріархату,
хоч остання вдвічі переважає за кі-
лькістю зареєстрованих релігійних
громад і за кількістю храмів. Диспро-
порція і несправедливість у розподілі
православних храмів і відсутність дос-
тупу щирих українців до національних
святинь можуть призвести до загост-
рення релігійної ситуації.

Київський Патріархат виступає
проти розпалювання релігійної ворож-
нечі, бо йому це невигідно, не кажучи
вже про християнську мораль. Розпа-
лювання релігійної ворожнечі може

 Минулого місяця Патріарх  Філа-
рет освятив у Вишгороді надбанний
хрест Свято-Володимирського храму.
Ця споруда — дітище відомого україн-
ського архітектора Георгія Рогожина
— гордо височить тепер у центрі Оль-
жиного града, нагадуючи обрисом і
деякими деталями постамент відомого
пам’ятника Хрестителеві Руси-Укра-
їни на Володимирській гірці у Києві.
Таким був задум. Чимало списів нав-
коло нього було зламано (причому мо-
ва йшла не про нормальну конструк-
тивну критику, а про злісні випади
окремих можновладців), але все це по-
заду.

У празник св. князя Володимира
Великого о. Богдан Николин приймав
вітання з храмовим святом від свяще-
ників Вишгородського і сусідніх бла-
гочинь, парафіян, гостей. Привітати
вишгородців приїхали благочинний,

настоятель храму св. Архістратига
Михаїла в селі Демидові протоієрей
Микола Іванців, настоятель Свято-
Покровської церкви села Нові Пет-
рівці о. Віктор Мамчур, настоятель це-
ркви Казанської Ікони Божої Матері
села Старі Петрівці о. Олексій Михай-
лишин, настоятель церкви Благовір-
ного князя Олександра Невського села
Нижні Дубечні о. Володимир Мацур,
настоятель церкви св. Кузьми та Да-
м’яна селища Димера отець Богдан То-
кальський, а також настоятель церкви
Апостола і євангелиста Івана Богосло-
ва села Мощун Києво-Святошинсько-
го благочиння о. Олексій Задорожний,
настоятель Свято-Покровської церк-
ви села Помоклі Переяслав-Хмель-
ницького благочиння о. Іван Поліжак,
священик парафії Святого велико-
мученика Юрія Змієборця міста Києва
о. Максим Борсук.

Священики і всі присутні після уро-
чистої Літургії, яка проходила ще у ни-
жньому храмі (у наземному — попе-
реду вкладання підлоги та інші
опоряджувальні роботи) і водосвятно-
го молебня привітали отця Богдана
Николина і з високою нагородою —
орденом Святого рівноапостольного
князя Володимира ІІІ ступеня, вруче-
ним напередодні Патріархом Філа-
ретом.

Крім Свято-Володимирського хра-
му у Вишгороді, який йому допомагали
споруджувати Патріарх, а також ЗАТ
«Оболонь», інші меценати, отець Бог-
дан бере активну участь у будівництві
двох каплиць — Різдва Богородиці (на
виїзді з Вишгорода до Нових Петрів-
ців) і Спасо-Преображенської (над
оспіваною Тарасом Шевченком Дзвон-
ковою криницею колишнього Межи-
гірського монастиря).

Слово про створення єдиної Помісної Православної Церкви в Україні

Глави УПЦÊКПÊПатріарха Філарета

áÇÖêçÖççüáÇÖêçÖççüáÇÖêçÖççüáÇÖêçÖççüáÇÖêçÖççüáÇÖêçÖççü

Височіти храмові св. Володимира
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загальмувати об’єднання Українського
Православ’я. Тому УПЦ КП, як із
загальнохристиянських, так і з тактич-
них міркувань, намагається дотриму-
ватися миру і злагоди.

Крім православних Церков в Укра-
їні існують Греко-Католицька Церква,
Римо-Католицька Церква та протес-
тантські конфесії, які ми шануємо і по-
важаємо, бо всі ми разом намагаємося
відроджувати духовність і благодій-
ництво в Україні. В той же час нас тур-
бує розповсюдження в Україні тоталі-
тарних сект, які наносять шкоду не
тільки традиційним Церквам, а й усьо-
му нашому суспільству. Тоталітарні
секти згубно впливають на психіку й
здоров’я громадян і руйнують нашу
національну культуру та духовність.
Державний Закон України, не порушу-
ючи свободи совісті і прав людини, по-
винен захистити наших громадян від
негативних явищ і посягання на їхні
свободи і права. Ми чекаємо від Вер-
ховної Ради прийняття такого закону.

Святкування 2000-ліття Різдва
Христового повинно надихати всіх
християн на надання духовним ціннос-
тям пріоритету перед матеріальними.
Дух повинен володіти плоттю, а не
плоть керувати духом. Від ставлення

людства до духовних і матеріальних
цінностей залежить розвиток цивілі-
зації у третьому тисячолітті.

Релігійність в Україні стоїть на
досить високому рівні. Про це свідчать
і більш як тисяча побудованих право-
славних храмів, і відтворювані наші
національні святині, як-от Михайлів-
ський Золотоверхий монастир і Успен-
ський собор Києво-Печерської лаври
та інші історичні храми. Але ми не
можемо сказати, що стан духовності в
Україні нас повністю задовольняє.
Злочинність і корупція, пияцтво і нар-
команія не прикрашають Україну, як і
інші країни світу. Бог обдарував Укра-
їну великими багатствами, а трудівни-
ки не отримують зароблену ними пла-
тню, пенсіонери не одержують пенсії.
На брудні справи гроші є, а на святе
діло — на любов до ближнього — гро-
шей нема. Ці факти свідчать не те що
про відсутність духовності, а про від-
сутність совісті і співчуття до людсь-
кого горя. Церкви повинні звертати бі-
льше уваги на боротьбу з пороками
суспільства, пам’ятаючи слова Христа
Спасителя, що ви є світло для світу і
сіль землі. В Україні Церква відокрем-
лена від держави, і держава не втруча-
ється у внутрішнє життя Церкви. Але

держава не може існувати без Церк-
ви, а Церква — без держави. Держава
повинна допомагати Церкві, а Церква
— державі. Сьогодні Україні потрібна
не тільки єдність православ’я, але й не
меншою мірою — єдність демократич-
них, патріотичних і державницьких
сил. Ми отримали від Бога дар — Ук-
раїнську державу. І нам треба берегти
цей дар, що дістався нашому народові
як нагорода за великі страждання
впродовж багатовікової історії.

Інтелігенція є мозком нації. Від неї
багато в чому залежить розвиток наці-
онального і культурного життя наро-
ду. Свого часу інтелігенція відверну-
лася від віри, від Церкви і від Бога. В
кінцевому результаті це призвело до
бездуховності і псевдокультури. Сьо-
годні інтелігенція повертається до
Бога, і це дає нам надію, що, керую-
чись вічними цінностями, джерелом
яких є Бог, вона буде відроджувати
національну свідомість, почуття
патріотизму і буде совістю народу.

Дорогі браття і сестри! Хай мило-
сердний Господь дарує всім нам добре
здоров’я, натхнення у творчій праці,
благополуччя в усьому і зберігає на
многії літа.

