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— Президент України Віктор Ющенко:
«Ми перемогли, маючи одну перевагу, — ми маємо колосальну віру, а віра дає сили!»

— Мирослав Маринович, віце-ректор Українського Католицького Університету:
«Усі Церкви сьогодні покликані до тієї висоти духу, яка була на Майдані»

— Блаженніший Любомир Гузар, Глава УГКЦ:
«Стати єдиним благословенним народом, який шанує Божий закон і є пошанованим земною

владою, — це і є сьогодні зміст української мрії»
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Під час церемонії, що пройшла 24
січня у храмі св. Софії Київської, Вік-
тора Ющенка привітали з обранням на
найвищу державну посаду глави укра-
їнських Церков.

З вітальними промовами виступи-
ли: предстоятель УПЦÊКП Патріарх
Філарет, митрополит Володимир Са-
бодан (УПЦ МП), кардинал Любомир
Гузар (глава УГКЦ), кардинал Мар’ян
Яворський (голова Конференції єпис-
копів РКЦ в Україні), митрополит
Мефодій Кудряков (УАПЦ), і пред-
ставники протестантських деномі-
націй:ÊГригорій Комендант (єванге-
льські християни-баптисти), Михайло
Паночко (християни віри євангельсь-
кої), Володимир Крупський (адвентис-
ти Сьомого Дня), Леонід Падун (хри-
стиянська євангельська Церква),
Вячеслав Горпинчук (лютерани). У
своїх промовах церковні діячі запевни-
ли в постійних молитвах за новий ук-
раїнський уряд і Президента, за те, щоб
Господь дарував йому добре здоров’я,
соломонову мудрість і  велику муж-
ність у служінні українському народу.

Коли Глави Церков привітали ново-
обраного Президента, Віктор Ющен-

ко звернувся до них зі словом-відпо-

віддю:

«Високодостойні духовні особи!
Колосальний символізм є в тому, що
сьогодні першіÊдуховники країни, Пре-
зидент країни, мої друзі, колеги зі-
брались у Святій Софії, вирішуючи ті
ж самі питання, того самого контек-
сту, який тисячу років тому Ярослав
Мудрий із своїми духовниками ви-
рішував у цьому храмі, і в цій пара-
лелі мені здається є одна знакова річ:
нічого доброго в державі не відбуде-
ться, доки немає Божого благосло-
вення. І те, що пройшло в останні два
місяці, як героїчна сторінка народу, —
це також був Божий промисел. Дещо
зараз я можу прокоментувати:Êте, що
було тоді на Майдані, коли стоїть п’ят-
сот тисяч людей, немає жодного мілі-
ціонера, і не пролита жодна капля
крові на київський Хрещатик, — це і
до цього часу викликає подив. Ми
дійсно маємо унікальний народ, тер-

пеливий народ. Найбільше що мене
вражає, — це очі людей,Êякі я бачу
останні два місяці. Це дійсно зовсім
інший народ, сповнений надій, і тому
тут я хотів би сказати, що майбутнє
ми можемо досягти тільки взаєморо-
зумінням, прийняти світ таким, яким
він є, прийняти того ближнього, який
біля тебе. Це ті люди, в яких є своя
філософія, свій світогляд, своє бачен-
ня, це є наші брати і сестри. І це —
непроста, некоротка дорога порозу-
міння, подати руку один одному, —
щоб вона не повисла в повітрі, щоб їй
назустріч прийшла інша рука, а до неї
— ще одна, що можуть об’єднати сві-
тоглядні ідеї. Щодо соборної України,
я перш за все маю на увазі не лінію
кордону, хоча, безумовно, вона є од-
ним з фундаментів обставин, характе-
ризує Україну як державу. Але єдність
має бути не тільки в розумінні лінії
кордону. Я переконаний, що єдність
має бути і в світоглядних речах. Ця
єдність не дає можливість шматувати
народ, різати його по вертикалі, по
горизонталі, керуючись різними озна-
ками, — чи то мова, чи конфесія, чи
історія, чи проблеми, які стоять сьо-
годні у плані інтеграції в зовнішній
політиці. Я вірю в ті пророчі слова, які
були сказані з київських пагорбів, що
це буде благословення земля. Я в цьо-
му переконаний, в цьому переконані
мої друзі, побратими, які йдуть такою
складною політичною дорогою. Пи-
тання лише в одному, як зібрати ці
десятки тисяч потічків в одну велику
українську ріку?ÊІ мені здається, що на
ваших плечах не менша відповідаль-
ність, ніж на Президенті цієї країни:
бачити цю країну і цю націю собор-
ною, в злагоді, бачити кожний наш
день в мирі. І тому я глибоко перекона-
ний, шановніÊПресвяті Отці, що доро-
га, яку ми пройшли, — це дорога, якою
нас вів Господь Бог! Ми перемогли, ма-
ючи одну перевагу — ми маємо коло-
сальну віру, а віра дає сили! Це єдине
джерело того, що ми називаємо пома-
ранчевою революцією, коли мільйони
людей, і не тільки на київському Хре-
щатику, встали с колін. Вони в собі хо-

У перший день свого президентства

Віктор Ющенко приймав благословення

від предстоятелівÊхристиянських Церков

стор. 1 — Президент України Віктор
Ющенко з родиною під час інавгурації на
Майдані Незалежності (Київ, 23 січня);
стор. 24 — церква св. Миколая у Львові

(княжий храм Данила Галицького)
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тіли бачити вільну людину, і я переко-
наний, що такими вони вже є. І тому,
Пресвяті Отці, я хотів би від імені сво-
їх колег, політичних побратимів, від мі-
льйонів людей, які стояли на майданах
України схилити низько голову перед
Вами за ті духовні молитви, які Ви тво-
рили десятки, сотні разів. Щоб нація
вийшла в мирі і злагоді із такого важ-
кого випробування. І нам спільно це
вдалось зробити, це наш спільний труд
на благоÊУкраїни. Я прошу Вас, допо-
магайте нам, допомагайте своїми мо-

литвами, допомагайте своїм благосло-
венням. Мій уряд, моя команда, буде
тією командою, яка завжди буде про-
сити пастирської поради і Вашої пас-
тирської присутності. Я можу повто-
рити ті слова, які я вчора сказав на
Хрещатику — ми європейці! Ми пова-
жаємо кожну віру, ми поважаємо вибір
людини, в даному випадку мається на
увазі духовний вибір і відносимо цей
вибір до його виключних прав. Ніхто
із світської влади не може перстом ко-
мусь показувати, до якого храму ходи-
ти йомуÊі де коротша дорога до Бога.

Святіший Отець Іван Павло II бла-
гословив лідера блоку партій «Наша
Україна» Віктора Ющенка, який пе-
реміг на виборах Президента України,
на президентство.

Папа передав благословення 10 січ-
ня в ході традиційного прийняття дип-
ломатичного корпусу, акредитованого
при Святому Престолі.

У повідомленні керівника прес-
служби Міністерства закордонних
справ України Маркіяна Лубківського
підкреслювалося, що Ватикан з вели-
кою увагою ставився до виборчого
процесу в Україні.

Святіший Отець Іван Павло II

благословив Віктора Ющенка

У зустрічі з Президентом в соборі
Софії Київської взяв також участь
Блаженніший Любомир Кардинал
Гузар, Глава Української Греко-Като-
лицької Церкви. Після відспівання сти-
хів пророка Ісайї «З нами Бог» із
Великого повечір’я до Президента із
короткими промовами  звернулися
керівники Церков. У своєму слові Бла-
женніший Любомир, звертаючи увагу

Блаженніший Любомир взяв участь у
благословенні нового Президента України

присутніх на ікону Пресвятої Богоро-
диці на Нерушимій стіні собору Свя-
тої Софії, сказав, що те, що ця ікона
впродовж століть збереглася, є справ-
жнім чудом. «Але ще більшим чудом
є народ, який живе на цій землі, — про-
довжив свою промову Предстоятель
нашої Церкви. — Впродовж тисячо-
літь його доля була різна: хвилини сла-
ви, а також хвилини лихоліття. Але він
залишився собою... Милостивий Гос-
подь доручає вам провадити цей народ
у майбутнє. Це відповідальне зав-
дання». Ми, Церква в Україні, хочемо
запевнити, що будемо підтримувати
вас своєю молитвою, щоб ви могли як-
найкраще сповнити своє завдання».
Свою промову Блаженніший Любомир
завершив словами благословення.

Зустріч у соборі Святої Софії за-
вершилася співом молитви-гімну «Бо-
же великий, єдиний».

Сенатори США Хiлларi Клiнтон i
Джон МакКейн висунули президентiв
України Вiктора Ющенка i Грузiї Ми-
хаїла Саакашвiлi кандидатами на Но-
белiвську премiю миру. Про це сказа-
но в листi Клiнтон i МакКейна до
Норвезького нобелiвського комiтету.
Сенатори висунули двох президентiв
за їхню iсторичну роль у рухах за сво-
боду в Грузiї й Українi. «Очоливши
рухи за свободу у своїх країнах, вони
завоювали народну пiдтримку загаль-
них цiнностей демократiї, особистої
свободи й громадянських прав», —
сказано у листi. Українцi й грузини за-
раз мирно вирiшують складнi етнiчнi
й соцiальнi проблеми, якi в минулому,
як пiдкреслюється в листi, загрожу-
вали єдностi України й Грузiї.

Віктор Ющенко в ходi кампанiї, як
сказано в листi до Нобелiвського комi-
тету, закликав до демократiї і припи-
нення корупцiї, що зустрiло безлiч пе-
решкод з боку дiючого в той час уряду,
включаючи вiдмову в доступi Ющен-
ку, який був тодi кандидатом у прези-
денти, до засобiв масової iнформацiї,
а також, можливо, його отруєння.
Нинiшнiй президент України, йдеться
далі в листі, закликав українцiв до ми-
рного опору фальсифiкацiям виборiв.
Ющенко й Саакашвiлi, як пишуть се-
натори, показали вiдданiсть миру і
верховенству закону, скидаючи авто-
ритарнi уряди у своїх країнах. Сена-
тори висловили сподiвання, що наго-
родження президентів України і Грузії
Нобелiвською премiєю миру дасть
надiю й натхнення тим, хто прагне сво-
боди в країнах, де її ще немає.

Ющенка та Саакашвілі

висунуто кандидатами

на Нобелівську премію

Це не уділ світської влади, і тому у цих
святих стінах я хотів би сказати, що
ми присягаємось, що дамо кожній лю-
дині ходити в той храм, йти тією доро-
гою до Бога, яку вона обрала, вчити
дітей своїх тією рідною мовою, якою
ви бажаєте. Я переконаний, що тільки
у такому культурному саду ми можемо
бачити духовну і культурну перспек-
тиву України. Я вдячний Вам за ті ска-
зані слова, я вдячний Вам за те благо-
словення, яке щойно я отримав від
Вас! Хай Бог буде з нами! Спаси Гос-
поди Вас!»

Закінчення. Початок на стор. 2
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Дорогі у Христі!
У цей святковий час Христового

Богоявління охоче зайшов би до Ва-
шого дому особисто, щоб сердечно
привітати Вас та посвятити Ваше жит-
ло йорданською водою. Доручивши
зробити це Вашому парохові, бажаю
відвідати Вас принаймні через цей
лист. Хочу переказати Вам своє проха-
ння, яке стосується кожного з нас зок-
рема і всіх нас загалом. Милостивий
Господь поблагословив наш народ ду-
же щедро: захистив нас у чудесний
спосіб від великих лих, породжених
суспільною системою життя, яка што-
вхала наш народ у дедалі глибшу бе-
зодню політичних та економічних не-
гараздів, і, натомість, дав нашому
народові нового провідника в особі п.
Віктора Ющенка та великі можливості
встановити новий здоровий, справед-
ливий, гідний людини лад. Нас це ті-
шить, і ми певні, що в нових обстави-
нах істотні зміни на краще можуть
відбутися. Але від чого чи від кого за-
лежить те, чи вони справді відбудуть-
ся?  Це залежить від Вас і від мене, від
кожного з нас! Навіть найкращий Пре-
зидент і найбільш кваліфіковані та су-

Лист Блаженнішого Любомира до мирян УГКЦ на завершення президентських виборів

млінні його найближчі співпрацівники
не зможуть запевнити справжніх, три-
валих змін, якщо їх не підтримає увесь
народ, кожний з нас відповідно до своїх
сил, здібностей, становища в суспіль-
стві, а найважливіше — від свого розу-
міння потреби і бажання допомогти.
Події на Майдані Незалежності в Києві
та на площах інших міст і сіл України,
названі помаранчевою революцією,
виявили перед світовою спільнотою і
всіма нашими співгромадянами вели-
ке бажання правди й добра. Відкриття
цього бажання, яке дотепер було не-
мовби приспане в наших серцях, — це
Божий дар для нашого народу, для усіх
нас. Воно подолало сили темряви, які
причаїлися в нечесних владних та гро-
шолюбних колах, і стало джерелом ви-
правданої надії. Сьогодні наше праг-
нення повинно бути тривало задіяне в
розбудові справедливого ладу. Та пам-
’ятаймо (повторюю це ще раз): маю-
чи велику силу, ми повинні вживати її
для утвердження правди й добра, згідно
з Божим Законом. Йдеться не про ве-
ликі видовищні проекти, а про все, що
становить наше щоденне життя. Для
прикладу, постараймося дотримувати-

ся законів, сумлінно виконувати свої
службові обов’язки, бути ввічливими
у сфері надання послуг, дбати про без-
пеку ближніх, підтримувати чистоту
довкілля, говорити правду, відмовити-
ся брати хабарі тощо. Таким чином мо-
жна значно змінити наше життя.

Підтвердження цього знаходимо у
Святому Письмі: коли вибраний народ
виконував Божу волю, — він жив у
добробуті й мирі, а коли нехтував Гос-
подніми приписами, — зазнавав кари.
Тепер Ви вже, напевне, здогадалися, в
чому полягає моє прохання до Вас. За-
кликаю Вас взяти активну участь у
розбудові здорового суспільного ладу
в нашій Україні. Не приспіть ту добру
силу у своєму серці. Пошануйте Бо-
жий дар, який милосердно і мудро нам
даний. Свій внесок у вагоме діло може-
те робити особисто й приватно, але
краще спільно з іншими свідомими
громадянами.

Цими днями ми співали: «Прийшов
днесь із небес, щоб спасти люд свій
весь, і утішив вся» (коляда «Бог пред-
вічний»). Не змарнуймо цих дарів, а
нашою працею прославляймо Його!

Благословення Господнє на Вас!
+ ЛЮБОМИР

Всесвітліші, Високопреподобні
Отці-душпастирі!
Закінчилася виборча кампанія —

час великого випробування для всіх
нас. Упродовж цього періоду ми закли-
кали Вас, священиків, не встрявати в
політичні справи, щоб не  скомпромен-
тувати Церкву і не втратити довіри з
боку вірних. Ми дуже вдячні тим, хто
дотримувався нашої Інструкції і не чи-
нив нерозсудливих кроків.