ÊАмінь!Ê

Прес-служба
Київської Патріархії

1 серпня Св.-Троїцький кафедраль-
ний собор міста Луцька радо зустрі-
чав дорогих гостей. Здійснюючи пало-
мницьку подорож Україною з дружнім
візитом, сюди прибули предстоятель
Чорногорської Православної Церкви
митрополит Михаїл та предстоятель
Православної Церкви в Італії митро-
полит Антоній. Делегації супровод-
жував єпископ Сімферопольський і
Кримський Климент.

У співслужінні з керуючим Луць-
ко-Волинською єпархією преосвящен-
ним єпископом Михаїлом архієреї від-
правили Літургію. Після Служби
владика Михаїл привітав високоша-
новних ієрархів та подякував за увагу
до древньої, багатої на християнську
традицію Волині. Також преосвя-
щенний наголосив, що велика потреба
у євхаристійному спілкуванні між різ-
ними Православними Церквами безпо-
середньо викликана словами Христа
про єдність апостолів і правдиві учні

Візит предстоятелів Чорногорської та Італійської Православних Церков до Луцька

Господні впізнаються саме за любов’ю
один до одного. Митрополити Михаїл
та Антоній щиро подякували єпископу
Луцькому і Волинському та всім вір-
ним за теплий прийом і, оповідаючи
присутнім про свої спільноти, підкрес-
лили виключну важливість співприча-
стя між братніми Церквами.

Після святої Літургії архієреї дали
прес-конференцію для представників
волинських засобів масової інформа-
ції. Зокрема предстоятелі Чорногор-
ської та Італійської Церков розповіли
про сучасний стан та проблеми правос-
лавних в їхніх країнах, відзначивши
певну подібність тих завдань, які сьо-
годні стоять перед Церквами як в Ук-
раїні, так і в Чорногорії чи Італії.

Владика Климент розповів про пе-
ребіг паломницької подорожі делега-
цій Україною, а єпископ Луцький і Во-
линський Михаїл підкреслив, що
Церква в своїх прагненнях до автоке-
фалії мусить бути послідовною і, вод-

ночас, активно шукати порозуміння та
спільний знаменник між усіма право-
славними в Україні. Лише на засадах
правдивої любові до Бога і до ближ-
нього є можливим зі всіх гілок україн-
ського православ’я — створити єдину
помісну Українську Православну Цер-
кву Київського Патріархату.

Архієреї також відповіли на запи-
тання кореспондентів: як вибудовую-
ться відносини Чорногорської та Іта-
лійської Церков з Московським
Патріархатом та з якими проблемами
душпастирської опіки над українсь-
кими заробітчанами стикаются в Іта-
лії.

На прохання кореспондента, вла-
дика Климент досить поширено роз-
повів про стан українського Правосла-
в’я у Криму.

www. kievpatr.org.ua
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Владика Степан Меньок:
«Я їхав на Схід з деяким острахом, але переконався,

що люди там на любов відповідають любов’ю...»

Кор.: Вже третій рік преосвяще-
нний Степан Меньок очолює Донець-
ко-Харківський екзархат. Які пози-
тивні зміни сталися в екзархаті від
початку його виникнення?

— Головними змінами є свячення
нових священиків. За цей час я руко-
положив дев’ять священиків. Попе-
редні священики повинні були обслу-
говувати навіть декілька парохій на
віддалі понад 100 кілометрів. Зараз па-
рохії обслуговуються окремими свя-
щениками. У смт. Покотилівка (30 км
від Харкова) о. Онуфрій Репецький
ЧСВВ почав відправляти Богослу-
жіння ще сім років тому у приватно-
му будинку. Зараз відправи проходять
вже в храмі. Там само отці василіяни
мають намір будувати монастир. Не-
далеко від Харкова розташоване нове
село Вільче, жителі якого — пересе-
ленці з Чорнобильської зони, всі його
мешканці розмовляють українською
мовою.ÊТам закінчують будувати буди-
нок із каплицею. У Запоріжжі є гро-
мада сестер-василіянок. А у Донець-
ку сестри-служебниці мають цілий
катехитичний центр: квартира і два
будинки, де вже дуже багато людей
пройшло курс катехитичного навчан-
ня. Люди на Сході тягнуться до Бога.
Вони якось зберегли доброту, закла-
дену в них Господом. Багато охочих
ось уже протягом чотирьох років що-
літа записуються на катехитичні кур-
си. На ці курси приходили навіть пра-
вославні священики з дружинами.
Адже це — доповнення богословської
освіти. Мені здається, що це знак ча-
су для нашої Церкви.

Зараз Донецько-Харківський екза-
рхат нараховує понад  43 парафії та
33 священики. І хоч більшість людей
тут все-таки не розмовляють україн-
ською, але горнуться до Церкви, при-

ходять на Богослужіння, — і це нам
приносить радість.

Кор.: Які проблеми і труднощі по-
стали перед Вами по приїзді до До-
нецька?

— Труднощі, в першу чергу, були
ті, що ми не мали приміщень, зокрема,
я навіть не мав житла. Але незабаром,
завдяки Божому Провидінню, нам
вдалося придбати дім неподалік від
нашого храму. Ми відремонтували йо-
го і облаштували під управління екзар-
хату. За допомогою попереднього апо-
стольського нунція Миколи Етеровича
ми змогли завершити будівництво цер-
кви св. Покрови в Донецьку, яку Бла-
женніший Кардинал Гузар освятив 2
серпня 2003 року. Церкву прикрашає
іконостас, виготовлений у Львові.

У Харкові зараз споруджується
храм св. Миколая. Ми зіштовхнулись
з певними труднощами щодо отри-
мання земельної ділянки під будівни-
цтво. Але от вже маємо цокольне при-
міщення церкви. Нещодавно посвячено
храм у Кривому Розі. А владика Юліан
Ґбур зібрав пожертви на будівництво

храму в Горлівці. У м. Бердянськ на
Азовському морі є парохія, якою керує
отець-редемпторист Володимир Ми-
цак. І я думаю, що це лише початок
місіонерського руху на Сході отців-
редемптористів, від яких я вийшов.

Церква — це єдине Тіло Христове.
І західні області України повинні і мо-
жуть допомогти східним областям. Це
було б дійсно виявом братської любові
і віри.

Кор.: Які пріоритетні напрями
розвитку екзархату?

— Катехизація дітей, а ще більше
— дорослих. Ми будемо створювати
катехизм для дорослих за власною
програмою, подали в Катехитичну
комісію проект катехизму для дорос-
лих, який ми хотіли б мати для Схі-
дної України. Він не повинен бути ду-
же великим, але має містити всі правди
віри, які християнин повинен знати.
Такі науки будемо проводити на вечір-
ніх Богослужіннях.

Кор.: Як у вас, на Сході, склада-
ються стосунки з іншими Церквами?

— У нас чудові стосунки з Римо-
Католицькою Церквою. Владика Ста-
ніслав Падевський передав нам два бу-
динки — в Запоріжжі і Бердянську. З
Київським Патріархатом у нас також
добрі стосунки, а з РПЦ — жодних.

Кор.: Чи справдились Ваші споді-
вання щодо пастирського служіння на
Сході України?

— Звичайно, я не сподівався, що
місцева влада буде нам фінансово до-
помагати чи йти на зустріч. Я знав, що
одразу ми не зможемо багато зроби-
ти. Кожна справа потребує багаторіч-
ної праці. Я їхав на Схід з деяким ост-
рахом, але переконався, що люди там
такі ж, як і тут: на любов відповідають
любов’ю, на добро — добром...

ßçíÖêÇ’ûßçíÖêÇ’ûßçíÖêÇ’ûßçíÖêÇ’ûßçíÖêÇ’ûßçíÖêÇ’û

Владика Степан Меньок (нар. 19
вересня 1949 р. на Львівщині) вступив
до монастиря Отців Редемптористів 1974
р. Довічні обіти склав 1981 р.

8 липня 1984 р. рукоположений на
священика Владикою Володимиром
Стернюком. У 1990 р. призначений ігу-
меном монастиря св. Альфонса.

3 серпня 1994 р., згідно з розпоряджен-
ням Блаженнішого Мирослава Івана Кар-
динала Любачівського, був призначений на
посаду ректора Львівської духовної семі-
нарії Святого Духа, де викладав богослов’я
та сектознавство.

15 лютого 2002 р. в архікафедраль-
ному соборі Святого Юра був висвяче-
ний на єпископа з титулярним престо-
лом Акарассо в Ликії і призначений на
служіння Екзархом Донецько-Харків-
ським. 12 травня 2002 р. був введений
на престол Донецько-Харківського ек-
зархату.

Біографічна довідка

Розмову провела Любомира Бурка
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Священиче служіння в теперішній
час належить до тих головних питань,
від яких залежить успішність місії усієї
Церкви. Адже саме з їхнього служіння,
як підкреслюють Отці Другого Ватика-
нського Собору, розпочинається обнова
та розвиток Христової Церкви.

Ця тема заторкує тільки один, але
дуже важливий аспект служіння свяще-
ника, себто катехитичний. Для того,
щоб висвітлити її глибше, проаналізу-
ємо найперше актуальну ситуацію кате-
хитичного служіння священиків, а опіс-
ля спробуємо поглянути на поставлену
проблему в світлі останніх документів
Церкви та богословських праць, аби
зрозуміти, що вона (Церква) очікує від
священика в його катехитичному слу-
жінні; і наприкінці, на підставі зробле-
них аналізів, спробуємо дати певні
пропозиції щодо поліпшення катехи-
тичної місії священика у майбутньому.

I. Актуальна ситуація
священика в катехизації

Якщо ми хочемо зрозуміти сьогод-
нішній стан священичого служіння в
катехизації, то мусимо найперше погля-
нути на те, які саме священики трудя-
ться на цьому полі. Одразу виникає про-
блема вибору критерію систематизації.
Більшість пособорових документів
Церкви, як рівно ж тематика різного
роду конференцій, присвячених цій
проблемі, основну увагу звертають на
священичу формацію — основу кате-
хитичного служіння священика. Розгля-
даючи поставлену проблему з цієї перс-
пективи, зможемо розрізнити наступні
категорії священиків-катехитів:

1) ті, які пережили часи пересліду-
вання Церкви комуністичним режимом.
Серед них є такі, що отримали повну
або часткову формацію в семінаріях пе-
редвоєнної доби, і ті, що отримали її в
умовах підпілля;

2) ті, які перейшли в лоно УГКЦ,
пройшовши формацію або в семінаріях
Російської Православної Церкви, або,
що становить мізерний відсоток від
усього священства, — в семінаріях Цер-
кви Римо-Католицької;

3) ті, формація яких відбувалася в

католицьких семінаріях уже після
легалізації Церкви, в незалежній Ук-
раїні.

Тут потрібно розрізняти тих свя-
щеників, які отримали формацію нев-
довзі після виходу Церкви з підпілля,
у щойно заснованих семінаріях: і ти-
ми, які готувалися до священства
дещо згодом, коли Церква почала виз-
начати власний територіально-адмі-
ністративний статус.

У часи, коли, після виходу Церк-
ви з підпілля, народ переживав вели-
ке піднесення віри, самі умови життя
часто диктували той чи інший напря-
мок священичої формації. Часом така
формація тривала дуже коротко,
бувало, що всього декілька місяців.
Таку практику виправдовували вели-
кою і нагальною потребою в свяще-
никах, які б несли Христову Благо-
вість спраглому її народові.

Натомість кандидати до священс-
тва, які вступили до семінарій у пізні-
шому періоді, виявилися в щасливі-
шій ситуації, бо мали можливість
спокійно і ґрунтовно як в інтелекту-
альному, так і в духовному відношен-
ні, приготуватися до служіння в Хри-
стовому винограднику: хтось
здобував освіту в українських  семі-
наріях, хтось — за кордоном, а деякі
поєднали одну й другу.

Ось так, у дуже загальних рисах,
виглядає стан священства нашої Цер-
кви, коли подивитися на нього через
призму священичої формації. Не вда-
ючись до конкретної оцінки катехи-
тичної діяльності кожної з вище-
наведених груп священиків, можемо
з певністю ствердити одне — свяще-
ники кожної групи в міру своїх сил
та обставин намагалася ревно працю-
вати над вихованням і піднесенням
віри народу. Сьогодення вже починає
жнива — збираємо те, що було тоді
посіяне. Досвід, набутий відколи Це-
рква почала свобідну діяльність, до-
зволяє, а радше спонукає нас переос-
мислити пройдений шлях, зауважити
і його позитивні моменти, і труднощі,
щоб накреслити певні орієнтири для
праці в майбутньому. Спробуймо про-

аналізувати основні штрихи набутого
катехитичного досвіду і побачити міс-
це та роль священиків у катехизації.
Оскільки на цю тему поки що нема ре-
зультатів якогось соціологічного опи-
тування, я спиратимуся на власні спо-
стереження і власний душпастирський
досвід, досвід інших та дані, опубліко-
вані Патріаршою Катехитичною Комі-
сією.

Отож, пригляньмося найперше до
позитивних моментів катехитичної мі-
сії священиків у пройдений період, бо
в контексті багатьох дискусій вони до-
сить часто залишаються немовби в ті-
ні. Обмежуся висвітленням трьох із
них, які належать до підставових:

1) Катехитичний досвід
У священичій місії досвід є вели-

ким багатством, особливо в царині ка-
техитичного служіння. Загальний Ка-
техитичний Довідник, виданий
ватиканською Конґреґацією у справах
духовенства 15 серпня 1997 року, ви-
разно підкреслює велике значення
досвіду в катехитичному служінні:
«Досвід відіграє різну роль в катехизі
і тому його необхідно постійно і від-
повідно оцінювати». Відколи Церква в
Україні отримала можливість свобідно
виконувати свою спасительну місію,
багато священиків жертвенно працює
на полі катехизації, долаючи перешко-
ди і труднощі, пов’язані часто з відсут-
ністю спеціальної підготовки, допо-
міжних катехитичних засобів і т. ін.
Швидка зміна суспільних настроїв та
ситуації від романтизму до прагматиз-
му і матеріалізму ставила перед свя-
щеничим служінням нові виклики, і це
змушувало священиків поглиблювати
свої знання, формацію, шукати нових
методів катехизації. Тому сьогодні ми
з певністю можемо сказати, що в ка-
техизації напрацьований значний дос-
від священичого служіння, який може
стати великою поміччю в катехитич-
ній праці на майбутнє.