Офіційно й остаточно проголоше-
но ім’я нового Президента України. Та,
крім особи провідника нашої  держа-
ви і гаранта її Конституції, виборчий
процес, який ми всі так важко пережи-
ли, відкрив нам щось несподіване серед
того загального напруження та душев-
ного потрясіння — неймовірну пози-
тивну силу, з допомогою якої людям
вдалося відстояти свої права. Ця сила
особлива тим, що вона не спричинила
насилля, руйнації, а, навпаки, зродила

Лист Блаженнішого Любомира до духовенства УГКЦ на завершення президентських виборів

бажання чинити добро. Вона аж ніяк
не була революцією з властивою їй жо-
рстокістю. Дорогі Отці, перед нами на-
ші вірні — той добрий народ, готовий
чинити добро. Крім здорового, спра-
ведливого, щирого патріотичного по-
літичного проводу, на створення якого
в особі Президента п. Віктора Ющенка
сподіваємося, нашим вірним треба
допомогти і підтримати їх у належно-
му скеруванні їхньої позитивної енер-
гії, особливо на рівні щоденного, міс-
цевого, церковного та громадського
життя. Адже існує реальна небезпека
згасання тієї політичної сили або через
людей, які чекають, щоб всі їхні жит-
тєві проблеми були розв’язані високи-
ми посадовцями, або через тих, хто не
знає, як використати свою енергію на
власне добро та користь інших людей.
Тому звертаюся до Вас з проханням,
щоб Ви були не тільки добрими душ-
пастирями, духовними провідниками,

а й активними громадськими діячами.
Це потреба сьогодення. Але вона да-
леко не є новою в історії Української
Греко-Католицької Церкви. Те, що в
західних областях України наш народ
зумів зберегти свою релігійну та наці-
ональну свідомість, утримав своє ку-
льтурне, освітнє, економічне життя на
високому рівні, — було значною мірою
заслугою Ваших попередників у свя-
щеничому служінні, які, крім сумлін-
ного виконання душпастирських обо-
в’язків, виявляли велику громадську
активність. Закликаю Вас наслідувати
їх. Допомагайте своєму народові, да-
вайте мудрі поради, заохочуйте їх до
добра, підтримуйте їх у ньому.  Коли
будете відвідувати своїх вірних з йор-
данською водою, залишіть їм мій лист
до них. І будьте для них справжніми
отцями.

Благословення Господнє на Вас!
+ ЛЮБОМИР
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Львів, 10 січня 2005 року

«Бог миру нехай буде

зо всіма вами» (Рим 15,33)

Наприкінці року ми всі відчули, як
невідворотно Господь історії перегор-
тає чергову сторінку Книги буття ук-
раїнського народу.

Відходять у минуле спроби нав’я-
зати людям давню суспільну систему,
перефарбовану в інші кольори й по-
значену іншими назвами, проте таку
саму нелюдську й супротивну Божо-
му світопорядкові, якою була система
більшовицька. Черговий раз в україн-
ській історії з гуркотом падає констру-
кція влади, в основі якої лежить безо-
глядна аморальність політики та
відверте топтання гідності людини.
Бог іще раз явив людям ту істину, що
будь-які вавилонські вежі, оперті на
богозневажну й людинозневажну гор-
диню, не встоять. Сьогодні обов’язком
кожного віруючого в Україні — неза-
лежно від релігії та конфесії — є скла-
сти подячну молитву Всевишньому за
те, що народ наш осягнув цю істину
не лише без крові й насильства, а й з
великою та усвідомленою вірою в пра-
вду, любов та справедливість. Те, що
ми пережили за останні кілька місяців,
стало великим історичним надбанням,
у якому знайшли своє відображення
найрізноманітніші аспекти Божого
плану для людства.

У цей плодоносний час важливо не
впасти в ейфорію чи карнавальну
радість перемоги, а тверезо й конст-
руктивно облаштувати гідний спосіб
життя, спираючись на новоздобутий
досвід. Треба не просто утвердити в
житті держави законодавчі принципи
й суспільні механізми демократії, а й
домогтися того, щоб саме наше життя
було впорядковане на основі тих цінно-
стей, які творять таку демократію. Для
цього кожен із нас повинен старатися
вдумливо відчитати і правильно пояс-
нити ті нові знаки, які Господь викар-
бовує на сторінках нашої історії. Хо-
чемо зосередитися на кількох таких
сутнісних знаках, через які Господь
промовляє до нас у цю історичну мить.

Роздуми
з нагоди завершення президентських виборів в Україні

Народ

Церква цілковито поділяє висно-
вок, який цими днями звучить в Укра-
їні звідусіль: справжнім переможцем у
тривалих виборчих перегонах став ук-
раїнський народ. Він здобув перемогу
не просто над своїми кривдниками —
він здобув перемогу над самим собою.
Відчувши поклик до правди і справед-
ливості, люди ділилися своїми найкра-
щими духовними дарами і від цього
сповнювалися святості.

В результаті сталося щонайменше
три дива.  Так, уперше за тривалий час
українці поглянули на себе іншими
очима й усвідомили, що є народом, від-
чувши гордість за нього. Зникло неоп-
равдане відчуття, що Бог покинув нас
на поталу геополітичних торгів і чужо-
земних егоїзмів. Народ відчув себе
дієвим суб’єктом власної історії, який
може стати творцем і гарантом своєї
щасливішої долі.  Не менше диво ста-
лося і в очах інших народів світу. Адже
народ, який, на думку численних ана-
літиків, немовби безнадійно відстав від
розвитку сучасної демократії, виявив
у своїй боротьбі вірність найголовні-
шим її принципам. Це, зокрема, гід-
ність людини, рівність перед законом,
свобода слова, справедливість у люд-
ських стосунках, релігійна свобода.
Вони породжені християнською куль-
турою, проте не діють автоматично,
самі по собі. Для того, щоб вони увій-
шли в реальне життя, потрібна їх зус-
тріч з національною культурою, якій
згадані засади демократії є близькими.
Події останнього часу довели, що де-
мократія може добре розвинутися в
українській християнській культурі,
оскільки остання здатна надати демок-
ратичним засадам етичного сенсу. В
цьому проявляється тисячолітній хри-
стиянський досвід нашого народу, який
(досвід) хоч і сильно постраждав від
більшовицького експерименту над лю-
диною, проте все ж зберігся і в ці зна-
менні дні щедро плодоносив.

Проте серед тих принципів, що їх
озвучив на протестних майданах укра-
їнський народ, були й такі, які європе-
йською цивілізацією ледь не забуті.

Йдеться про релігійний вимір нашого
громадянського почуття. Українські
Церкви закликали до молитви за чесні
та справедливі вибори на всіх етапах
виборчого процесу. І люди масово мо-
лилися — на Майдані Незалежності й
на майданах інших міст, у церковних
громадах і в молитовних походах, у
своїх родинах і на самоті. Все це, взяте
разом, віддзеркалює глибинну віру на-
шого народу. Цей висновок справедли-
вий навіть тоді, коли людина формаль-
но вважає себе нерелігійною, проте у
вчинках своїх керується тим етичним
почуттям, яке сформоване релігійною
культурою. Саме це уможливило ще
одне диво київського Майдану, коли
присутні там люди — віруючі й неві-
руючі, християни й представники не-
християнських релігій — об’єдналися
довкола засадничих духовних ціннос-
тей, джерелом яких є об’явлені та не-
змінні заповіді Божі. Групи прямого
громадянського протесту, що вийшли
на міські майдани, були лише часткою
тієї великої суспільної сили, яка зла-
мала злочинну систему влади. Без ви-
разної підтримки ці групи були б не-
гайно зметені безоглядною панівною
командою. У цьому проявилася ще
одна закономірність, яку нам сьогодні
важливо засвоїти. Демократія — це
політична система, яка щодо процеду-
ри реалізації є чи не найважчою з усіх
інших. У розбудові цієї системи не мо-
жуть брати участь лише елітарні полі-
тичні групи. На певний рівень грома-
дянського, культурного і духовного
життя мусить піднятися весь народ –
на це вказує первісне значення терміна
«демократія». Громадянське суспільс-
тво слід будувати спільно, бо воно має
брати до уваги кожну людину і служи-
ти на користь не якоїсь особливої гру-
пи, а всього народу загалом. Здійснити
таке завдання може лише народ, який
є глибинно єдиний. Звичайно, наяв-
ність суттєвих регіональних відмінно-
стей неможливо заперечити. Вони по-
стали з певних особливостей нашого
історичного та культурного розвитку,
а тому не можуть бути штучно й мит-
тєво усунуті. Однак жодні відмінності,
якщо народ відчуває себе цілістю, не
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повинні бути перешкодою для справ-
жньої внутрішньої єдності. У цьому
переконує нас досвід інших народів.
Різноманіття духовних феноменів є за
своєю суттю даром Господнім, яким ми
повинні в майбутньому мудро розпо-
рядитися. Регіональні відмінності заг-
рожують національній єдності лише
тоді, коли стають інструментами як
внутрішньої, так і зовнішньої амораль-
ної політики. Натомість суспільний
лад, в якому пошановано гідність лю-
дини й засадничі потреби її цілісного
духовного розвитку, стане гарантом
гармонійної «єдності в багатоманітті».
Наприкінці минулого року ми досвід-
чили обидва полюси нашої націона-
льної правди. З одного боку, перекона-
лися, яким небезпечним може бути
брак порозуміння між регіонами, особ-
ливо коли влада свідомо роздмухує не-
довіру між ними. В ці тривожні дні з
особливою силою промовляли до нас
слова Апостола народів: «Благаю ж
вас, браття, щоб ви остерігалися тих,
хто чинить розділення...» (Рим 16,17).
З іншого боку, українці в цей бурем-
ний час спромоглися на дивовижні
приклади взаємної пошани і братання.
В горнилі цього високого почуття ре-
гіональні відмінності не розчинялися
й не зникали, а лише позбувалися до-
теперішніх антагонізмів і сповнювали-
ся любові. Нашим завданням сьогодні
є осмислити цей духовний досвід і пе-
ренести його на весь народ.

Церква

Аналізуючи внесок українських
релігійних спільнот у духовне пробуд-
ження людей, ми зі зрозумілих причин
зосередимо свою увагу на внескові
Церков київської традиції, які в істо-
ричній ретроспективі та перспективі є
духовним стрижнем українського на-
роду. Стан Церкви Києва багато в чому
нагадує «дореволюційний» стан само-
го народу: вона регіонально роздробле-
на, а її конфесії ізольовані одна від од-
ної чи навіть взаємно протиставлені.
До того ж конфесії Київської Церкви
часто виявляють залежність від зов-
нішніх церковних і політичних впли-
вів, стаючи носіями позацерковних, а
то й сутнісно нецерковних концепцій.
Революційний здвиг народу в останні
місяці 2004 року є знаком від Бога для
спадкоємців Церков київської традиції,
щоб ті зробили подібний прорив у сво-
єму дотеперішньому мисленні. Жодна

з конфесій не може вважати себе ці-
лою Київською Церквою або її осно-
вою, оскільки історично, еклезіологіч-
но і культурно вони творять таку
Церкву лише разом. Така об’єднана
Київська Церква має стати вершиною
еклезіальної візії кожної конфесії, не-
залежно від кількісних характеристик
і суспільних впливів. Рух до єдиної по-
місної Церкви набирає особливої акту-
альності саме в контексті нового від-
чуття єдності в народі. При входженні
українських конфесій у єдину Церк-
ву, жодна з них не повинна відмовляти-
ся від історично укладених зв’язків з
іншими помісними Церквами-Сестра-
ми. Навпаки, цінним досвідом таких
зв’язків вона лише збагатить єдину в
майбутньому Київську Церкву. Ін-
шими словами, той самий принцип
єдності — єдність віри у багатоманітті
форм, який Церква пропонує україн-
ському народові, вона має запропону-
вати і сама собі, даючи людям яскра-
вий і переконливий приклад. Знаком
від Бога для всіх українських Церков
є й те духовне піднесення, яке огорну-
ло міські майдани. Євангельський по-
тенціал тих зібрань, тобто їхня жер-
товна відданість принципам правди,
любові та справедливості, був величез-
ний. Це плід церковної проповіді до
нашого народу упродовж століть. Вод-
ночас це дороговказ на майбутнє для
нашої Церкви, яка має бачити своє по-
сланництво не у затвердженні зовніш-
ніх форм, а у вихованні в любові своїх
дітей.

Влада

У цих роздумах ми не можемо оми-
нути своєю увагою такого важливого
аспекту, яким є влада. В попередньо-
му десятилітті влада віддалилася від
народу, а нечесні й аморальні способи
управління позбавили її всілякої під-
тримки, авторитету й довіри серед лю-
дей. Глибоко зневажаючи власний на-
род і сприймаючи його лише як об’єкт
владних маніпуляцій, керівна верхівка
запровадила таку систему управління
державою, в якій демократичні меха-
нізми дедалі більше згорталися, тоді як
авторитарні тенденції — зростали. Це
й призвело до того, що влада не лише
перестала розуміти потреби народу, а
й почала боятися його. Відтак було
спотворено засадничу природу держа-
вної влади, яка перестала бути слугою
народу й виразником його інтересів.

Упродовж тривалого часу ми бачили
політиків, які, не змигнувши оком, на-
зивали чорне білим, а біле — чорним;
бачили правоохоронців, які самі вда-
валися до кримінальних дій або ж ку-
рили осторонь цигарки, коли злочинці
на їхніх очах робили свою чорну робо-
ту. Ми бачили суддів, які чинили кри-
восуддя, і парламентарів, які торгува-
лися за те, щоб дорожче продати свій
голос. Влада несе велику відповідаль-
ність за духовне розтління, яке охопи-
ло інші суспільні верстви. Ми бачили
також журналістів, які наповнили сло-
во облудою; педагогів, які нищили мо-
ральне почуття у своїх юних вихо-
ванців; священнослужителів, які брали
гроші, щоб пропагувати того чи іншо-
го кандидата. Ідеться загалом про лю-
дей, яких довели до того, що вони зап-
родували свою душу й чинили велику
кривду іншим. Все це — лихо, якого
ми не позбудемося, якщо не здійснимо
внутрішній поворот до правди, спра-
ведливості та добра. Влада, яка хоче
стати новою, покликана створити такі
суспільні умови, в яких таке моральне
навернення стане можливим і захище-
ним. Отож, сьогодні зміна української
влади не може обмежитися лише зов-
нішньою зміною декорацій. Мораль-
ний рівень державного чиновництва
має бути приведений у відповідність зі
зрослим рівнем самоповаги народу.
Владі слід остаточно відмовитися від
радянського стилю управління, який
уже двічі за останні двадцять років
показав своє жахливе обличчя. Будь-
які спроби реанімувати його слід вва-
жати недопустимими. Якісна відмін-
ність нової української влади від старої
має полягати в принциповій відмові від
брехні своєму народові, від непрозо-
рих, нещирих і корумпованих відносин
в економіці, політиці та соціальній
сфері. Формулюючи цей висновок, Це-
рква не втручається у процес виробле-
ння конкретних механізмів державно-
го управління. Вона лише сигналізує
владі, що дотеперішні форми такого
управління йшли на шкоду людській
гідності й спільному благові народу.
Новому урядові треба буде зламати чи-
сленні мури відчуження, які є наслі-
дками тоталітарного й колоніального
періоду історії України. Передусім тут
ідеться про мури відчуження між вла-
дою і народом, але також про відчу-
ження між різними регіонами України.
Позитивне й доброзичливе взаємопі-
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Вельмишановний
Вікторе Андрійовичу!

У зв’язку з оприлюдненням Цент-
ральною виборчою комісією попере-
дніх результатів повторного голосу-
вання на виборах Президента України,
які свідчать про Вашу беззаперечну
перемогу і обрання Вас Главою нашої
Держави, від імені Української Право-
славної Церкви Київського Патріарха-
ту висловлюю Вам сердечні вітання.
Ми знаємо, що Ви досягли перемоги
на виборах ціною важких страждань і
боротьби, а тому сприймаємо Ваше
обрання Президентом України те тіль-
ки як результат народного волевияв-
лення, але і як здійснення волі Господа,
Який підтримував Вас у найважчих об-
ставинах.

Під час передвиборчої кампанії Ки-
ївський Патріархат молився про спра-
ведливі вибори Глави Української дер-
жави, а тому результат виборів ми
сприймаємо також і як відповідь Гос-
пода на наші молитви. Ми віримо, що
Ваша перемога є великою перемогою
всього українського народу, який зав-
дяки їй твердо став на шлях розвитку
свободи і демократії та побудови на-
шого суспільства на основі законів Бо-
жественної правди. Перебіг виборів
яскраво показав багато застарілих су-

áÇÖêçÖççüáÇÖêçÖççüáÇÖêçÖççüáÇÖêçÖççüáÇÖêçÖççüáÇÖêçÖççü
Всенародно обраному Президенту України

Ющенку В. А.

спільних проблем, які потребують сво-
го вирішення. Зокрема, суспільство
мало можливість переконатися в тому,
наскільки шкідливим є спровоковане
зовнішніми силами розділення Право-
славної Церкви в Україні. Тому ми спо-
діваємося, що під час Вашого керівни-
цтва в Україні будуть створені умови
для налагодження плідного діалогу між
гілками українського православ’я з ме-
тою подальшої розбудови єдиної По-
місної Української Православної Цер-
кви.

Разом з тим ми глибоко переконані
в тому, що як державно-церковні від-
носини, так і відносини між конфесія-
ми в Україні повинні будуватися із
додержанням її Конституції та законів
Воля Божа і волевиявлення народу Ук-
раїни поклали на Вас важкий і відпо-
відальний тягар найвищої державної
влади.

Тому ми молимося, щоб Господь
благословив Вашу працю, укріпив Ва-
ші сили, обдарував державницькою
мудрістю і натхненням втілити всі Ва-
ші задуми і волю українського народу.
Закликаю на Вас Боже благословення.

ФІЛАРЕТ,
Патріарх Київський
і всієї Руси-України

Нам з вами випало пережити скла-
дні, але разом з тим знаменні і долено-
сні дні в історії нашого народу й нашої
Батьківщини. З Божою допомогою
громадяни України згуртовано стали
на захист своїх конституційних прав,
зокрема, права на чесні й справедливі
президентські вибори, демократію. Злі
сили, зловживаючи владою, вдаючись
до неправди й фальсифікацій, підкупів
та насильства намагалися перекрути-
ти волевиявлення народу і надовго
закріпити своє панування. Нашими з
вами зусиллями ці наміри були роз-
биті, й ми відстояли не лише нашу сво-
боду, але й незалежність і соборність

Звернення Паріарха Філарета

до православних християн та до всього українського народу

України. У цьому благословенному
пориві ми стояли за Правду, а тому бу-
ли разом з Богом, бо Господь Сам про
Себе сказав, що Він є Істина. Правда
Божа осяяла й повела нас, і в тому по-
риві ми стали іншими. Ми не тільки
здобули надію, але й міцнішими стали
наша віра та любов до України. Ми
стали єдиною нацією і єдиним україн-
ським народом.

Довгі роки йшов наш народ бездо-
ріжжям, не бачачи мети, втративши
віру в свободу, відвернувшись від Бога.
Пам’ятаймо, що через наші роз’єдна-
ність і зневіру чужинці чинили на на-
шій землі погроми і масові убивства,
нищили також наших селян і інтеліге-

знання українців має стати одним із
пріоритетів державної політики нової
влади. В Україні має настати благос-
ловенний суспільний злам у мисленні,
коли народ — можливо, вперше після
довгих століть — перестане боятися
владу, визнає її своєю й почне пиша-
тися нею.  Актуальні сьогодні завдання
— преображення народу, Церкви і
влади — не є якоюсь утопією, ре-
алізувати яку неможливо. Надихаю-
чись великим піднесенням народу і
бачачи в ньому діяння Боже, ми закли-
каємо український народ, релігійні спі-
льноти й українську владу підхопити
цей порив Святого Духа і, кожне на
своєму місці, сприяти тому, щоб він
приніс рясні плоди.

Стати єдиним благословенним на-
родом, який шанує Божий закон і є
пошанованим земною владою, — це і
є сьогодні зміст української мрії.

Господь Бог, як ми тепер бачимо, у
незбагненний, але фундаментальний
спосіб дає нагоду змінити наше суспі-
льство. Настав час допомогти Йому,
рівняючи стежки для Нього у своїй
душі (пор. Мт 3,3).

+ ЛЮБОМИР

Закінчення. Початок на стор. 5

Дорогі браття і сестри!

В с. Осич неподалік від міста Бату-
рин (Чернігівська обл.) відбудовують
давній Миколо-Крупицький монастир,
— обитель, яка в роки гетьманщини
була православним центром усієї ліво-
бережної України. Обитель було зас-
нована вісім століть тому. Вона бачила
Мазепу та Хмельницького, а її бага-
толітнім настоятелем був святитель
Димитрій Ростовський, відомий як ав-
тор життєписів святих. Монастир три-
чі руйнували — воїни Батия, солдати
Петра I і більшовики.

Коли наприкінці 90-х сюди приїха-
ли дві черниці, вони знайшли лише
руїни. За чотири роки їм вдалося від-
будувати храм і навіть завести неве-
личке господарство. «Монастир завж-
ди був державою в державі, зі своїм
статутом, своїми законами життя, зі
своїм господарством», — говорить на-
стоятелька Миколо-Крупицького мо-
настиря ігуменя Доротея. Поряд з міні-
фермою настоятелька мріє побудувати
млин, пекти хліб, годувати себе і па-
ломників. Попереду головне — побу-
дувати Миколаївський собор.

Поблизу гетьманської столиці

відбудовують монастир XII cт.
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нцію, не раз влаштовували голодомо-
ри, прагнули знекровити народ, здола-
ти його волю до незалежності. Верши-
ною цих злочинів став страшний
голодомор 1932-1933 рр. На тернистій
дорозі українського народу — кров
мучеників за віру Христову, руйнація
храмів, хула на Бога, бідування наших
батьків, кров загиблих поетів і народ-
них героїв. На шляху, який вів до по-
неволення, ми чуємо тупіт коней заво-
йовників і яничарів, бачимо тіні
зрадників, які плазували перед чужи-
ми володарями й ідолами.

Сьогодні ласкою Всемогутнього
Бога ми здобули право на незалежну
Українську державу, право на демок-
ратію і свободу, на духовне самовияв-
лення. Дорожімо цими дарами, вони
випали нам, нашим дітям і онукам, але
за них боролися наші батьки й прадіди,
за них вони розплачувалися кров’ю і
життям! Схилімо голови у молитві за
них, не зрадьмо пам’яті про них! Ша-
нуймо їхні віру в Бога і любов до рідної
землі! Простімо їм те, чого вони не зу-
міли чи не встигли зробити для свобо-
ди України.

З волі Божої нам судилося дихати
повітрям свободи, визначати долю Ук-
раїни. Бог дав нам можливість поба-
чити обличчя зла і лице добра. Ми ста-
ли свідками перемоги добра над злом.
Перемогла християнська любов, бо
там, де любов і правда, там перебуває
Бог. У наших храмах постійно лунала
молитва за справедливі президентські
вибори, за те, щоб Господь послав лю-
дям дух розуму і нелицемірну любов
до України, простив нам неправди і
провини наші. Радіймо з того, що в тій
громадянській і християнській єдності
на Майдані Незалежності разом звер-
талися до Бога з молитвою ієрархи і
священики Української Православної
Церкви Київського Патріархату, Ук-
раїнської Греко-Католицької Церкви,
Римо-Католицької Церкви, протестан-
тських Церков. Серед них були і мо-
лилися і священики Української Пра-
вославної Церкви Московського
Патріархату, хоч і всупереч волі своїх
ієрархів. Церква голосно засвідчила,
що вона була і є з народом. Нас вело
почуття пастирської відповідальності
перед своєю паствою, перед усіма
співвітчизниками. Разом з нами були
представники інших світових релігій:
мусульманської та іудейської. Велике
прагнення українського народу до пра-

вди, свободи і демократії об’єднало
людей різних віровизнань і національ-
ностей. Наші молитви почув Господь,
а помаранчевий колір нашої свободи
побачили в усіх куточках землі. Весь
світ був свідком переродження Украї-
ни. З малознаної країни вона перетво-
рилася на відому всьому світу велику
державу. Хіба не з волі Божої благо-
даттю Святого Духа сталося це вели-
ке духовне відродження? Хіба не з волі
БожоїÊз приниженої і залежної від мо-
гутньої митрополії Україна перетвори-
лася на велику і вільну країну, госпо-
дарем якої є вільний народ, що прагне
гідної для себе долі? Україна обрала
демократичний шлях розвитку. Але
пам’ятаймо, що демократія і свобода
це не вседозволеність. Свобода — це
право діяти в межах добра, а демок-
ратія — це право діяти в межах зако-
ну. В усвідомленні цієї великої зміни
звернімося до Господа з подячною мо-
литвою: «Слава Тобі, Боже, Благодій-
нику наш!» Слава Тобі за те, що Ти дав
нам силу прозріти і діяти, за те, що дав
нам силу полюбити правду і добро; бо
це Ти, Господи, сказав: «Блаженні
голодні і спраглі правди, бо вони наси-
тяться» (Мт 5,6).

Дорогі браття і сестри!
Господь судив нам стати на шлях

Божої правди, свободи і демократії. Це
вимагає від України і від кожного з нас
великої відповідальності. Ми не маємо
права на вагання й роз’єднаність, на
безхарактерність і байдужість. Зі схо-
ду лунають голоси тих, що зазіхають
на цілісність наших земель; виношу-
ються плани федералізації чи авто-
номізації України. Ці нездорові сили
піклуються не про долю народу, а про
свої власні інтереси. Україна й укра-
їнський народ єдині, і мають залиши-
тися єдиними. Гріх роз’єднує, а любов
єднає. Ми закликаємо західні і східні
регіони України до спільної праці на
благо всього українського народу.

Завдяки імперському мисленню
так званого «Третього Рима» розділе-
ним залишається українське правосла-
в’я. Через церковні чвари чи церков-
ний розбрат ще не чути нашої спільної
молитви до Бога. Україна потребує та-
кої спільної молитви. Україні потрібна
єдина помісна Українська Православна
Церква. Настав сприятливий час для
такої єдності. Ми закликаємо всіх
ієрархів, духовенство і віруючих Укра-

24 січня 2005 року в Синодальній і
Патріаршій резиденції у Свято-Дани-
лівському монастирі у Москві відбу-
лася зустріч Патріарха Алексія з но-
вим Президентом України Віктором
Ющенком, який перебував у російсь-
кій столиці з робочим візитом. У зуст-
річі також брали участь голова Відділу
зовнішньо-церковних відносин Мос-
ковського патріархату митрополит
Смоленський і Калінінградський Ки-
рил (Гундяєв) та члени делегації, яка
супроводжувала Президента України:
державний секретар Олександр Зін-
ченко, Посол України в Росії Микола
Білоблоцкий, депутати Верховної Ради
України Євген Червоненко й Олек-
сандр Третьяков, а також Посол Росії
в Україні Віктор Черномирдін і сек-
ретар ВЗЦВ МП з міжправославних
відносин прот. Микола Балашов.

Зустрічаючи гостя, Патріарх Алек-
сій сказав зокрема: «Радий вітати Вас
з обранням на відповідальний пост
Президента Української Республіки.
Ми з повагою ставимося до волевияву
народу України. За Вас голосували в
тому числі і багато мирян Української
Православної Церкви (...) Ми сподіва-
ємося, що народ України, який в про-
цесі недавніх подій виявився розділе-
ним, надалі, завдяки Вашим зусиллям,
знову знайде єдність, і Україна досяг-
не успіхів на шляху до процвітання».

Подякувавши за поздоровлення,
Віктор Ющенко з задоволенням відзна-
чив, що протистояння на Україні, вик-
ликане виборами Президента, завер-
шилося мирним шляхом.

Президент України запевнив Пат-
ріарха Алексія, що розуміє обстави-
ни, у яких перебуває православ’я на
Україні. «Я віруюча людина і ніколи
не буду вказувати своїм прихильни-
кам, вірними якої Церкви їм слід бути.
Це не справа політика», — підкреслив
також Віктор Ющенко. «Звичайно, ми
від усього серця бажаємо, щоб право-
славна віра об’єднала українців, щоб
у нашому народі було більше довіри і
любові», — додав Глава Української
держави.

Під час бесіди було обговорено ряд
актуальних питань, зокрема, загальну
релігійно-політичну ситуацію на Ук-
раїні.

Зустріч Президента України

Віктора Ющенка

з Патріархом Алексієм II

Закінчення на стор. 9
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їни до примирення і християнської
любові. Ми ж усі православні, і між
собою — браття і сестри. Давайте поч-
немо діалог про створення єдиної по-
місної Української Православної Цер-
кви на підставі церковних канонів
насамперед, 34-го апостольського пра-
вила. Давайте простимо одне одному
заподіяні образи, взаємні підозри. Зга-
даймо при цьому слова Христа Спаси-
теля: «Якщо ви прощатимете людям
провини їхні, то простить і вам Отець
ваш Небесний. А коли не будете про-
щати людям провин їхніх, то і Отець
ваш не простить вам провин ваших»
(Мт 6,14-15). У спільній молитві і хри-
стиянській любові ми маємо стати ін-
шими. Тим ми, православні українці,
покажемо приклад усій великій украї-
нській громаді і зміцнимо нашу грома-
дську єдність нашою духовною єдніс-
тю. Благодать Господа нашого Ісуса
Христа, любов Бога Отця і причастя
Святого Духа нехай будуть з усіма
нами!

 Під час зустрічі з Московським
Патріархом Алексієм ІІ Президент Ук-
раїни Віктор Ющенко ясно дав зрозу-
міти керівництву Московського Патрі-
архату, що нова українська влада буде
поважати конфесійний вибір своїх
громадян, але не допустить, щоб їй
вказували, — яку Церкву підтриму-
вати і з якими ієрархами спілкуватися.
24 січня 2005 року, в свій перший ро-
бочий день, який був насичений різни-
ми подіями, під час візиту до столиці
Росії Президент України Віктор Анд-
рійович Ющенко зустрівся з Предсто-
ятелем РПЦ Патріархом Алексієм ІІ і
другою особою Московської патріар-
хії митрополитом Кирилом. Метою
такої зустрічі, очевидно, було з одно-
го боку віддати належну повагу керів-
нику конфесії, яка в Україні має багато
своїх прихильників, а з іншого — ста-
ти ініціатором зняття тієї напруги, яка
була штучно створена навколо його
особи церковними і довкола-церковни-
ми силами Московського Патріархату
в період виборчої кампанії.  Головни-
ми тезами у спілкуванні між Президен-
том України і Московським Патріар-
хом стали наступні. У своїй промові
Патріарх Алексій зазначив, що він з
повагою ставиться до вибору україн-
ського народу, а за Віктора Ющенка
проголосували «чимало чад Україн-
ської Православної Церкви Московсь-
кого Патріархату». Не зміг Патріарх
не згадати набридлу багатьом в Україні
тезу про «братні слов’янські народи».
Цікавим також було почути з його уст
слова про святкування 1000-ліття Хре-
щення Руси, які нібито були відзначені
«особливим вшануванням Києва». І це
тоді, коли головні святкування відбу-
валися не в Києві, що було б логічно,
а в Москві. Також вкотре провину за
розділення українського православ’я
Патріарх Алексій переклав (...) на дер-
жавну владу в Україні. А ось про «роз-
кольників» згадав якось обережно —
мабуть розуміючи, що Віктор Ющен-
ко не та особа, якій варто говорити про
їхню «неканонічність і безблагодат-
ність».