2) Удосконалення катехитичної
формації в семінаріях

Зміна ситуації в суспільстві поста-

Покликання і завдання священика в катехизації
Ієрм. Юстин Бойко, студит

Доповідь на науково-практичній конференції
«Катехитичне служіння в УГКЦ сьогодні: досвід, труднощі, перспективи»
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вила виклики не тільки перед свяще-
никами, що вже трудилися на полі ка-
техизації, але й перед семінаристами,
які готувалися до цього служіння. Від-
повідальні за священичу формацію,
усвідомлюючи цей факт, намагалися
збагатити програму семінарійних сту-
дій настільки, щоб по її закінченні но-
воієрей міг розпочати своє служіння з
добрим багажем знань, а також отри-
мати певний досвід. У багатьох семі-
наріях було збільшено кількість годин
катехитичної програми, а семінаристи
отримали водночас можливість засто-
сувати на практиці свої знання, катехи-
зуючи в школах, вузах чи при пара-
фіях.

3) Зростання катехитичної
свідомості серед священиків

Цей фактор може здаватися мало-
помітним, однак його присутність є
беззаперечною реальністю, а його про-
яви заслуговують на те, щоби взяти їх
до уваги. Якщо на початку 90-х років
ідеальним священиком вважали того,
який умів гарно відслужити бого-
служіння і виголосити таку проповідь,
«щоби всі люди плакали», то згодом
образ ідеального священика кардина-
льно змінився. Люди почали потребу-
вати від священиків не так заохочення
до віри, як її глибшого осмислення. Ба-
гато священиків зрозуміло, що потрі-
бно шукати нових форм катехизації та
євангелізації суспільства. Проявом но-
вої свідомості стало те, що певна час-
тина священиків розпочала додаткові
студії в наукових богословських інсти-
туціях, а невдовзі при парафіях з’яви-
лася більш ґрунтовна катехизація ді-
тей та молоді, передподружня
катехиза.

Згадуючи позитивні моменти кате-
хитичного служіння священиків, не
можна оминути увагою і ті моменти,
які утруднюють, а часом перешкоджа-
ють цій важливій місії. Їх, на превели-
кий жаль, неможливо не зауважити.
Звернімо увагу лише на найважливіші:

а) неясність понять
катехиза та катехизація

Йдеться про розуміння самої суті
катехизи та катехизації. Це проблема
не тільки українського священства. На
Міжнародній зустрічі відповідальних
за катехизацію у Європі під гаслом
«Священики і катехиза в Європі», яка
відбулася в Римі 5-8 травня 2003 року,
підкреслювалося, що це загальна проб-

лема католицького клиру в Європі. По-
лягає вона в тому, що в поняття кате-
хиза та катехизація вкладають різні
змісти. Тому часто на запитання, чим
є катехизація, можна почути наступні
відповіді: формація віри, євангелізація,
проповідування Божого слова, душпа-
стирська та місіонерська активність,
релігійне виховання, приведення люди-
ни до зрілості у вірі, катехитичний
курс, уроки релігії і т. д. Внаслідок цьо-
го священик сповнює свою функцію в
катехизації так, як він її для себе розу-
міє. Так, стає зрозумілим спосіб душ-
пастирювання певної частини свяще-
ників, які своє катехитичне служіння,
згідно з власним розумінням, зводять
до відслуження Святої Літургії та ви-
голошення проповіді. З неоднознач-
ного розуміння катехизації бере свій
початок ще й інша проблема — при-
сутність і роль священика в катехиза-
ції як такій. Бо, не усвідомлюючи до
кінця, чим є катехизація, священикові
досить важко зрозуміти в ній своє пі-
сланництво і його виконувати;

б) недостатність
постійної формації

Ця проблема належить до найбільш
серйозних. Суть у тому, що постійна
формація є фундаментом священичо-
го життя та діяльності. Якщо в семі-
нарії формацією охоплені всі силою
факту, то в пізніший період уже свя-
щеничого життя це завдання покла-
дається на самого священика. І саме
тут бере свій початок проблема пості-
йної формації. Священик задоволь-
няється тими знаннями і досвідом, які
він здобув у семінарії, і не має змоги
або й не виявляє бажання до подаль-
шого розвитку. Замість того, щоб да-
вати поштовх новим катехитичним
ініціативам, він, на превеликий жаль,
стає їх гальмівним чинником, а зав-
дання катехизації не осягає бажаних
плодів.

Недостатність постійної формації
має ще одну негативну сторону, яка в
нас поки що не дуже відчутна, хоча де-
які її прояви вже помітні. Сьогодні
майже весь процес катехизації (за ви-
нятком уроків християнської етики в
школі), якому посвячує себе свяще-
ник, відбувається при парафії, куди
люди приходять самі. Тим часом секу-
ляризація і прагматизація українського
суспільства набирають таких обертів,
що невдовзі священик, аби мати лю-
дей на парафії, повинен буде вийти до

них і, як це робив Ісус, запросити їх
шукати найперше Бога в своєму житті.
Постійна формація стане необхідніс-
тю.

в) «священиче безробіття»
Для багатьох це може здаватися

смішним, але цей фактор стає актуаль-
ним у нашому церковному сьогоденні.
Дякувати Богу, ми маємо велике поле
для жнив, на якому завжди будуть пот-
рібні добрі женці. Пригадую слова од-
ного митрополита Латинської Церкви,
звернені до нововисвячених єреїв:
«Дорогі брати у священстві! Сьогодні
суспільство ставить перед священст-
вом серйозні виклики, проблеми. Але
для нас це шанс допомогти нашому
Спасителеві, священиками якого ми є.
Хочу вас запевнити, що нам не загро-
жує одне — це безробіття». Однак сьо-
годні навіть з уст архієреїв досить час-
то можна почути дивні слова про те,
що в тій чи іншій єпархії вже немає
більше місць для душпастиря. У біль-
шості випадків мотивація носить еко-
номічний характер: громада не в силі
утримувати більше, як одного свяще-
ника. Що ж стається в такому випад-
ку? А те, що один священик обслуго-
вує кілька громад і, зазвичай, робить
це поверхово. Як наслідок — катехиза-
ція в ліпшому випадку стає поверхо-
вою, а в гіршому — її взагалі немає;

г) недостатня співпраця
єпископів зі священиками
та священиків між собою

В одній відомій релігійній пісні спі-
ваємо: «В єдності сила народу, Боже
нам єдність подай». Коли ж говоримо
про єдність, чітко усвідомлюємо, що
вона є плодом спільних зусиль, себто
співпраці. У кожному катехитичному
служінні, а особливо коли його спов-
нюють священики, співпраця не про-
сто бажана — вона вкрай необхідна.
Завдяки їй катехитичне служіння в
парохії чи єпархії набирає нових вимі-
рів, зростає сила його впливу. Бо де,
як не в атмосфері співпраці, може від-
буватися обмін досвідом і взаємодопо-
мога, вирішуватися багато катехитич-
них проблем. Саме тому недостатня
співпраця є великою перешкодою і
трудністю для катехитичного служін-
ня, від чого страждає як саме служін-
ня, так і особа священика. У першу
чергу йдеться про відносини між єпи-
скопом та священиком. Катехитичний
Правильник УГКЦ, говорячи про від-
повідальних за катехизу зі сторони
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єпархії, згадує передовсім єпископа:
«Єпископ, наслідуючи приклади апо-
столів, має бути у своїй Церкві пер-
шим проповідником, учителем слова і
віри, викликати і підтримувати прав-
дивий запал до катехизи». Цю місію він
сповнює у співпраці зі священиками як
своїми співпрацівниками. Однак не-
офіційна статистика свідчить про те,
що більшість зустрічей між священи-
ком і єпископом або носить суто адмі-
ністративний характер, або ж цих
зустрічей взагалі немає. А це в прямий
спосіб відбивається на катехизації, бо
втрачає силу роль єпископа як першо-
го відповідального в ній, а місце та
роль священика залишаються чітко не
окресленими. Не є достатньою і спів-
праця у цій ділянці між самими свяще-
никами. Переважно священики зуст-
річаються при таких нагодах, як
реколекції, деканальні чи іншого рівня
адміністративні збори, храмові праз-
ники. Однак з власного досвіду можу
сказати, що рідко на таких зібраннях
порушуються питання катехитичного
характеру.