У свою чергу Віктор Ющенко зая-

вив, що завжди сповідував політику, за
якою світська влада не повинна втру-
чатися у церковні справи. «Я ніколи
не вказуватиму перстом, кому і куди
ходити. Є речі, до яких світська влада
не повинна мати відношення», — заз-
начив він. Водночас Президент висло-
вився за «посилення довіри між вла-
дою і Церквою». Торкаючись питання
взаємовідносин православних юрис-
дикцій в Україні, він відзначив, що
«розуміє ті обставини, в яких знаходи-
ться Українська Православна Церква,
коли є кілька конфесій, у яких своя
історія взаємовідносин, часто дуже
складна». Разом з тим Президент Укра-
їни сказав, що «ми від усього серця
бажаємо, щоб Православна віра об’єд-
нала українців, щоб у нашому народі
було більше довіри й любові».  Що ж
хотіли сказати учасники зустрічі, як-
що перекласти їхні думки з диплома-
тичної мови на загальнозрозумілу?
«Ця зустріч була важливою, оскільки
в оточенні Віктора Ющенка є люди, які
підтримують розкольників. І це, безу-
мовно, викликає якесь побоювання,
про що близько місяця тому вислов-
лював свою стурбованість патріарх, —
сказав єпископ Єгор’євський Марк
(заступник митрополита Кирила) в ін-
терв’ю московській газеті «Коммер-
сантъ». — Вчора Патріарх висловив
надію на те, що ситуація, яка склалася
на Україні, буде не погіршуватися, а
поліпшуватися». Отже, завданням
зустрічі, яка повинна задати тон новим
відносинам між Українською держа-
вою та РПЦ, в Московській патріархії
вважають: зменшити негативне вра-
ження від своєї протидії Віктору Юще-
нку на виборах Президента України,
чим запобігти погіршенню стану УПЦ
МП та, якщо не применшити роль
Київського Патріархату (що мабуть
тепер вже видається нереальним), то
хоча б закріпити «конфесійний статус
кво».  Що московські церковні достой-
ники почули у відповідь? У відповідь
вони мали почути від Президента три
важливі речі. По-перше, він усвідом-
лює ту об’єднуючу роль, яку Право-
слав’я має відігравати для українсько-

го народу. По-друге, він сприймає Ук-
раїнську Православну Церкву як одну
спільноту, хоч і поділену на конфесії,
які мають між собою непрості відно-
сини. І по-третє — він і держава не
будуть вказувати своїм громадянам, в
який храм ходити на молитву. Остання
теза малa би дати керівникам Москов-
ського Патріархату зрозуміти, що нова
українська влада з одного боку не буде
встановлювати, яка Церква для неї
«правильна», а яка — ні, але з другого
боку не сприйматиме, щоб хтось ззовні
давав їй вказівки, яку конфесію по-
трібно підтримувати, а яку — пригноб-
лювати.

Також вони мають усвідомити, що
час, коли їм дозволялося вказувати ві-
руючим в Україні, до якого храму
ходити, якою мовою молитися і якого
Патріарха в цій молитві поминати, без-
поворотно минув. Все це і державні
мужі, і прості громадяни України здат-
ні вирішувати самостійно — без підка-
зок з Білокам’яної.

Ігумен Євстратій (Зоря),
УПЦÊКП

У своїй хаті — своя правда
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У понеділок, 31 січня, на 87-му році
життя, після важкої тривалої хвороби
померла Варвара Тимофіївна Ющенко,
мати Віктора Ющенка, Президента
України.

Того ж дня, о 15.00, у Володимирсь-
кому Соборі в Києві відбулося відспі-
вування покійної, чин котрого очолив
Патріарх Київський і Всієї Руси Укра-
їни Філарет, котрому співслужили
високопреосвященний Димитрій, архі-
єпископ Переяслав-Хмельницький, на-
місник Свято-Михайлівського Золо-
товерхого монастиря, преосвященний
Яків, єпископ Одеський та Балтський,
а також багаточисленне духовенство
кафедрального Патріаршого собору
св. Володимира та храмів міста Києва

У соборі зібралася вся родина по-
мерлої. Щоб ушанувати її пам’ять і
висловити співчуття родичам, прийш-
ли народні депутати, соратники та
друзі Віктора Ющенка. Подвір’я собо-
ру, як і сам собор були наповнені людь-
ми, які прийшли відати останню шану
померлій.

Під час звершення чину поховання,
Патріарх Філарет звернувся до при-
сутніх зі словом підбадьорення, у кот-
рому у важкі хвилини прощання з Вар-
варою Тимофіївною пригадав її земний
шлях, та підкреслив її мужність під час
усіх життєвих випробувань. Не в ос-
танню чергу Патріарх відзначив поме-
рлу за добре, християнське виховання
дітей та приклад для внуків, одночасно

наголосив на православному розумінні
явища християнської смерті. Він зак-
ликав усіх присутніх не переставати
турбуватись про новопреставлену на-
віть й по її смерті. Молитва до Бога за
упокій її душі має вилику силу, и при-
несе їй велику користь.

Цілу ніч студенти Київських духо-
вних шкіл УПЦ Київського Патріар-
хату за давнім православним звичаєм
читали над небіжчицею Псалтир, а
вранці разом із проректором Київської
Духовної Академії і Семінарії прото-
ієреєм Димитрієм Садов’яком супро-
воджували траурну процесію да села
Хоружівка, що на Сумщині. Там, на
сільському цвинтарі, поряд із могилою
її чоловіка, Андрія Андрійовича похо-
вають Варвару Тимофіївну.

Варвара Тимофіївна народилася 27
листопада 1918 року. Все життя про-
працювала вчителем математики у Хо-
ружівці. Виховала двох синів, мала
сімох онуків, трьох правнуків. Завж-
ди мала великий авторитет серед одно-
сельчан. Мати Віктора Ющенка гово-
рила, що її життєвим кредо було:
«Навчивсь ходить — починай робить».

Останні кілька місяців Варвара Ти-
мофіївна провела в лікарні у Києві.

Голова Верховної Ради Володимир
Литвин висловив співчуття Віктору
Ющенку в зв’язку зі смертю його ма-
ми. «Ті випробування, що вона витри-
мала, і те життя, яке вона прожила, —
це втілення долі України і всіх наших

матерів», — сказав Володимир Литвин
про Варвару Тимофіївну Ющенко.

Також свої співчуття надіслали
президент Російської Федерації Воло-
димир Путін і посол Росії в Україні Ві-
ктор Черномирдін.Ê

«Прийміть мої щирі співчуття у
зв’язку з важкою втратою — смертю
Варвари Тимофіївни. У цю важку хви-
лину сумую і всім серцем співпережи-
ваю разом з Вами», — йдеться в по-
сланні Віктора Черномирдіна.

«Попри всі життєві випробуван-
ня,ÊВарвара Тимофіївна змогла вико-
нати своє головне призначення — про-
нести скрізь роки повагу і любов до
рідної землі і людей, виховати такі ж
почуття у своїх дітей та внуків», —
сказано у співчутті Партії промислов-
ців та підприємців України, Українсь-
кого союзу промисловців та підприєм-
ців та Федерації роботодавців України.

Свої співчуття Президентові вис-
ловили і депутати фракції Комуніс-
тичної партії України. «Український
народ знає, з якою синівською тепло-
тою та любов’ю ви завжди до неї ста-
вилися. У ці трагічні дні ми поділяємо
ваше горе і біль важкої втрати», —
йдеться в їхньому посланні.

Також свої співчуття надіслали Ле-
онід Кучма, Віктор Янукович, Віктор
Медведчук та Сергій Тигіпко.

çéÇàçà ìÄèñçéÇàçà ìÄèñçéÇàçà ìÄèñçéÇàçà ìÄèñçéÇàçà ìÄèñçéÇàçà ìÄèñ

Патріарх Філарет відспівав матір Президента

Презентація нової книги

архієпископа Ігоря

21 січня 2005 р. в Українському
Католицькому університеті пройшла
презентація книги архієпископа Ігоря
Ісіченка «Аскетична література Київ-
ської Руси», щойно опублікованої хар-
ківським видавництвом «Акта». Вів
презентацію митр. прот. Михайло Ди-
мид, директор Інституту канонічного
права. Він розповів про біографію та
науковий доробок архієпископа Ігоря.
На презентації виступили академік
Ярослав Ісаєвич, професор Богдана
Криса. Архієпископ Ігор розповів про
свою книгу та проект публікацій ви-
давництва «Акта» з історії східної хри-
стиянської аскетичної культури.

Свято Злуки Львів і Харків

відзначили разом

З ініціативи консисторії Харків-
сько-Полтавської єпархії УАПЦ та
Українського Католицького універси-
тету 22 січня 2005 р.  у Львові пройш-
ло спільне відзначення Свята Злуки.

У ньому взяли участь представти-
ки львівських спільнот УГКЦ та
УАПЦ, а також делегація харківської
християнської інтелігенції в складі
архієпископа Ігоря Ісіченка, голови
Харківської обласної організації ХДС
(Християнсько-демократичний союз)
Юрія Потикуна, провідного науково-
го співробітника Харківського Літера-
турного музею Ольги Різниченко, го-
лови Харківського крайового братства

апостола Андрія Первозваного Вадима
Приходченка. На запрошення Петро-
павлівського Патріаршого собору м.
Львова архієпископ Ігор у співслужін-
ні з клиром УАПЦ відправив Святу Лі-
тургію. Опівдні на Янівському цвин-
тарі біля могил січових стрільців було
відправлено панахиду за всіма полег-
лими за волю України. Співслужили
архієпископ Ігор (УАПЦ), митр. прот.
Михайло Димид (УГКЦ), митр. прот.
Микола Кавчак (УАПЦ), греко-като-
лицькі священики зі Львова та Польщі.
Співав хор «Стрітення» Українського
Католицького університету. Були при-
сутні велика делегація Львівського
крайового братства апостола Андрія
Первозваного УАПЦ.

á‡ Ï‡ÚÂ¥‡Î‡ÏË
ÔÂÒ-ÒÎÛÊ·Ë ìèñÊäè
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Пізніше в дзеркальній залі Львів-
ського національного університету ім.
Івана Франка пройшов круглий стіл
«Духовні виміри нової української
реальності». Його вела проректор
ЛНУ проф. Марія Зубрицька. Архі-
єпископ Ігор, о. Михайло Димид, о.
Микола Кавчак, харків’яни Ольга Різ-
ниченко, Юрій Потикун, віце-ректор
УКУ Уляна Головач та інші учасники
круглого столу говорили про нові пер-
спективи, які відкриваються перед
українським народом після «помаран-
чевої революції» та про роль Церкви
й християнської інтелігенції в станов-
ленні громадянського суспільства. Бу-
ло відзначено успіх акції «Різдво ра-
зом». Йшлося також про необхідність
розвивати суспільно-культурне спів-
робітництво інтелігенції Львова та
Харкова.

Інавгурація Президента України

23 січня 2005 р. в Києві пройшла
інавгурація Президента України Вік-
тора Ющенка. Тисячі вірних УАПЦ
прибули до столиці, щоб взяти участь
в урочистостях. Перебуваючи у Льво-
ві, архієпископ Ігор очолив подячну
Святу Літургію в Петропавлівському
храмі, де в дні передвиборчої бороть-
би не стихала молитва за гідний вибір
народу й подолання суспільної кризи.
Співслужили владиці митр. прот. Ми-
кола Кавчак і митр. прот. Євген Васи-
ленко. У проповіді архієпископ Ігор
відзначив відповідальну позицію Пет-
ропавлівської парафії в суспільному
житті. На прийнятті з нагоди інавгу-
рації в київському палаці «Україна»
архієпископа Ігоря репрезентував про-
тоієрей Валерій Копійка. Держком-
релігій України повідомив про запро-

шення архієпископа Ігоря на інавгу-
рацію щойно опівдні 23 січня 2005 р.

У 2004 році Українська Греко-Ка-
толицька Церква святкувала декілька
ювілейних дат, пов’язаних із життям
Митрополита Андрея Шептицького та
Патріарха Йосифа Сліпого: 17 квітня
— 100 років з дня смерті матері Мит-
рополита Андрея графині Софії (з
роду Фредрів) Шептицької (†
17.04.1904), 7 вересня — 20 років з дня
смерті Патріарха Йосифа Сліпого (†
7.09.1984), 1 листопада — 60 років з
дня смерті Митрополита Андрея Шеп-
тицького († 1.11.1944). Одним із за-
ходів нашої Церкви щодо відзначення
цих ювілеїв стала олімпіада з основ
християнської віри, яку провела Пат-
ріарша Катехитична Комісія УГКЦ. У
суботу, 15 січня 2005 року, відбулося
завершення олімпіади на митрополи-
чому рівні.

Метою олімпіади було заохотити
дітей та молодь поглиблювати вивчен-
ня основ християнської віри, пізнавати
та впроваджувати віру у своє повсяк-
денне життя та ділитися нею з інши-
ми. Учасниками олімпіади були діти та
молодь віком 12-17 років всіх єпархій
України. Олімпіада проводилася на
чотирьох рівнях:

— парафіяльному;
— деканальному;
— єпархіальному;
— митрополичому.
До участі в олімпіаді у кожного на-

ступного рівня допускалися переможці
попереднього рівня на основі протоко-

лу (у кожній віковій категорії було по
5 учасників). Тому в заключному етапі
участь у конкурсі взяли понад вісім-
десят учасників. Вони прибули з Бу-
чацької, Івано-Франківської, Тернопі-
льсько-Зборівської, Львівської,
Стрийської, Сокальської, Самбірсько-
Дрогобицької, Коломийської єпархій
і Донецько-Харківського та Києво-
Вишгородського екзархатів. Це було
справді велике свято для наших дітей.

«Думаю, що ця олімпіада багато
дала її учасникам, — ділиться своїми
враженнями с. Луїза Цюпа, голова Па-
тріаршої катехитичної комісії УГКЦ,
— і її учасники, підлітки молодшого і
старшого віку, відкрили для себе щось
нове. Метою олімпіади з основ хрис-
тиянської віри було не отримання яки-
хось призів, а передусім — мобілізу-
вати різні вікові категорії дітей і мати
нагоду глибше вивчити певні питання.
Такі заходи відбувалися також у рам-
ках відзначення річниць Патріарха Йо-
сифа і Митрополита Андрея. Саме во-
ни для такої справи дуже багато
зробили. Ми хотіли прийняти до сво-
го серця те, що говорив Митрополит
Андрей: знання Катехизму, які ми от-
римуємо в дитячі роки, залишаються
на ціле життя. Таку мету ми прагнемо
вповні осягнути». За словами с. Луї-
зи, правди віри людина вивчає ціле
життя, і зараз настав час глибше їх
пізнати. Крім того, голова Патріаршої
катехитичної комісії повідомила, що

комісія постановила проводити такі
олімпіади на різні теми кожних три
роки.

«Спілкуючись з учасниками, —
продовжила свою розповідь с. Луїза,
— ми бачили, що їх тішила можли-
вість зустрітися з переможцями інших
єпархій. Другим важливим моментом
цієї олімпіади була можливість «зай-
ти» до домівок батьків дітей-учасників
олімпіади. Ціла родина переживала за
те, щоб їхня дитина правильно, гарно
і успішно виконала завдання цієї олі-
мпіади. Тому для нас це був ще й важ-
ливий час євангелізації і катехизації
родини. Іншим вагомим моментом була
справа єдності. Всі катехитичні комісії
працювали для осягнення однієї вели-
кої мети. На тему Катехизму це була
перша олімпіада митрополичого рівня.
Сьогодні, як ніколи, потрібно наголо-
сити на вивченні Катехизму, розумінні
правд віри, щоб відповідно до них мо-
гла жити молодь і пізніше — родини.
Якщо не присвятимо часу для вивчен-
ня Катехизму, для його правильного
розуміння і життя згідно з тими прав-
дами віри, то не зможемо тоді говорити
про високу моральність чи духовність,
відродження і утвердження наших
спільнот».

Підсумковий (митрополичий) тур
олімпіади з основ християнської віри
розпочався із спільної молитви у кап-
лиці Українського католицького уні-

Завершилася олімпіада з основ християнської віри

Харківська делегація в

Угорницькому монастирі

На запрошення митрополита Гали-
цького Андрія архієпископ Ігор від-
відав Спасо-Преображенський Угор-
ницький монастир Галицької єпархії,
заснований два роки тому на батьків-
щині прп. Йова Почаївського. Митро-
полит Андрій та ігумен Даниїл ознай-
омили гостей із святинями монастиря,
розповіли про його історію. Відбулася
спільна трапеза. Було обговорено пер-
спективи прощ східних українців до
нової галицької святині.

á‡ ÔÓ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌflÏË ÔÂÒ-ÒÎÛÊ·Ë
ï‡Í¥‚Ò¸ÍÓ-èÓÎÚ‡‚Ò¸ÍÓª πÔ‡ı¥ª

ìÄèñ
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З 6 по 9 січня тривала акція «Різдво
разом», ініціаторами якої виступили
Український Католицький Універси-
тет та Львівський Національний Уні-
верситет ім. І. Франка. У рамках акції
до Львова на Різдво прибуло більше
двох тисяч молодих людей із Великої
України. До оргкомітету в УКУ зго-
лосилося 1300 гостей. Працівники та
студенти УКУ гостили у своїх домів-
ках 250 учасників акції. Усі львівські
парохії прийняли 316 представників
східних регіонів. Найактивнішою з них
стала парохія Різдва Пресвятої Бого-
родиці (мікрорайон Сихів), яка роз-
містила 80 осіб, та парохія Священ-
номученика Йосафата (Замарстинів),
яка прийняла 60 молодих людей.

Гості ознайомилися із різдвяними
традиціями в родинах, відвідували му-
зеї, відпочивали зі своїми новими дру-
зями в затишних кав’ярнях, мандрува-
ли старовинними вуличками Львова.
Цікавими подіями для гостей, праців-
ників та студентів УКУ стала зустріч
з Главою Української Греко-Католиць-
кої Церкви Любомиром кардиналом
Гузаром та присвячений подіям «пома-
ранчевої революції» круглий стіл, який
провадив віце-ректор УКУ Мирослав
Маринович. Напевно, найбільше гос-
тям запам’яталася Свята Вечеря. Цьо-
го року в УКУ на Святвечір зібралося
250 осіб — це були малозабезпечені та
самотні люди, для яких суденти щоро-
ку влаштовують таке святкування, а
також гості з Великої України, які ра-
зом зі своїми львівськими однолітками
святкували Навечір’я Різдва. Спільна
молитва, давні святвечірні традиції та

колядки створили неповторну атмос-
феру свята і спільноти.

«Акція «Різдво разом» була трохи
непередбачуваною і принесла такі ж
непередбачувані плоди, — зауважив
ректор Українського Католицького
Університету о. д-р Борис Ґудзяк. —
Очевидно, події на Майдані в час «по-
маранчевого» празника любові засвід-
чили, що особиста зустріч молодих
людей зі Сходу і Заходу долатиме всі
можливі бар’єри — регіональні, мовні,
конфесійні. Ми сподівалися, що гості
з Донецька, Сумщини, Кривого Рогу,
Луганська, Харкова глибоко пережи-
вуть прихід Христа у Різдві та укра-
їнські святкові традиції, і, що не один
з них по-особливому відчує Божу
присутність. Але, було несподіванкою,
наскільки глибоко ми самі, організа-
тори акції «Різдво разом», громади і
сім’ї, які приймали гостей зі Сходу, пе-

режили цю зустріч.
Не один з нас по-

новому збагнув, в
який спосіб культурні
традиції Різдва мо-
жуть бути втіленням
Благої Вісті про Бо-
жу близькість до лю-
дей, які переживають
всі виклики і склад-
нощі життя. Ці тра-
диції — не вигадані
якимось генієм чи
творчим колективом,
а народжені Украї-
ною протягом сто-
літь, стали для нас
особливо світлими і

чіткими, коли ми побачили їх у відбли-
ску очей наших братів і сестер зі Схо-
ду. Український Католицький Універ-
ситет пережив преображення в цей
різдвяний час. Ще ніколи так цілісно
та радісно наша університетська спіль-
нота не гуртувалася довкола такого
прекрасного заклику до миру і радості,
який характеризує християнське Різ-
дво. УКУ змужнів, зріс у своїй свідо-
мості та почутті відповідповідальності.
Приїзд тих конкретних осіб — моло-
дих людей, які шукали Новонародже-
ного, і шукали Його тут, збудив у нас
почуття особливої відповідальності
щодо них і цілої України. УКУ вже не
може робити кроки назад. Цей новий
університет, який народився в «пома-
ранчевий» час Різдва разом, тепер го-
товий до нових моральних та інтелек-
туальних викликів».

Кожен учасник акції отримав по-
дарунок від Українського Католицько-
го Університету — комплект, який
складався з примірника Святого Пи-
сьма, мапи Львова, примірника «Львів-
ської газети» з програмою святкувань,
колядничка, підготовленого науковим
відділом університету, і книжкок ви-
давництва УКУ на вибір самих гостей.

Акції «Різдво разом» передував пе-
ріод організаційної праці, трудність
якої насамперед полягала у тому, що
охочих приїхати до Львова було знач-
но більше, ніж тих, хто висловив ба-
жання їх прийняти: «Наші зусилля не
увінчалися б таким успіхом, якби не
безкорислива допомога мас-медіа, —
вважає координатор акції від УКУ п.
Андрій Боровець. — Телекомпанії
«Ера», «1+1», ICTV, «5-й канал», «Но-
вий канал», НТА, НБM-Львів, ЛТБ,
ТРК «Люкс», радіостанції «Львівська
хвиля», «Воскресіння»,  «Незалеж-
ність», «РадіоМан», Львівське облас-
не радіо у прайм-тайм прокручували
ролики про акцію.

Одразу ж після цього завжди лу-
нали дзвінки від охочих прийняти до
себе в дім гостей зі Сходу України. Пан
Андрій від імені організаторів подя-
кував також друкованим ЗМІ, які час-
то публікували матеріали про акцію і
популяризували її серед читацької
аудиторії. «Святкування «Різдва ра-
зом» з нашими гостями із Великої Ук-
раїни дійсно стало нашим спільним
упіхом», — сказав він.

«ê¥Á‰‚Ó ‡ÁÓÏ» flÍ ÌÂ‚¥‰’πÏÌ‡ ˜‡ÒÚÍ‡ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ‚¥‰Ó‰ÊÂÌÌfl

Юні гості Львова — учасники акції «Різдво разом» —
та студенти УКУ

«Різдво Христове»
(Петро Холодний (молодший)
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Географія учасників представлена
всіма обласними центрами Східної
України. Однак найбільша група гос-
тей була із Харкова. З цього міста
приїхало 600 молодих осіб. Пошири-
ти інформацію про акцію «Різдво ра-
зом» до Харкова їздили Мирослав Ма-
ринович та хор УКУ «Стрітення».

З Харкова був організований тран-
спорт — вдалося отримати необхідні
кошти на те, щоб винайняти цілий по-
їзд. Більшу частину витрат покрив
фонд «Відродження», іншу частину
оплатили передвиборчий штаб Віктора
Ющенка, міська рада Харкова та осо-
бисто Архієпископ Харківський та
Полтавський Ігор Ісіченко (УАПЦ).

Співорганізатор акції «Різдво ра-
зом» у Харкові Ольга Різниченко, нау-
ковий співробітник Харківського інс-
титуту літератури, так розповіла про
поїздку до Львова: «Якщо по дорозі до
Львова харків’яни трималися відок-
ремлено, то вже на зворотному шляху
— зі Львова до Харкова — спостері-
галася цілком інша картина. — Молоді
люди цілими гуртами ходили з вагона
у вагон колядувати. На всіх вокзалах,

де поїзд зупинявся, харків’яни виходи-
ли на перон, колядували і скандували
«Тернопіль та Харків разом», «Хмель-
ницьк та Харків разом», «Київ та
Харків разом».

У Києві нас зустрічали представ-
ники наметового містечка. А у Харкові
нас зустріли... міліціонери. Мабуть,
вони були щиро переконані, що мо-
лодь, повертаючись із Галичини, поч-
не порушувати спокій міста. Чим бі-
льше ми віддалялися від Заходу, —
продовжила пані Різниченко, — тим
більше ми бачили насторожене став-
лення до нас. Але це нормально. Схід
ще спить, але вже з’являються ознаки
його пробудження. А коли вже він про-
будиться, — процес відродження Ук-
раїни стане невідворотним».

Акція «Різдво разом завершилася,
але, ще довго відчуватиметься її теп-
ло, людяність, любов. Адже вона стала
ще одним кроком до втілення Божого
Заповіту: стане одне стадо і один пас-
тир.

Підтвердженням цього є рядки з
листів з учасників акції (інформація з
веб-сторінки www.rizdvorazom.org.ua):

***
«Це була чудова акція, глибоке вра-

ження від якої залишатиметься ще дов-
гий час. Сподіваюсь, що вона повто-
риться і наступного року, і ми знову
відвідаємо ваше чарівне місто — місто
Лева!» Ірина

***
«Дякуємо за те, що показали нам,

що ми єдина велика родина!!! Ми б
хотіли провести таку ж акцію, тільки
вже на сході України! Але не знаємо,
вийде у нас чи ні? Ми будемо нама-
гатися зробите все можливе!» Настя

***
«Спогади про теплу зустріч гріють

мене... У голові лунають колядки... Ду-
же не вистачає помаранчевого кольо-
ру, запаху кави, ліхтарів і бруківки.

Різдво у Львові виявилося чарів-
ною казкою, а Ви, дорогі львів’яни —
чарівниками!

Спасибі Вам за тепло і привітність,
за голубці і вареники, за розмови за пі-
вніч, за те, що Ви — такі! З величез-
ною любов’ю...» Женя

Підготувала Лідія Пуга

Мер Львова Любомир Буняк та представники духовенства
вітають учасників акції

У приготуванні святої вечері студентам УКУ
допомагала сестра Луїза Цюпа Гарно разом святкувати!

Господарі та гості на святвечірній богослужбі
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верситету. Відтак відбувся власне кон-
курс, який складався із трьох рівнів:
тесту, відповіді на запитання, твору на
одну із трьох заданих тем. Після того
для всіх учасників олімпіади було про-
ведено екскурсію до музеїв Митро-
полита Андрея та Патріарха Йосифа.
Відтак кожний «олімпієць» отримав
пам’ятний диплом учасника олімпіади.
15 січня в архікафедральному соборі
Святого Юра організатори та учасни-
ки олімпіади відправили подячний
Молебень до Пресвятої Богородиці,
який очолив Блаженніший Любомир
Кардинал Гузар, Глава УГКЦ. Після
слів привітання та подяки Блаженні-
шого Любомира перед всіма присут-
німи на молитві було оголошено пере-
можців у двох вікових категоріях,
яким Глава нашої Церкви вручив цінні
подарунки.

о. Ігор Яців

Додаток:
Твір Тараса Клока, одного з пе-

реможців першої вікової категорії,

на тему: «Які риси з життя та дія-
льності Митрополита Андрея тебе
найбільше захоплюють і ти хотів
би їх наслідувати?»

Мене захоплюють не лише риси
Митрополита Андрея — мене захоп-
лює ціле його життя, як і його особа,
тому що він був Богом покликаною
людиною до служіння Йому і Його рід-
ній Святій Церкві та народу. Звичай-
но, в загальному до цього покликані
всі люди, але не всім Господь призна-
чив долю стати для вірних Слугою і
Пастирем водночас. «Любіть ближ-
нього свого, як самі себе», — сказав
майже дві тисячі років тому наш
Спаситель. Можливо, хтось скаже,
що Митрополит Шептицький керу-
вався цією Заповіддю в житті, але я
скажу напевне: ні. Він керувався пе-

редсмертним Заповітом Христа Гос-
пода: «Любіть один одного так, як Я
вас полюбив». А Ісус полюбив кожно-
го з нас більше, аніж Сам Себе, бо
якби не полюбив більше, ніж Себе, то
б і життя Свого не віддав за нас,
«друзів Своїх». Так і наш Митрополит
полюбив Бога, Церкву рідну, Україну,
народ свій — більше, набагато біль-
ше, як себе. Адже, хіба не він просив
допусту від Бога та дозволу від Апо-
стольського Престолу на ласку муче-
ництва, хоча і знав, що «легше в одній
хвилі ентузіазму» загинути мучениць-
кою смертю, аніж все життя страж-
дати з любові до Бога і свого народу?
Тому і страждав Слуга Божий Андрей,
і все його життя було мученицьким.
Яку треба мати віру, любов, надію і
силу волі, терпеливість і мудрість,
щоб все це перетерпіти! І мене це
справді вражає, як і захоплює саме
ім’я Митрополита Шептицького.

Протягом січня ряд українських
інтернет-сайтів опублікували матері-
али, основною темою яких є наявність
у греко-католицькому храмі в Донець-
ку ікони із зображенням Віктора Яну-
ковича. В якості новини була подана
інформація про те, що незабаром ця
ікона «переїде» до кафедрального со-
бору УГКЦ у Донецьку — начебто, у
зв’язку з тим, що останнім часом над-
звичайно зросла її популярність серед
віруючих. Йдеться про ікону «Покров
Матері Божої Донецької», яку місце-
вий іконописець — для того, щоб про-
славити шахтарський край Донбас, —
виготовив у формі терикону, а крім
Богородиці і ангелів зобразив на ній
відомих донеччан: діячів науки, освіти,
медицини і політиків, серед яких є і
колишній донецький губернатор Яну-
кович (ікона була написана п’ять років
тому).

На прохання кореспондента АРІ
прокоментувати ажіотаж навколо об-
раза із зображенням Януковича, ек-
зарх Донецько-Харківський УГКЦ
єпископ Степан Меньок відповів, що
зображення політичних і громадських
діячів на іконах Покрови Богородиці
— це нормальне явище і повинно вик-
ликати здоровий інтерес, а журналісти
не повинні робити з цього сенсацію.
Ажіотаж навколо ікони єпископ вва-

жає «накрученим». «Коли пишеться
ікона Покрови Богородиці, на ній зоб-
ражаються різні люди — як світські,
так і церковні діячі: у церковній та
іконописній традиції така практика
існує вже багато століть. Цим сим-
волізується те, що Богородиця бере під
свій покров усіх людей без винятку»,
— розповів владика.