Підсумовуючи аналіз актуальної
стану катехитичного служіння свяще-
ника, можемо з певністю ствердити,
що на цьому полі відбулися великі по-
зитивні зміни, і сьогодні ми маємо доб-
рий фундамент. На ньому повинна по-
ставати будівля. Пройдений шлях
показав нам також допущені в цьому
напрямку промахи. Ми навели їх тут
не для того, щоб когось осудити, а
щоб, взявши їх до уваги та обдумав-
ши, могти справніше сповнювати ту
місію, яку нам доручив Ісус Христос.

Оскільки ціллю конференції є не
тільки проаналізувати та оцінити на-
бутий досвід, але й знайти шляхи яко-
мога кращої реалізації катехитичного
служіння, пригляньмося ближче, в
чому полягає суть священичого покли-
кання в катехизації та які завдання свя-
щеника з нього випливають.

II. Покликання та завдання
священика в катехизації

Декрет Другого Ватиканського Со-
бору про служіння і життя пресвітерів
Presbyterorum ordinis, а за ним усі по-
соборові документи Церкви, окрес-
люючи суть покликання і завдання
священиків у катехизації, називають їх
«вихователями віри», які покликані
дбати «чи то особисто, чи за допомо-
гою інших, щоб у Святому Дусі нас-

тановити кожного віруючого до вико-
нування свого покликання відповідно
до Євангелія, до щирої і діяльної лю-
бові й до свободи, якою Христос нас
визволив». Розвиваючи цю думку, Іван
Павло ІІ у своєму апостольському пос-
ланні про катехизу в наш час Catechesi
tradendae стверджує, що бути «вихо-
вателем віри» в катехитичному служі-
нні священика означає «старання пере-
давати своїм навчанням і своєю
поведінкою науку і життя Ісуса».

Отже, як підкреслює Загальний
Катехитичний Довідник, священиче
служіння в катехизації випливає вже з
самої Тайни священства, через яку свя-
щеник уподібнюється до Христа-Свя-
щеника.

Ця Тайна є за своєю суттю Божим
даром, завжди живим і вічним, який,
однак, вимагає свого сповнення через
співдію самого священика. Катехитич-
ний вимір священичого покликання, як
один із найважливіших у його зага-
льній пастирській місії, належить до
основних, де реалізується цей великий
Божий дар. Іншими словами, катехи-
зація належить до основних завдань,
які Христос через Тайну священства
доручив священикам своїм апостоль-
ським наказом: «Ідіть, отже, і зробіть
учнями всі народи: христячи їх в Ім’я
Отця і Сина, і Святого Духа; навчаю-
чи їх зберігати все те, що Я вам запо-
відав» (Мт 28:19-20). Сповнюючи ка-
техитичну місію, священик є тим, кого
покликав Христос через Церкву для
служіння всім людям. Спробуймо гли-
бше проаналізувати ці слова:

а) покликаний Христом
Сьогоднішні реалії священичого

служіння в нашій Церкві вимагають
звернути увагу на цей важливий мо-
мент, а саме на те, що кожен свяще-
ник покликаний до катехитичної місії
не ким-небудь, а самим Христом. З
цього випливає, що катехитичне на-
вчання священика повинно ґрунтува-
тися на вченні Христа, який є почат-
ком, змістом та ціллю всієї катехизи.
Святіший Отець Іван Павло ІІ в апо-
стольському посланні Catechesi tra-
dendae, звертаючись до всіх, хто тру-
диться в катехитичному служінні,
підкреслює це в особливий спосіб:
«Він — катехит — не має зосереджу-
вати на собі, на своїй думці і особис-
тих здібностях увагу і згоду серця і
розуму того, кого катехизує, і, понад
усе, не повинен намагатися прищеплю-

вати своїх власних думок й особисто-
го вибору, наче вони висловлюють
життєві науки і повчання Христа».
Саме тому священик як покликаний
Христом мусить постійно зглиблюва-
ти вчення Ісуса, щоби могти згодом
передати його тим, до кого Учитель
пошле його. Навіть народна мудрість
каже: «Щоби щось дати, потрібно най-
перше щось посідати»;

б) через Церкву
Церква є спільнотою вірних, що її

заснував сам Спаситель. Тому Він,
кличучи тих, яких сам бажає і вибирає,
робить це не інакше, як з Церкви і
через Церкву, себто зі спільноти вір-
них і для спільноти вірних. Та спіль-
нота, що її заснував і якою провадить
Христос, не є складена в спосіб хао-
тичний, а має ієрархічний устрій. Ду-
же гарно показує нам це Апостол Пав-
ло, який уподібнює Церкву до тіла, в
якому все діє гармонійно тільки зав-
дяки тому, що кожний член виконує
функцію, вкладену в його істоту (пор.
І Кор 12:12-31). Таким чином, свяще-
ники, які сповняють катехитичне слу-
жіння в церковній спільноті, в прямий
спосіб є співпрацівниками єпископів,
яких Святіший Отець називає «пер-
шими катехитами». Стає зрозумілим,
чому більшість пособорових катехи-
тичних документів так сильно наголо-
шує на тому, що успіх катехитичного
служіння священика великою мірою
залежить від його співпраці з єпис-
копом. Але очевидним фактом є те, що
ця співпраця повинна бути обопіль-
ною. З боку єпископа необхідною річ-
чю є насамперед знати свого співпра-
цівника в ділі катехизації, цікавитися
його успіхами та проблемами в цій ва-
жливій справі та подавати свої пропо-
зиції чи конкретну поміч. Священик
же, який відчуває таку підтримку зі
сторони свого єпископа, повинен ви-
являти довіру і послух, — і таким чи-
ном ще успішніше сповнювати своє
катехитичне служіння.

Сам факт, що священик у ділі кате-
хизації є співпрацівником єпископа, не
означає, що він співпрацює тільки з
єпископом, бо, як підкреслює вже ци-
тований Декрет Другого Ватикансь-
кого Собору про служіння і життя пре-
світерів Presbyterorum ordinis,
побудова Тіла Христового доручена
всім, у тому числі мирянам, достоїн-
ство і місію яких священик повинен в-
знати та розвивати. Тому, катехитич-
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не служіння священика набирає своєї
живучості саме тоді, коли він як «кате-
хит катехитів» у спільноті, яка йому
доручена, вміє розбудити «почуття
спільної відповідальності за катехизу
як завдання, що стосується всіх». А з
цього випливає, що як для єпископів у
єпархії першими співпрацівниками в
ділі катехизації є священики, так для
священиків першими співпрацівни-
ками в катехитичному служінні є кате-
хити.