«Ідея створення саме цієї ікони
була такою, що образ «Покрова Бого-
родиці» візьме під свій покров усіх дер-
жавних діячів східної України. На ній
зображені єпископ Києво-Вишго-
родський УГКЦ Василій Медвіт (на
той час — екзарх), владика Київського
патріархату Юрій Юрчик, ректор До-
нецького інституту штучного інтелек-
ту Анатолій Шевченко та багато інших
людей. Є там і Янукович, який був тоді
губернатором Донецької області, —
ніхто тоді не мав на увазі, що на нього
будуть звертати якусь особливу ува-
гу», — розповідає єпископ Степан
Меньок.

«Зараз кажуть: ми що, повинні мо-
литися до Януковича? На іконах зав-
жди потрібно молитися до зображеної
на ній святої особи: тобто, в даному
випадку, — до Богородиці, за те, щоб
вона взяла свій покров усіх людей, в
тому числі і Януковича. У цьому немає
нічого поганого. Навіщо так підкрес-

лювати особу Януковича? Якби він не
був кандидатом у президенти, і не
програв, то ніхто б, звичайно, цією іко-
ною не зацікавився», — продовжує
владика.

Крім того, єпископ висловив подив
з приводу дій тих журналістів, які, ко-
ментуючи зображення Януковича на
іконі, дописують: «агітація і далі іс-
нує».

«Пишуть, мовляв, незабаром ікона
«переїде» в кафедральний храм До-
нецька, оскільки віруючі нею дуже
зацікавились. Цікаво лише, які саме
віруючі? Наші віруючі бачили її з 2000
року. Чому вона повинна переходити
в кафедральний собор, що це нам
дасть?» Між іншим, нагадує владика,
коли Янукович був прем’єр-міністром,
греко-католицька громада Донецька
писала йому листи з проханням про до-
помогу, проте не дочекалася не лише
допомоги, але й навіть відповіді.

Крім того, єпископ висловив пере-
конання що о. Михайло Заверстюк —
настоятель церкви св. Вервиці в До-
нецьку, де зберігається ікона, дуже
ясно і чітко пояснив ситуацію навко-
ло ікони журналістам. Однак останні,
у пошуках сенсації, воліли подати свій
власний коментар з цього приводу.

З. К.

Зображеня Януковича на іконі Покрови Пресвятої Богородиці

у греко-католицькому храмі в Донецьку не є екстраординарним явищем.

Єпископ УГКЦ просить не робити з цього сенсації

Закінчення. Початок на стор. 11
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Владика Юліан Ґбур
про підсумки 2004 року та плани на майбутнє для Стрийської єпархії УГКЦ:
«2004 рік для Стрийської єпархії

був роком благословенним. Ми мали
чимало важливих подій. Однією з них
стало вшанування 25 січня 2004 року
Туринської плащаниці, яку було уро-
чисто перенесено з Тернополя до міста
Стрия. За словами очевидців, стільки
людей не збиралося тут навіть під час
проголошення незалежності України.
Плащаниця перебувала цілий місяць в
катедрі Пресвятої Діви Марії, і з сьо-
мої години ранку до одинадцятої вечо-
ра в храмі молилося багато людей, і на
окремих осіб зійшло Боже благосло-
вення. Другою важливою подією було
освячення канцелярії Стрийської єпа-
рхії. Це відбулося 12 лютого в праз-
ник Трьох святителів. В урочистостях
взяв участь Блаженніший Любомир
кардинал Гузар разом з всіма єписко-
пами-сусідами. У своєму виступі Бла-
женніший підкреслив, що це важливий
етап діяння нашої єпархії, він сказав,
що можна вважати це завершенням пе-
ршого етапу діяльності нещодавно
створеної єпархії, яка поволі стає на
ноги. Наступною небуденною подією
став семінар для католицьких журна-
лістів 28-29 квітня, які співпрацюють
з академією української преси з Києва.
Семінар був призначений для прес-сек-
ретарів єпархій і благодійних органі-
зацій, навчальних закладів та релігій-
них видань УГКЦ. Ми вже поволі
розпочинаємо консолідувати цілу
справу мас-медіа в Українській Греко-
Католицькій Церкві.

15 травня в рамках одинадцятої
молодіжної прощі до Унева відбулася
важлива подія — польська молодь при-
везла з Майданека прах священному-
ченика Емільяна Ковча, який був дов-
голітнім пастирем в Перемишлянах.
Крім численних єпископів УГКЦ, гос-
тем свята був уродженець Перемиш-
лян п. Адам-Даніель Ротфельд, віце-
міністр закордонних справ Польщі. Він
згадав ті події, які поєднали його і бла-
женного Ковча: під час війни блажен-
ний Емільян переховував чимало єв-
рейських дітей. Серед врятованих ним
життів і життя самого п. Ротфельда.

Покровителем Стрийської єпархії
є апостол Яків. Тому молодь Стрийсь-
кої єпархії 2004 р. вибралася з палом-
ництвом до всесвітньовідомого міста
Сантьяго-де-Компостелла в Іспанії,

щоб вшанувати святого Якова і при-
везти пам’ятки для нашої єпархії.

Однією з найважливіших подій ро-
ку стало перенесення мощей священ-
номученика Петра Вергуна, який був
родом з Городка, що належить до на-
шої єпархії. Працівники нашої конси-
сторії з дозволу апостольської столиці
вибралися на Сибір, аби привезти ос-
танки блаженного. За кількістю вір-
них, присутніх на урочистостях, їх мо-
жна порівняти лише з перевезенням
Туринської плащаниці. Мощі блажен-
ного було урочисто перенесено до хра-
му Благовіщення Пречистої Діви Ма-

Наприкінці 2004 року у приміщенні
Центру душпастирства молоді в Дро-
гобичі відбулася наукова конференція
на тему «Питання «Нація і Церква» в
західноукраїнській богословській і
культурологічній думці міжвоєнної
доби», організованої науково-культу-
рологічним товариством «Бойківщи-
на» та Українським Богословським
Науковим Товариством. На конферен-

«èËÚ‡ÌÌfl «ç‡ˆ¥fl ¥ ñÂÍ‚‡» ‚ Á‡ı¥‰ÌÓÛÍ‡ªÌÒ¸Í¥È
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ції виступили о. д-р Мирон Бендик, о.
прот. ліц. Іван Гаваньо, проф. Ігор
Срібняк (Київ), Микола Зимомря
(Дрогобич), Зенон Гузар (Дрогобич).
В рамках конференції відбулося обго-
ворення актуально-дискусійної допо-
віді «Сучасний стан церковно-релігі-
йного життя української національної
меншини в Словаччині» проф. Юрія
Бача (Пряшів) та презентація науко-
вого збірника «Іван Франко і релігія»,
який випустило товариство «Бойків-
щина». Основу збірника склали мате-
ріали наукової конференції «Іван Фра-
нко і питання релігії» (Дрогобич, 30
травня 2003 р.) Проблематика збір-
ника висвітлює дискусійні і нечасто
інтерпретовані питання творчості і сві-
тогляду Івана Франка в аспекті релі-
гійності. Видання доповнене маловідо-
мою статтею о. Гавриїла Костельника
«Плюси й мінуси поезії І. Франка»
(1923 р.), яка органічно вплітається в
контекст сучасних досліджень фран-
кознавства, а також трьома студіями
І. Франка бібліологічного змісту.

рії в Городку.
Цього року в нашій єпархії відбу-

лося багато наукових конференцій різ-
ного роду. Я б хотів відзначити конфе-
ренцію «Формація катехита на порозі
третього тисячоліття», яка була орга-
нізована Катехитичною комісією на-
шої єпархії у співпраці з Патріаршою
комісією у справах катехизації. Оче-
видно, що не менш важливою стала
молитва за християнську родину. У на-
шій єпархії відбувалася і далі відбу-
вається безперервна молитва в цьому
наміренні.

Що ж до планів на 2005 рік, крім
організації діяльності мас-медіа в на-
шій Церкві, я б хотів, щоб ми сконсо-
лідувалися і створили сильну групу
людей, які будуть інформувати про
життя і діяльність нашої Церкви, а та-
кож діяльність Церков різних конфе-
сій, разом з «Радіо Ватикан». Серед
інших планів — осісти в Стрию, бо до-
сі не маємо там приміщення, воно в
процесі спорудження, і будівництво
йде дуже повільно через брак коштів.
Хотів би наступне Різдво вже зустріти
у своїй новій резиденції».

Зліва направо: п. Адам-Даніель
Ротфельд, Владика Юліан Ґбур,

Блаженніший Любомир Гузар
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Всечесніший Отче,
преподобна сестро,
шановні брати і сестри!
Прийміть мої сердечні вітання для

кожної особи зокрема. Приємно мені
знайтися у вашому колі, а ще більш
приємно мені, коли я чую, що ви, як
молоді подружжя, підтримуєте зв’яз-
ки між собою, допомагаєте і цікави-
теся одні одними, провадите між со-
бою діалог та стараєтеся, щоб ваше
життя було щиро християнське. Не бу-
ду переконувати вас, що сім’я — це
клітина християнського суспільства, а
добра християнська сім’я — це надзви-
чайно необхідна і дуже корисна ди-
намічна сила для суспільства, для на-
роду і країни, в якій формуються і
дозрівають потрібні особистості. Не
хочу сьогодні пригадувати про загаль-
новідомі загрози для сім’ї та її членів,
котрих дуже багато, але котрі можна і
потрібно долати. Бо народжується ін-
ший факт: коли ми не подолаємо пе-
решкод — вони починають брати верх
над нами і підкорюють людину собі.
Ким стають тоді конкретні особи, що

упадають перед труднощами, та про-
блемами? Стають їх рабами, залежни-
ми, безвладними і приреченими на май-
бутні помилки.

Святий Апостол Павло у своєму
посланні до коринтян пише багато про
обов’язки осіб, що живуть у подруж-
жі. Це добре коментує святий Іван Зо-
лотоустий, котрий пригадує про вза-
ємну повагу подругів одне до одного,
про їхню повинність одне відносно ін-
шого. Святий апостол Павло пише, що
жінка, подібно як і чоловік, не мають
влади над своїм тілом, але є одночас-
но і раби, і господарі свого тіла. Свя-
тий Іван Золотоустий пояснює, що ані
чоловік від жінки, ані жінка від
чоловіка не можуть ухилятися в по-
требі один одного, лише за взаємною
згодою. Тут потрібно пам’ятати про
однакову владу одне відносно другого
під оглядом спільного життя та потре-
би. Чоловік і жінка повинні старатися,
щоб у їхній сім’ї зростала любов та
повага один до одного, щоб взаємні їхні
відносини не робилися буденними, але
любов до Бога та ближнього повинна

їх змінювати на краще. Якщо в домі
чоловік і жінка не згідні між собою і в
цьому зростають, то їхній дім, як пи-
ше цей же святий, не кращий від кора-
бля, киданого величезними хвилями,
на котрому командир не згідний зі сте-
рновим. Потрібно пам’ятати, що всі
люди заохочуються Богом до доскона-

31 січня 2005 року у приміщенні
Українського католицького універси-
тету відбувся науково-практичний се-
мінар для реалізаторів програми стате-
вого виховання «Тіло — храм Святого
Духа». Його організатором виступила
Патріарша катехитична комісія УГКЦ
та Катехитично-педагогічний інститут
УКУ. Мета семінару — детальніше оз-
найомити катехитів та вчителів хрис-
тиянської етики з програмою, посіб-
ником першої вікової категорії та
механізмом запровадження програми в
парафіях.

«Турбуватися про виховання дітей
та молоді, яке включає статеве вихо-
вання, насамперед повинні батьки,
родина, — зазначають у запрошенні
організатори семінару. — Церква як
добра Мати постійно дбає про хрис-
тиянське виховання своїх дітей, оскі-
льки несе відповідальність за їхнє спа-
сіння, тому вважає статеве виховання

також своїм завданням і складовою
цілісного процесу християнського ви-
ховання».

Патріарша катехитична комісія,
зважаючи на стан сучасної молоді, за-
непад і кризу сімей, зокрема наявність

різних деструктивних програм, вна-
слідок чого великий відсоток підлітків
і молоді спровокований до морально
злих вчинків та безвідповідального
статевого співжиття поза шлюбом, за
дорученням Синоду Єпископів Києво-
Галицької митрополії УГКЦ у червні
2003 року розпочала працю над про-
грамою статевого виховання дітей та
молоді. Вже у листопаді того самого
року Синод затвердив програму під
назвою «Тіло — храм Святого Духа».

20 січня 2004 року під час презен-
тації цієї програми Блаженніший Лю-
бомир Гузар, Глава УГКЦ, зокрема,
сказав: «За цією програмою стоїть
праця багатьох людей. І мене дуже
тішить, що ми, як церковна спільнота,
зуміли створити свою програму ста-
тевого виховання, виходячи з релі-
гійного виховання та наших потреб».

о. Ігор Яців,
прес-секретар Глави УГКЦ

У Львові відбувся семінар для детальнішого ознайомлення

з програмою статевого виховання серед молоді

Владика Ігор Возняк:

«Будьте правдивими християнськими сім’ями і живіть так,

щоб інші рівнялися на вас»
(Виступ на І з’їзді молодих подруж.  Львів, 29 січня 2005 р.)

«ë‚flÚ‡ êÓ‰ËÌ‡» (ê‡Ù‡ÂÎ¸, 1506)

«ä‡flÚÚfl å‡„‰‡ÎËÌË» (í¥ˆË‡Ì, 1560)
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лості, тобто до святості. Не має зна-
чення, яке становище вони займають,
які достатки чи здібності вони посі-
дають. Гарно пояснює святий Іван Зо-
лотоустий, що можна і в рабстві не бу-
ти рабом, а на свободі статися рабом.
Цей святий так розмірковує: «Коли
раб не буває рабом? Коли він усе ро-
бить для Бога, коли служить нелице-
мірно, не для того, щоб догодити лю-
дям. Це означає, що він хоч раб для
людей, але залишається вільним. А ко-
ли вільна людина буває рабом? Коли
вона служить людям у чомусь погано-
му: догоджає обжерливості, користо-
любна, честолюбна і так далі. Така лю-
дина хоч вільна, але на ділі вільна не
більше від будь-якого раба, тому що
залежна від пристрастей. Наприклад,
Йосиф Єгипетський був рабом, коли
потрапив у дім фараона, але не дого-
джав людям, тому що і в рабстві був
вільніший від усіх вільних. Він не по-
корився дружині фараона, що схиляла
його до задоволення її пристрастей.
Пані, навпаки, була вільна, але показа-
лася нижче всякого рабства. Зверну-
лася до раба Йосифа підступно, але не
могла його схилити до того, чого він
не зміг порушити. Отже, він не був ра-
бом, але у вищому ступені вільним. А
вона — жінка фараона — цілковито
виконувала те, що диктувала їй при-

страсть, яка опанувала її як свою ра-
биню. Стан і поведінка Йосифа не заб-
рали у нього честі, а навпаки — це до-
дало йому шани і слави.

Ми маємо багато різних перешкод
у прямуванні до щасливого вічного
життя, але те, що ми зустрічаємо не
повинно служити нам для спотикання,
але підніжкою, щоб підніматися вище.
Альпініст, прямуючи вгору, підкоряє
усі перешкоди, а тоді стає на вершину.
В подружжі ми повинні зростати в лю-
бові і вірності одне одному, тому що
прямуємо до світлого життя. У небі ні-
чого нечистого не може бути. Тут, на
землі, ми намагаємося бути носіями
Божого світла, і це повинно надихати
нас поборювати всілякі насмішки, кпи-
ни, глузування та спокуси, що прихо-
дять ззовні і зсередини.