Священик насамперед покликаний
розбуджувати в катехитах ревне та су-
млінне ставлення до служіння, турбу-
ватися їхнім формуванням. З усього
сказаного ясно видно, що священик,
свідомий свого покликання через Цер-
кву, повинен налагодити добру спі-
працю з усіма іншими, котрі у свій спо-
сіб відповідають за катехизацію;

в) для всіх людей
Катехитичне служіння священика

в силу свого характеру спрямоване до
всіх людей, а не тільки до тих, які по-
стійно або час від часу приходять до
храму. Основним мотивом катехитич-
ного служіння є сам Христос, який
прийшов у світ, щоб через свою смерть
на хресті і воскресіння відкрити доро-
гу до спасіння всім людям всіх часів.
У цьому проявляється безмежна Божа
любов. Дуже гарно передають це сло-
ва Митрополита Андрея, який у сво-
єму пастирському листі «Про до-
стоїнство і обов’язки священиків»
(1901 р.) пише: «Передовсім Христос
любив людей, і кожна людська душа,
без огляду на час і на місце де мала жи-
ти, була Йому однаково дорога».

Саме тому життя та діяльність ко-
жного священика як вірного послідов-
ника Ісуса Христа повинно бути озна-
меноване цією палкою Христовою
любов’ю до кожної людини, яка стає
основним поштовхом до сумлінного
служіння, в тому числі — катехитич-
ного. Без цієї любові та піклування про
людські душі катехиза стає перед не-
безпекою перетворитися в сухий ака-
демічний виклад або просте і безплідне
урядування. І для того, щоб ця душпас-
тирська любов у священикові не охо-
лола, Христос — за словами Митро-
полита Андрея — «буде священикам
показувати людську біду і нужду. Лю-
ди самі у сповіді відкриватимуть пе-
ред ними нужду і біду свого мораль-
ного життя, будуть перед ними
скаржитися на свої впадки (...), будуть

прибігати до них за поміччю, будуть
просити про пораду. Священики самі з
уряду й обов’язку, муситимуть хоч раз
у рік заглянути до кожної навіть най-
убогішої хати і не раз матимуть наго-
ду пізнати, яка є біда людська. Така
школа, таке життя не може не виро-
бити в цілому священичому стані зага-
льного почуття милосердя. (...) Най-
твердішій людині, на вид великої біди,
зм’якне серце і попливуть сльози».
Отож, приходимо до висновку, що ка-
техитична місія священика звернена
до всіх людей і оновлюється найпер-
ше великою душпастирською лю-
бов’ю на зразок любові Христової; во-
на ж є основним стимулом усього
священичого служіння.

III. Постійна формація як основа
катехитичного служіння

Останнім часом як у церковному
середовищі, так і у світському щораз
сильнішими стають голоси про потре-
бу постійної формації. Це стало основ-
ною темою багатьох конференцій та
симпозіумів. Рівно ж це питання затор-
кувалося на першій сесії Патріаршого
Собору, яка відбулася в жовтні 1996
року. На цій проблемі зосередили та-
кож свою увагу учасники одного з Па-
пських Синодів, який відбувся в Римі
в 1992 р. Основним підсумком засідань
Синоду стала Апостольська адгортація
Івана Павла ІІ Pastores dabo vobis. У
ній Святіший Отець виразно наголо-
шує на потребі постійної формації свя-
щеників, до якої — за його словами —
«покликані всі священики на підставі
«дару Божого», який отримали в Тайні
Священства». Шукаючи мотивів пості-
йної формації у Святому Письмі, Папа
покликається на слова Апостола Пав-
ла, якими той звертається до свого
учня Тимотея: «Не занедбуй благодат-
ного дару в собі, що був даний тобі за
пророцтвом із покладенням рук пресві-
терів. Про це піклуйся, у цім пробу-
вай, щоб успіх твій був явний для всіх!
Уважай на самого себе та на науку,
тримайся цього. Бо чинячи так, ти спа-
сеш і самого себе, і тих, хто тебе слу-
хає! (І Tм 4:14-16)». Ці слова Апосто-
ла народів виразно показують суть
постійної формації священика, яка
виражається у співпраці священика з
Божою благодаттю, даною йому через
Тайну Священства.

Апостольська адгортація звертає
увагу на тісний зв’язок, який повинен

існувати між формацією у семінарії і
пізнішою формацією. Застерігає, од-
нак, перед небезпекою ототожнення
двох формацій. Постійна формація не
може бути повторенням чи пригаду-
ванням семінарійної, бо в такому ви-
падку це провадило б до негативних на-
слідків як у душпастирській праці
священика, так і в його стосунках зі
своїми братами у священстві, особли-
во з тими, які є іншого віку і отримали
інше семінарійне виховання. Добра
семінарійна формація є поштовхом і
приготуванням до постійної формації.
Постійна формація є продовженням
попередньої, але вона повинна бути на-
повнена новим змістом та здійснюва-
тися за допомогою нових методів.

За словами Вселенського Архіє-
рея, постійна формація священика має
різні виміри, серед яких основними є:
людський, інтелектуальний, духовно-
літургічний. Спробуймо зглибити їхнє
значення в світлі катехитичного слу-
жіння священика:

а) формація людська
Формація людська є фундаментом

кожного священичого служіння. Доб-
рий плід катехизації священик може
осягнути тільки тоді, коли він є сфор-
мований як людина. Що означає для
священика людська формація в його
катехитичному служінні? Перш за все
він повинен бути тим, що сам посідає
основні прикмети людяності, а саме:
любов до правди, щире сумління, по-
шана до кожної особи, почуття спра-
ведливості, вірність даному слову,
вміння співчувати, вміння робити ло-
гічні висновки та відповідна поведінка.
Саме завдяки цим прикметам свяще-
ник зможе зрозуміти того, кого кате-
хизує, нав’язати розмову, а пізніше на-
брати в його очах довіри. А довірою
будується прямий місток між слова-
ми священика, якими він передає на-
уку Спасителя, та життям того, до
кого звернена катехиза. По-друге, люд-
ська формація священика в катехизації
провадить його до зрілості у вірі та іде-
нтичності доброго християнина. Якщо
священик покликаний бути вихов-
ником віри інших, то він найперше сам
має бути дозрілим у вірі. Тобто, його
віра повинна бути осмисленою, щоб
могти відповісти на такі питання:
«Чому я вірю?», «Що мені дає віра?» і
т. д. Коли до того додати свідчення
віри, яке священик дає своїм життям,
то для катехизованих він стає не тільки
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вчителем віри, але й взірцем до на-
слідування, вірогідним свідком віри.
По-третє, людська формація допома-
гає священикові бути «людиною сво-
го часу», тобто розуміти ситуацію та
життя того, кого катехизує, бути від-
критим на його потреби та проблеми,
розуміти культурний, соціальний та
політичний контексти, в яких пере-
буває адресат катехизи. Коли зміст ка-
техизи не пов’язаний з ситуацією лю-
дини, процес катехизації стає подібним
до вітру, який прошелестів, не залиши-
вши по собі й сліду. Приклад Христа
завжди повинен бути перед очима ко-
жного священика-катехита. Як Ісус
давав відповіді на конкретні проблеми
людства в цілому та поодинокої лю-
дини, відкриваючи інший їх вимір, так
і катехиза кожного священика повинна
провадити людину до Бога, виходячи
з її конкретних життєвих та духовних
обставин;