Вважаю, що діти є великим даром,
котрий ми повинні прийняти від Бога.
За дар дякується, ним ніколи не сором-
ляться, не бороняться від нього, а на-
впаки — дар люблять і очікують. Мені
пригадується, що свята Катерина Сі-
єнська (1347-1380), була 24-ою дити-
ною в сім’ї. Це не перешкодило їй ста-
ти великою святою, вчителем Церкви,
покровителькою Європи.

Дорогі брати і сестри, бажаю вам
бути собою. Не боятися у сучасному
світі бути іншими людьми, що люблять

правду, живуть чесно, шанують одне
одного, виховують по-християнськи
дітей, допомагають ближньому в по-
требі. Церква хоче допомагати всім, а
особливо молодим, щоб провадити лю-
дей до вічного щастя. Ми не можемо
провадити людей до сучасної ідеології,
котру проповідують певні люди, що у
світі нема нічого абсолютного і свято-
го, що сім’я — щось відносне та змін-
не, а її розпад — це природний процес.
Господь дає одній людині іншу, щоб
розвивалися взаємно, зростали у лю-
бові та виховували дітей. І в такий спо-
сіб наближалися до вічного щастя,
виконуючи Божий Закон. Не переста-
вайте дякувати богові одне за одного
та за ваших дітей, як дар. Бажаю вам
долати помилки, вставати і йти вперед.
Будьте правдивими християнськими
сім’ями і живіть так, щоб інші рівня-
лися на вас, зростайте в любові, щоб
інші, дивлячись на ваше спільне життя
бажали наслідувати вас, використай-
те час, щоб зробити ваші родини ду-
ховно міцнішими та багатшими. Ба-
жаю вам радості, доброго виховання
тих дітей, котрих вам дарує Господь,
котрі в майбутньому будуть продовжу-
вати добрі традиції нашого краю та
своїх батьків. Хай ласкавий Господь
благословить вас добробутом та щед-
рими духовними дарами!

У видавництві Українського като-
лицького університету вийшла друком
російськомовна версія книжки «Жит-
тя у Христі: моральна катехиза» (ук-
раїномовне видання побачило світ на
початку минулого року).

Видання складається з двох частин.
Перша частина — «Життя людини у
Христі» — подає вчення Церкви про
християнську мораль у світлі східної
та святоотцівської традицій, акценту-
ючи увагу читачів на високому покли-
канні та гідності людини як образу і
подоби Божої. Крім того, висвітлено
основи життя у Христі, роль совісті й
значення Божих заповідей в осягненні
справжньої свободи.

Друга частина — «Діяльність лю-
дини у Христі» — вказує на християн-
ські чесноти як плоди життя у Христі
та розкриває їхню суть. Висвітлено
питання родинного життя, таїнствен-
ність і богословський характер под-
ружньої любові. Значну увагу при-
ділено питанням суспільного життя,

«Життя у Христі: моральна катехиза»: відтепер російською

біоетики, цінності й збереження люд-
ського життя. У розділі соціальної до-
ктрини Церкви розкрито християнсь-
ке бачення світу, моральні принципи
суспільного устрою, дія християнина

у спільноті, його внесок у добробут
своєї держави. І наприкінці висвітлено
проблеми екології, основи християнсь-
кої етики довкілля та відповідальність
людини за Боже створіння.

«Від початку книга призначалася
для українського читача, — зазначає
у передмові до російського видання о.
д-р Святослав Шевчук, упорядник цієї
книжки. — Проте моральні принципи
є універсальними і не мають меж, вони
становлять основний елемент згоди і
одностайності всіх християнських ко-
нфесій. Те, що є істиною і моральним
правилом життя й розвитку українсь-
кого народу, ним самим не обмежуєть-
ся, а є лише одним з багатьох прик-
ладів інкультурації Святого Письма і
християнської істини».

Як повідомляють у Патріаршій ка-
техитичній комісії УГКЦ, це видання
невдовзі з’явиться на східних теренах
нашої держави та у деяких країнах
пострадянського простору, зокрема, у
Грузії.
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З 4 по 9 лютого 2005 року на запро-
шення Глави УГКЦ Блаженнішого
Любомира Кардинала Гузара у Львові
перебуватиме Архієпископ Джон Пат-
рік Фоулі, президент Папської ради у
справах соціальної комунікації (друко-
ваних видань, радіо і телебачення, Ін-
тернету й інших форм суспільного
спілкування). Високопреосвященний
Владика Джон Патрік Фоулі є досвід-
ченим журналістом та відомим науко-
вцем. Він очолює Папську раду у спра-
вах соціальної комунікації з 9 квітня
1984 року.

Під час перебування у Львові Ар-
хієпископ Фоулі проведе низку зуст-
річей, семінарів, а також виголосить
доповіді. Зокрема, 5 лютого об 11.00
Високопреосвященний Владика Джон
виступить перед семінаристами Льві-
вської духовної семінарії Святого Ду-
ха (смт. Рудно, вул. Шевченка, 188) із
доповіддю «Священик та соціальна
комунікація». Того самого дня, після
обіду, відбудеться зустріч із представ-
никами католицьких ЗМІ. Загальна

тема діалогу: «Роль засобів масової ін-
формації у Церкві: медіа та євангелі-
зація в сучасному світі». На цій зуст-
річі особлива увага буде звернута на
релігійні ЗМІ в Україні.

Ще одну доповідь президент Папсь-
кої ради у справах соціальної комуні-
кації виголосить 7 лютого перед студе-
нтами Українського католицького
університету (вул. І. Свєнціцького,
17). Її тема: «Комунікація як спосіб
життя». У рамках зустрічі запланова-
на презентація книги «Церква і соціа-
льна комунікація» (упорядник п. Ми-
хайло Перун), яка нещодавно була
перекладена українською мовою і ви-
дана в УКУ.

8 лютого о 16.00 у конференц-залі
УКУ (вул. І. Свєнціцького, 17) Вла-
дика Джон Патрік Фоулі зустрінеться
із представниками місцевих ЗМІ та
видавництв. Тема: «Комунікація на
службі порозумінню між людьми». У
рамках зустрічі відбудеться презента-
ція Папського послання до Дня соціа-
льної комунікації 2005 року.

Про значення цього приїзду, його
роль, про наші очікування Блаженні-
ший Любомир, зокрема, сказав: «Ми
живемо у той час, коли комунікація
має дуже важливе значення, адже це
спілкування між людьми. Вона стає
одним із моментів вияву пошани до
інших людей, адже тоді, коли ми з ними
розмовляємо, то визнаємо їхнє існу-
вання і підкреслюємо їхню важливість.

Ми запросили президента Папської
ради у справах соціальної комунікації
для того, щоб з допомогою цієї компе-
тентної особи краще пізнати роль ко-
мунікації у житті Церкви і те, як Цер-
ква повинна цей Богом даний дар
використовувати. Таким чином можна
протидіяти порожній, а часом і шкід-
ливій комунікації. З цією метою ми
також зробили переклад документів
Вселенської Церкви щодо соціальної
комунікації, які видані у книжці «Це-
рква і соціальна комунікація».

о. Ігор Яців,
прес-секретар Глави УГКЦ

5 лютого, субота
11.00 — 13.15 Лекція для семіна-

ристів. Тема: «Священик та соціальна
комунікація»;

15.30 — 17.30 Зустріч із предс-
тавниками католицьких ЗМІ. Тема:
«Роль засобів масової інформації у
Церкві: медіа та євангелізація в сучас-
ному світі» (конференц-зал Львівської
духовної семінарії Святого Духа, смт.
Рудно).

6 лютого, неділя
11.00 — 12.30 Служба Божа в

архікафедральному соборі Святого
Юра (УГКЦ);

13.00 — 14.00 Служба Божа в
кафедральному соборі Успіння Пре-
святої Богородиці (РКЦ в Україні);

17.00 — 18.00 Огляд централь-
ної частини міста.

7 лютого, понеділок
10.00 — 11.00 Ознайомлення з

діяльністю видавництва «Свічадо» та
з життям монастиря Святого Архі-
стратига Михаїла;

11.00 — 13.00 Обговорення май-

бутнього розвитку соціальної комуні-
кації в УГКЦ;

15.00 — 17.15 Відвідини Україн-
ського католицького університету. До-
повідь на тему «Комунікація як спосіб
життя». Дискусія. Презентація книги
«Церква і соціальна комунікація».  (ка-
плиця УКУ, вул. І. Свєнціцького, 17).

8 лютого, вівторок
10.00 — 12.30 Відвідини радіо

«Воскресіння»;
13.00 — 13.30 Зустріч з Сино-

дом Єпископів Києво-Галицької Мит-
рополії УГКЦ;

16.00 — 18.00 Зустріч з предста-
вниками місцевих ЗМІ та видавництв.
Тема: «Комунікація на службі порозу-
мінню між людьми». Презентація Пап-
ського послання до Дня соціальних ко-
мунікацій 2005 року (конференц-зал
УКУ, вул. І.Свєнціцького, 17).

9 лютого, середа
10.00 — 12.30 Служба Божа у

кафедральному соборі Успіння Пре-
святої Богородиці. Відвідини Курії
Львівської єпархії РКЦ в Україні.

Основна мета Папської ради у спра-
вах соціальної комунікації — допома-
гати пастирям Церкви виробити адек-
ватний підхід до мас-медіа та культури,
що була сформована під їхнім впли-
вом. Діяльність Папської ради у спра-
вах соціальної комунікації стосується
насамперед засобів соціальних комуні-
кацій — друкованих видань, радіо —
оскільки вони дають можливість Цер-
кві відкрити себе сучасному світові,
сприяють діалогу в самій Церкві, допо-
магають пізнати погляди сучасників.
Навіть більше, «вони можуть і повинні
стати знаряддям церковної програми
повторної та нової євангелізації в су-
часному світі» (Aetatis Novae, 26). До
завдань цієї ради належать: ретельне
оцінювання на рівні Вселенської Цер-
кви всіх засобів комунікації, розваж-
ливе й ґрунтовне планування пас-
тирської роботи та пошук способів
використання цих засобів для апо-
стольської праці (Communio et Prog-
ressio, 165).

Розвиток Папської ради у справах
соціальної комунікації проходив у де-
кілька етапів:

ÑÓ ã¸‚Ó‚‡ ÔË·Û‚‡π „ÓÎÓ‚‡ è‡ÔÒ¸ÍÓª ‡‰Ë Û ÒÔ‡‚‡ı ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËı ÍÓÏÛÍ‡ˆ¥È

Програма офіційних зустрічей президента

Папської ради у справах соціальної комунікації

під час перебування у Львові (4-9 лютого 2005 року)

Інформаційна довідка

про Папську раду у справах

соціальної комунікації
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1948 р. — створення Папської ко-
місії з вивчення та церковної оцінки
фільмів щодо релігійних або мораль-
них питань (згодом — Папська комісія
навчальних та релігійних фільмів); її
завдання полягало у вивченні проблем,
пов’язаних із кінематографом та в за-
охоченні єпископів та вірних до апо-
столяту у цій сфері;

1952 р. — трансформування
комісії у Папську кінематографічну
комісію, яка набрала характеру дослі-
дницько-експертної установи. Особли-
ву увагу зосереджено на пастирських

питаннях, пов’язаних із розвитком ін-
дустрії розваг;

1954 р. — компетенцію Комісії
розширено на радіо та телебачення та
перейменовано на Папську комісію
кіно, радіо та телебачення;

1964 р. — компетенцію Комісїї ро-
зширено на щоденну та періодичну
пресу та перейменовано на Папську
комісію у справах соціальної кому-
нікації;

1989 р. — статус Комісії підвище-
но до статусу Папської ради.

Серед документів, активну участь
у розробці яких приймала ця струк-

Згідно з обрядом, у 19 січня, в праз-
ник Богоявління, відбувається Йор-
данське (Велике) водосвяття. Східна
Церква знає мале і велике освячення
води. Мале водосвяття здійснюють 14
серпня, в день пам’яті сімох мучеників
Макавеїв, на храмові празники та за
інших нагод. Велике водосвяття буває
тільки два рази на рік: у Надвечір’я і
власне в день празника Богоявлення.

Вже стало доброю традицією у
день Богоявлення здійснювати Йор-
данське водосвяття у центрі Львова.
Це богослужіння, як і в попередні ро-
ки, очолив Блаженніший Любомир
Кардинал Гузар, Глава Української Гре-
ко-Католицької Церкви. У водосвятті
також взяли участь священнослужи-
телі львівських храмів та миряни.

Після відспівання тропарів, прочи-
тання пророцтв пророка Ісаї, Послання
апостола Павла до коринтян та Єван-
гелія від Марка до присутніх звернувся
Блаженніший Любомир. Він звернув
увагу учасників водосвяття на те, що
звичай освячувати воду у центрі Льво-

ва є древнім і, як засвідчують історичні
записи, сягає часів Австрійської імпе-
рії.

«Цей, до певного рівня, просто мі-
ський звичай насправді має дуже гли-
боку релігійну основу, — продовжив
свою проповідь Блаженніший Любо-

мир. — Ісус Христос, ступаючи у йор-
данські води освятив їх, а з ними освя-
тив усе те, що Господь Бог у своїй до-
броті нам передав... Це свято у ці
особливі дні є для нас важливе ще й
тому, що через цю воду ми хочемо очи-
стити наше місто і прагнемо, щоб воно
духовно піднеслося, — щоб у ньому
панували справедливість, мир і добро-
бут».

Відтак, після відспівання єктенії,
над містом зазвучала величава молитва
— окраса чину Великого водосвяття.
У ній прославляли Божі благодіяння
протягом усієї історії людства, проси-
ли про освячення води і про здоров’я,
очищення та благословення для тих,
хто до неї доторкається і нею прича-
щається.

Згодом Блаженніший Любомир
разом із священиками окропив освя-
ченою водою всіх учасників Йор-
данського водосвяття.

о. Ігор Яців,
прес-секретар Глави УГКЦ

Йорданська вода очистила Львів

тура, слід виділити: «Церква та Інтер-
нет» (2002), «Етика в Інтернеті»
(2002), «Етика комунікацій» (2000),
«Сто років кінематографа» (1995-
1996); «Aetatis Novae» (1992), «Кри-
терії екуменічної та міжрелігійної
співпраці» (1989), «Порнографія і на-
сильство в засобах соціальної комуні-
кації» (1989), «Посібник для навчання
майбутніх священників щодо засобів
соціальної комунікації» (1986), «Com-
munio et Progressio» (1971).

З 9 квітня 1984 р. Папську раду у
справах соціальних комунікацій очо-
лює архієпископ Джон Патрік Фоулі.

Архієпископ Джон Патрік Фоулі
народився 11 листопада 1935 р. у Філа-
дельфії. Отримав такі наукові ступені:
бакалавра історичних наук, доктора
філософських наук та магістра жур-
налістики. 19 травня 1962 р. прийняв
священичі свячення.

З 1963 р. працював помічником
редактора та кореспондентом, а з 1970
р. — редактором «Catholic Standard
and Times». У 1976 р. був членом Ради
керівників 41-го Євхаристійного кон-
гресу. З 1968 до 1983 р. був членом
регіональної Ради директорів Націо-
нальної християнсько-іудейської кон-
ференції. У 1977-1984 рр. був віце-

президентом Католицької асоціації
преси США та Канади. Упродовж
1969-1984 рр. обіймав посаду секре-
таря Національної Конференції Като-
лицьких Єпископів США.