б) формація
інтелектуально-педагогічна

Священик, будучи в ділі катехиза-
ції вихователем віри, залишається во-
дночас і вчителем віри. З цього вип-
ливає необхідність інтелектуальної
формації священика. В якому напря-
мку вона повинна йти? Перш за все це
біблійно-богословські студії, які да-
ють можливість поглибити знання
Святого Письма, що лежить в основі
кожної катехизи, а також навчання
Вчительського Уряду Церкви. Добре
знання цих наукових дисциплін дає
священикові можливість бути в руслі
катехитичної наукової думки, пізна-
вати і застосовувати нові методи кате-
хизації, наповнювати катехизу глиб-
шим змістом та робити її більш
плідною. В інтелектуально-богослов-
ській формації потрібно звернути ува-
гу на певні проблеми, які виникають з
неправильного трактування відно-
шення поміж навчанням Вчительсько-
го Уряду Церкви та богословськими
дискусіями. На це звертає увагу вже
цитована Апостольська адгортація, в
якій Папа вказує на певні проблеми та
напруження, які існують поміж офі-
ційним вченням Церкви та інтерпре-
тацією богословів, яка не завжди від-
дзеркалює всю правду. Маючи різні
функції, Вчительський Уряд Церкви
та богослов’я все-таки мають одну
ціль: провадити Божий народ у світлі
Божої правди.

Оскільки Боже Слово живе завж-

ди завдяки інкультурації в різних сере-
довищах, інтелектуальна формація
священика передбачає його обізна-
ність у суспільних та гуманітарних на-
уках, літературі, мистецтві і т.д. Саме
ці науки — як стверджує Загальний
Катехитичний Довідник — «забезпе-
чують пізнання суспільно-культурно-
го контексту, в якому людина живе і
який на неї впливає». На це звернули
свою увагу і Отці Другого Ватикансь-
кого Собору. Душпастирська Консти-
туція про Церкву в сучасному світі
Gaudium et spes підкреслює, що «в
душпастирстві слід визнавати і в до-
статній мірі застосовувати не тільки
богословські принципи, але також до-
сягнення світських наук, особливо
психології, так, щоб і вірних провади-
ти до ретельнішого і зрілішого життя
віри».

Час, у якому живемо, вимагає від
священика відповідного педагогічного
приготування. Сьогодні в деяких семі-
наріях вже впроваджено педагогіку, що
дозволяє ознайомитися з її основними
принципами, і навіть з можливістю
застосовувати їх у катехитичній прак-
тиці. Метою педагогічної формації
священика є навчити його основ про-
цесу виховування та методів оживлю-
вання процесу катехизації, комуніка-
бельності, вміння провадити катехизу
згідно з програмою. Вона дозволяє свя-
щеникові не тільки передати зміст, але
й подати його якнайдоступніше. Таким
чином процес катехизації стає більш
успішним;

в) формація духовно-літургічна
Духовно-літургічна формація свя-

щеника є немовби фундаментом, на
якому знаходяться всі інші її виміри.
Її метою є турбота про те, щоб слова,
якими священик наповнює катехизу,
були найперше глибоко закорінені в
його особистому житті. Саме тоді свя-
щеник стає для катехизованих правди-
вим свідком віри.

Суттю духовної формації священи-
ка є уподібнення до Христа-Свяще-
ника, яке здійснюється в особистій
спільності життя з Ним. Коли ж йде-
ться про конкретні засоби цієї форма-
ції, то про них найліпше говорить Мит-
рополит Андрей: «Кожного дня будуть
вони (священики — прим. автора) чи-
тати Євангеліє, і більше від усіх лю-
дей щоденним розважанням застанов-
лятися над тайнами любові і Христової
самопосвяти. І в кожному слові Єван-

гелія будуть знаходити те світло і те
тепло, що зі Святої Книги б’ють ясні-
ше і тепліше від променів найгарячі-
шого сонця. В цьому світлі, в цьому
теплі будуть жити, тією атмосферою
любові будуть віддихати».

Божественна Літургія займає особ-
ливе місце в духовній формації свяще-
ника в аспекті його катехитичного
служіння. Катехитичний Правильник,
підкреслюючи цей важливий момент,
каже, що «Літургія була основним
джерелом катехизи протягом століть»,
особливо на Сході. Саме сакрамента-
льна та літургійна катехиза є привіле-
йованим завданням священика, яке ви-
пливає з самої Тайни Священства.
Літургія є критерієм якості катехизи
священика. Можна навіть осмілитися
сказати, що для того, аби побачити
якість та спосіб катехизації того чи
іншого священика, потрібно звернути
увагу на те, як він служить Літургію.
Наголошуючи на важливості Літур-
гійної жертви в духовному житті свя-
щеника, Митрополит Андрей каже, що
«жертва Св. Літургії буде для них (свя-
щеників — прим. автора) щоденною
школою посвяти. Вистачить раз видіти
на хресті розп’ятого Христа, раз по-
дивитися на Його муку, раз заглянути
в почування Його серця, щоб на ціле
життя ними перейнятися».

Невід’ємним елементом духовно-
літургічної формації священика є мо-
литва Церковного Правила. Тут варто
було б пригадати її важливість для свя-
щеників, які пережили підпілля. Ця
молитва була силою, яка провадила їх
у ті часи і підтримувала їхню віру. Що-
би продемонструвати важливість цьо-
го аспекту духовного життя свяще-
ника для катехизації, не буду шукати
якихось прикладів, а поділюся власним
досвідом. Моя дорога до монастиря
пролягла саме через Церковне Прави-
ло, яке я ще малим хлопцем молився
разом з монахами. Мій духівник не мав
жодних богословських студій, але мав
великий життєвий та молитовний до-
свід, здобутий завдяки Церковному
Правилу. Це було найцінніше в його
житті, це мене найбільше вражало, а
згодом розбудило бажання стати та-
ким, як він.

IV. Деякі пропозиції щодо
катехитичного служіння

священиків
Перед тим, як зробити кінцевий
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підсумок наших роздумів, треба зупи-
нитись на деяких конкретних пропо-
зиціях стосовно катехитичного слу-
жіння священиків, щоб воно стало
жвавішим та ефективнішим. Однак пе-
ред тим як перейти до самих пропо-
зицій, хотів би, користуючись наго-
дою, висловити думку про те, що
сучасна церковна та суспільна ситу-
ація вимагає серйозного осмислення
ролі, ідентичності та завдання свяще-
ника взагалі. До цього нас мали б спо-
нукати хоч б результати останніх офі-
ційних опитувань, які засвідчили, що
люди найбільше довіряють Церкві, а
це означає — її провідникам, до яких
належать і священики. У вересні ц. р.
вперше в історії нашої Церкви відбу-
деться Собор Монашества. Установча
конференція, минулого року, показала,
що питання монашого життя нагаль-
но потребують нового осмислення,
якщо ми хочемо, щоб чернече життя
розвивалося.

А що з питанням священичого слу-
жіння в сьогоденні? Чи воно не потре-
бує переосмислення? На мою думку, не
менш важливою, а то й конечною
справою є проведення відповідного Со-
бору чи Конгресу Священиків, який би
застановився над актуальним станом
священства, глибше осмислив мету та
завдання священичого покликання у
світлі постсоборових документів Цер-
кви та накреслив певні напрямні щодо
священичого служіння як в актуаль-
них умовах, так і на майбутнє. Праця
такого зібрання в безпосередній спосіб
вплинула б на процес катехизації вза-
галі, в якому роль священиків є однією
з фундаментальних. Кожен з нас добре
усвідомлює, що піднесення та вихован-
ня віри в народі насамперед залежить
від віри служителів Церкви, яку вира-
жає їхнє навчання та життєве свідчен-
ня. Однак, перш ніж розпочати роз-
мову про такого роду Собор, потрібно,
щоб у єпархіях почали діяти (чи вза-
галі виникли) Комісії у справах свя-
щеників, які б спочатку вивчали си-
туацію на місцях, а пізніше допомагали
священикам втілювати ті чи інші душ-
пастирські програми.

Повертаючись до пропозицій щодо
кращого священичого служіння в ка-
техизації, хочу висловити переконан-
ня, що на перше місце потрібно поста-
вити питання постійної формації
священиків, як основи кожного свяще-
ничого служіння. Очевидно, що це

завдання головним чином лежить на
самих священиках, які, поглиблюючи
кожен із вимірів свого служіння: люд-
ський, інтелектуально-педагогічний та
духовно-літургічний, у тісній спів-
праці з Божою ласкою, зможуть керу-
вати процесом катехизації так, щоб у
кожному часі, незалежно від місця та
обставин, він завжди був живим і плід-
ним. Священики повинні глибоко усві-
домити велике значення постійної
формації для самої Тайни Священства,
яка вимагає невтомного дозрівання. Це
усвідомлення має супроводжуватися
іншим: «постійна формація саме тому
є постійною, що повинна супроводжу-
вати священиків завжди, тобто в кож-
ний період, незалежно від умов життя
та функцій, які вони сповнюють у Цер-
кві».

Наступна пропозиція випливає з
першої. Оскільки за постійну форма-
цію священика відповідає не лише він,
але і єпископ, якому він є співбратом
та співпрацівником, у ділянці катехи-
зації, в тому числі, потрібно звернути
увагу те, щоби зустрічі єпископа зі
священиками таки відбувалися. Пер-
шорядною справою є те, щоб єпископ,
попри велику кількість великих і слу-
шних справ, усе ж таки вмів знайти час
для того, щоб якнайчастіше зустрі-
чатися зі священиками чи священиком
для того, щоб обговорити справи по-
в’язані з катехизацією на парафії чи в
іншому середовищі, яке ввірене його
душпастирській опіці. Особливою на-
годою для таких зустрічей повинні ста-
ти душпастирські візитації, де питання
пов’язані з катехизацією, повинні зай-
няти перше місце.

Заглядаючи в майбутнє катехитич-
ного служіння священиків, потрібно
звернути увагу і на якість різного роду
зустрічей священиків чи то на рівні де-
канату, чи парафії. Щоби вони стали
ефективнішими, а священики самі ба-
жали б брати в них участь, добре було
б, якби на них час від часу запрошу-
вали компетентну особу, яка могла б
представити нові методі катехизації,
ознайомити з новими здобутками, про-
блемами в ділянці катехизи та шля-
хами їх розв’язання. Звичайно, що реа-
лізувати такі зустрічі на практиці не
буде легко, але це зовсім не означає,
що неможливо. Вони будуть корисни-
ми не тільки для діла катехизації, але
в першу чергу для створення почуття
спільноти поміж священиками в єпар-

хії. І взагалі, останнім часом між свя-
щениками дуже часто чуються голоси
про те, що вони потребують спільноти.
Тому, добре б було звернути увагу на
те, щоб почати творити якісь конґре-
ґації священиків. Подекуди вони вже
існують, тільки ця справа потребує
достатньої підтримки єпископа. Ці спі-
льноти в єпархії можуть стати вели-
кою рушійною силою. Згадаю тільки,
що вже Патріарх Йосиф Сліпий думав
про такого роду згромадження свяще-
ників, назвавши його Згромадженням
Св. Духа. Воно, щоправда, не втілило-
ся тоді у життя, але ідея Патріарха є
гідною уваги.

Служіння на парафії, а особливо
катехитичне, стає ефективним тільки
тоді, коли нею опікується більше свя-
щеників, а саме: парох та його сотруд-
ники. Саме тому пропоную, щоби пла-
нування душпастирської опіки вірних
провадити в той спосіб, аби кожна па-
рафія могла мати крім пароха, ще од-
ного священика. Чи той священик од-
ружений, чи целебс, — немає різниці,
головне, щоб був добрим священиком.
Ця справа стане корисною у різних
вимірах. Найперше, дасть змогу свя-
щеникам жити та працювати спільно і
тим самим легше долати певні проб-
леми, які виникають чи в душпастир-
стві, чи в духовному житті. Проблема
постійної формації священиків у такій
ситуації також стає легше вирішува-
ною і сприятливою для реалізації, бо,
душпастирюючи разом, священики ма-
тимуть більше часу на власний духов-
ний та інтелектуальний розвиток. Цим
розв’язується також проблема з душ-
пастирськими труднощами молодих
священиків.

Для багатьох ця пропозиція буде
здаватися нереальною, і то переваж-
но, як вже згадувалось на початку,
через проблему фінансового утри-
мання. У відповідь я не хотів би шука-
ти якихось аргументів, а тільки знову
процитувати слова Слуги Божого Ми-
трополита Андрея, які безпосередньо
стосуються порушеного питання. «Ко-
ли священик, забувши про мету свого
священства, перестає дбати про поши-
рення Христового Царства на цьому
світі, тоді перестає він бути і робіт-
ником, стає «невартим своєї заплати»,
і вже не відноситься до нього обітниця,
дана Христом. У всіх часах оправду-
ється це право Євангелія. Де лиш у
Христовій Церкві знайдеться чоловік,
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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

що, забуваючи на своє добро, буде пра-
цювати для Христа і для людей, там
уже самі християни будуть пам’ятати
про нього. Не буде мати багатств, але
не буде бідувати».

І остання пропозиція щодо поліп-
шення катехитичного служіння свяще-
ників — це співпраця з катехитами, яка
в даний час через різні причини є недо-
статньою. У теперішній ситуації є дві
крайності у стосунках між священи-
ком і катехитом. Перша — це постійне
обмежування катехита з боку свяще-
ника в його правах та обов’язках, друга

— передавання катехитові цілого пов-
новладдя у справі катехизації. Однак,
потрібно пригадати, що і миряни на
підставі «загального священства вір-
них» є відповідальними за катехиза-
цію. І це в першу чергу мусять зро-
зуміти і парохи, і отці декани. Коли б
ми бажали зробити певне порівняння
між служінням священиків і мирян у
катехизації, то не знайдемо кращого
за опис розмноження хлібів. Свяще-
ників можна тоді прирівняти до Хри-
стових апостолів, що розносять пожи-
ву народові, а миряни є тими, що

допомагають їм. Співпраця ж полягає
у взаємному старанні, кожного у свій
спосіб, для того, щоб катехизація ста-
вала більш успішною.

Наприкінці хочеться подякувати
Всевишньому за досвід, який отрима-
ли священики в катехитичному служі-
нні, за просвітлення розуму, яке давало
можливість зауважувати як позитивні
моменти, так і недопрацювання в цьому
служінні, а також просити благодаті й
сили для сповнення всіх добрих намірів
та починань на славу Божу та зрос-
тання віри нашого народу.
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