9 квітня 1984 р. Папа Іван Павло II
номінував його архієпископом та Пре-
зидентом Папської комісії у справах
соціальної комунікації (згодом — Пап-
ської ради). У тому самому році мон-
сеньйор Фоулі став Президентом ради
адміністрації телевізійного центру Ва-

Закінчення. Початок на стор. 18

Біографічна довідка
Архієпископ

 Джон Патрік Фоулі

тикану та членом Папської ради у
справах Латинської Америки. З 16
квітня 2004 р. знову обійняв посаду
Президента Папської ради у справах
соціальної комунікації.
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Ê Стрімкий розвиток політичних

подій на Україні викликав значний
інтерес вітчизняних та закордонних
ЗМІ до проблем взаємовідносин Цер-
кви та Держави у теперішній час.

Природно, що нині Церква відіграє
не останню роль у формуванні зага-
льносуспільної думки. І тому, не при-
слухатися до її голосу, чи тим більше
ігнорувати його неможливо. Ще перед
початку другого туру голосування (...)
глави різних християнських Церков
України звернулись до співгромадян
ізÊособливим зверненням, в якому бу-
ло викладено християнську позицію,
з приводу виборів. У зверненні на-
голошувалось: « Ми усвідомлюємо,
що результати нинішніх вибо-
рівÊвизначатимуть не лише тільки осо-
бу, якій народом України буде довірене
керівництво державою, але й, без пере-
більшення, — напрямок історичного
розвитку України на десятки майбу-
тніх років. Саме тому, на кожного з нас
покладена відповідальність за те,Êяким
чином ми скористаємося своїм правом
вибору іÊяк виконаємо свій грома-
дянський і християнський обов’язок,
є особливою».

Згодом, отримавши із засобів масо-
вої інформації повідомлення про по-

передні результати виборів Президента
України, які викликали небачені до
цього в нашій державі масові акції про-
тесту, учасниками яких стали сотні ти-
сяч наших співвітчизників, значну час-
тину з яких становила молодь, що
особливо видно в столиці України —
місті Києві, ієрархія нашої Помісної
Церкви вважала обов’язком сказати
своє слово, щодо цього. Заяву було
гаряче сприйнято віруючими, і на про-
тязі найближчих годинÊїї підписали й
представники інших християнських
Церков України, в тому числі Укра-
їнської Греко-Католицької Церкви,
Римо-Католицької Церкви на Україні,
Церкви християн віри євангельської
України, Української Християнської
Євангельської Церкви,ÊУкраїнської
Лютеранської Церкви.

У зверненні висловлювалось спо-
дівання на те, що народ України муд-
ро і з честю пройде сьогоднішні випро-
бування. А запорукою цього є наш
обов’язок та наша відповідальність пе-
ред Богом.Ê

Один із найяскравіших документів,
які були оприлюднені в ті дні, став
відкритий лист до чинного Президента
України, Леоніда Кучми.ÊІніційований
ієрархами Української Греко-като-

лицької Церкви, та підписаний інши-
ми представниками, включно з Київ-
ським Патріархатом, вінÊвідверто ста-
вить перед Президентом питання про
потребу переоцінки власних сил та
щирого аналізу уже зробленого.

В листіÊвідверто пригадується, що
«коли Президент як гарант Консти-
туції не виконує своїх обов’язків, та-
ким гарантом стає народ, який вихо-
дить на майдани домагатися правди.
Зробити це змусили його саме непо-
слідовні, а то й злочинні й антиконсти-
туційні дії представників влади. Розмах
народних протестів засвідчує, що пра-
ва людини справді було брутально по-
рушено. Підняти народ на такі за-
ворушення лише задля особистих
інтересів одного з кандидатів у прези-
денти було б неможливо. І це зрозумів
цілий світ. Народ не піде по домівках,
якщо його права не буде відновлено і
гарантовано. Люди, які з’їхалися до
Києва підтримувати своїх кандидатів,
сьогодні братаються, і це доводить, що
Україна єдина у своєму стремлінні
відстояти закон, справедливість і
єдність держави».

Проповідь Патріарха Філарета,
виголошена 28 листопада у Свято-Во-
лодимирському соборі м. Києва, є чу-

Церква з народом у всі часи!
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Ватикан

У Ватикані, під час церемонії свята
Водохрещі, яке на Заході рівно ж є
празником Трьох мудреців, що прий-
шли вклонитися новонародженій Бо-
жій Дитині,  Святіший Отець Іван Пав-
ло II молився за дітей, що стали
жертвами стихійного лиха у Південно-
Східній Азії та за всіх малолітніх
жертв голоду і хвороб, війни і теро-
ризму, за дітей, викрадених з метою на-
живи, зниклих безвісти і експлуатова-
них.

«Діти — це тепершнє і прийдешнє
Церкви», — підкреслив Іван Павло II і
додав, що діти відіграють активну роль
у євангелізації сучасного суспільства
і, через свої молитви,  роблять вагомий
внесок у справу спасіння світу та його

вдосконалення. Папа висловив свою
глибоку вдячність всім, хто встає на
захист найменших громадян світової
спільноти.

Іван Павло II рівно ж запросив мо-
лодих людей з різних країн взяти
участь у наступному Всесвітньому дні
молоді, який пройде у серпні цього ро-
ку в Кельні, — він запросив їх «виру-
шити в дорогу на цю зустріч з тим, щоб
відкрити у Христі, як і в трьох муд-
рецях-волхвах, обличчя Бога». Гаслом,
під яким пройде Всесвітній день молоді
у Кельні, стануть слова трьох мудреців
із Євангелія від св. Матея — «Ми при-
йшли поклонитися Йому».

Італія

У багатьох країнах світу в дні зи-

мових свят дуже поширені різдвяні
сценки з яслами і фігурками учасників
різдвяної містерії: Дитинки Ісуса в на-
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довим зразком того, наскільки Церква
має право і повинна відноситись до
політичних подій. Владика неоднора-
зово звертав увагу віруючих на те, що
політичні події можна і потрібно тлу-
мачити не лише зі світської точки зору,
але й розцінювати як питання віри,
релігії та моралі: «Під час виборів Гос-
подь розкрив людям очі і показав нам
лице добра і обличчя зла. Сьогодні всі
люди бажають виявлення добра і зла.
Несправедливі президентські вибори в
Україні показали зло у його непригляд-
ному вигляді: це фальсифікація во-
левиявлення народу, дезінформація в
засобах масової інформації, зловжи-
вання владою, залякування, нагнітання
страху, неправда, образи людської гід-
ності та інше. Господь дає людям зро-
зуміти і відчути на власному досвіді си-
лу диявола, яка діє через людей. Ось
колись у давнині Господь Бог попус-
тив сатану спокушувати багатострад-
жального праведного Іова, так і сьо-
годні той же Господь Бог показує нам
страшну силу диявола, через те зло,
яке ми відчуваємо всім своїм єством.

В той же час Господь показав нам і
добро. Подивіться, що відбувалося на
майданах і вулицях Києва та інших
міст України! Якщо говорити корот-
ко: тут ми бачимо виявлення христи-
янської любові, тут діє благодать Бо-
жа. Тому вони миролюбиві, у них
немає агресії. На їхніх обличчях ви
бачите радісні посмішки; вони ввічли-

ві, дискусії проходять толерантно. Мо-
лодь активно висловлює свою пози-
цію, але поводить себе достойно. Від-
чувається свобода і демократія. Якщо
говорити євангельськими словами,
люди відчувають у своємі серці цар-
ство Боже, про яке Христос сказав, що
воно знаходиться в середині вас, тоб-
то в серці. Хто був на майданах і вули-
цях Києва, той відчув особливу атмос-
феру радості і силу народу. Це є сила
добра, що діє під впливом благодаті
Святого Духа».

Приємно відзначити, і те, що зро-
сла кількість журналістів, котрі пи-
шуть на церковну тематику. Нині ба-
гато друкованих видань, та інших ЗМІ
торкаються питань життя церкви, її
взаємовідносин з іншими церквами,
важливих проблем сьогодення. Перед-
бачуваною і основною темою розмо-
ви з журналістами майже завжди ста-
вала тема відносин Церкви і держави.Ê

У одному із своїхÊчисленних ін-
терв’ю Патріарх Філарет коментуючи
останні події, зокрема, зазначив: «Це-
рква не втручається в питання полі-
тики. У нас для цього немає прав. Ми
не можемо вести агітації чи, скажімо,
підтримувати когось на виборах. Але
завжди Церква у критичні часи була
разом з народом. І так само, як колись
у часи Великої Вітчизняної війни Це-
рква була разом з народом, так і сього-
дні, вона є з нашим народом.

Сьогодні народ не може більше

терпіти зловживання владою окремих
осіб, ми бачили підкупи, фальсифі-
кації, які далі народ терпіти вжеÊне
може.

І все це лежить у аспектах автори-
таризму і демократії, добра і зла, прав-
ди і неправди. Ми віримо у те, що Бог
обов’язково приведе усе до справедли-
вого кінця. І переможе добро!»

Патріах Філарет звернув увагу ре-
портерів на те, що ієрархами Москов-
ського Патріархату на Україні було
неодноразово порушено «Закон про
свободу совісті та релігійні організа-
ції». Скажімо, у Донецькій області бу-
ло скликано збори місцевого духовен-
ства, на якому було офіційно заявлено,
що з двох кандидатів лише Віктор Яну-
кович — щирий православний христи-
янин (...)

В свою чергу, виступаючи проти
таких дій духовенства Московського
Патріархату, ми не хочемо розпалюва-
ти релігійну ворожнечу, бо знаємо, що
в середовищі вірних цієї Церкви є ба-
гато людей осуджують такі дії. Ми
проти тих, хто штучно розділяє Укра-
їну на Схід і Захід, Північ і Південь.
Ми — єдина, велика європейська дер-
жава. І віримо, що з Божою допомо-
гою у нашій країні переможуть сво-
бода, демократія та добро!

повненій сіном годівниці для худоби —
власне «яслах», Його Матері та свя-
того Йосифа, ангелів, що звістили
світові новину про народження Божо-
го Сина, пастухів, що першими прий-
шли Йому вклонитися, східних муд-
реців, що принесли новонародженому
Цареві світу свої дари — золото, ла-
дан і миро, Різдвяної зірки, що вказала
їм шлях, а також домашніх тварин —
вола і осла, — єдиних мешканців тієї
вбогої печери, що прийняла бідних
подорожніх — Йосифа і Марію, яким
не знайшлося тієї ночі місця у заїзді.

Різдвяні ясла особливою попу-
лярністю користуються серед дітей
різного віку і різної національності. А
зачинателем цієї чудової традиції був
св. Франциск Ассізький — найбільш
знаний і шанований святий середньо-
віччя, засновник монашого ордену
францисканців. Саме св. Франциск, у
ніч перед Різдвом 1223 року встано-

вив перші ясла у справжньому гроті
поблизу італійського міста Греччо.

В тій самій Італії, наприкінці ми-
нулого року, за кілька тижнів до свят,
розгорнулася дискусія, предметом якої
стала присутність різдвяних ясел у
навчальних закладах. Врешті-решт
було вирішено не встановлювати їх у
школах — «задля поваги до дітей ін-
ших релігійних традицій». У зв’язку з
цим вікарій римської дієцезії кардинал
Камілло Руїні закликав співвітчизни-
ків виступити з протестом проти тако-
го рішення шкільних властей. За сло-
вами ієрарха, явища такого роду, як
нехтування різдвяними сценками з
яслами, матимуть надзвичано негатив-
ний вплив на дітей.  За словами Папи
Римського Івана Павла II, такі ясла,
незалежно від того, «чи вони, мале-
нькі, чи великі, зовсім прості чи ви-
шукані, — дають надзвичайно виразне
уявлення про Різдво Христове і є спра-
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вжнім знаком християнської віри».

Туреччина

Турецька мова стала 141-ою мовою
світу, на яку було здійснено переклад
«Біблії для дітей». Цю акцію, почина-
ючи від 1978 року, здійснює міжна-
родна доброчинна організація «Церква
в потребі». В Туреччині «Біблія для
дітей» вийшла накладом 15 тисяч
примірників.

Приблизно третина з цього накла-
ду буде поширена серед турецьких
сімей, що мешкають в Західній Європі.

Серед мов, на які останнім часом
перекладено «Біблію для дітей», фігу-
рують два локальних діалекти Брази-
лії, креольська мова — для острова
Сан-Моріс, мова тів — для Нігерії та
бенгальська мова — для Індії. Органі-
зація «Церква в потребі» вже поши-
рила понад 40 млн. примірників цього
твору у всьому світі.
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Кор.: Пане Мирославе, поділі-
ться думками про те велике духов-
не піднесення, яке панувало не так
давно на Майдані.

— Те джерело євангельського духу,
яке всіх людей зачарувало, причому
зачарувало не тільки в Україні. Увесь
світ сьогодні зачарований тим єван-
гельським духом Майдану, — його
треба підтримувати, його треба плека-
ти. На Майдані не було великої різниці
між конфесіями. Я не кажу, що Май-
дан був антиконфесійним — він був
міжконфесійним, він був екуменічним,
відкритим на різні прояви віри. Голов-
ною суттю була віра, а не форми цієї
віри. Зараз дуже важливо не розгуби-
ти той скарб, який подарував нам всім
Майдан. Він дуже важливий для Цер-
ков. Люди стояли за правду, за спра-
ведливість, за мир, — а це все є інші
імена Бога. У мене особисто склалося
таке враження, що люди, які зібралися
в ім’я правди, справедливості, в ім’я
любові — зібралися в ім’я Христа. А
Сам Христос сказав: «Там, де в Моє
ім’я зібралися двоє, троє — там Я буду
серед них». Оця присутність Бога се-
ред тих людей, які так щедро ділилися
своєю добротою, була феноменальним
явищем Майдану. Якщо хочете, це є
доказом того, що український народ
має справді величезні євангельські
джерела в своїй душі. Ці джерела ще
не огранені. Ота субстанція христи-
янства має ще суто субстанціональний
характер, але ще не огранена в церков-
ному сенсі. Це завдання Церков. Зав-
дання Церков не пасти задніх, не з’я-
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витися раптом перед людьми, які так
щедро виявили в собі християнські
почуття, замкнутими, ледь не сектан-
тськими, не показувати пальцем на
свого конкурента. Усі Церкви сьогодні
покликані до тієї висоти духу, яка була
на Майдані.

Кор.: Події минулого засвідчили,
що Церкви не стояли осторонь ми-
рян. Як ще, на Вашу думку, повинні
діяти Церкви у подібних ситуаціях?

— Важливо нам навіть діяти на
випередження, тому що я переконаний,
що наші Церкви підчас помаранчевої
революції «пасли задніх», вони «дога-
няли» Майдан. Люди, далекі від яки-
хось суто церковних позицій, вели пе-
ред у тому євангельському дусі.

Важливо, щоб Церкви не лише
наздогнали Майдан, але й діяли на
випередження. Що я тут маю на увазі?
Ми дуже тішилися, коли бачили пред-
стоятелів різних Церков, чи навіть
просто духовенство різних Церков на
Майдані. Це тішило, бо робило абсо-
лютно очевидним, що всі Церкви
зійшлися довкола головних засад сус-
пільного вчення християнської Церк-
ви. А саме: що людина є образом і по-
добою Божою і тому вона наділена
гідністю, яку ніхто не може і має права
відбирати; що людина є вільною за
своєю природою і ніхто не має права
відбирати у неї свободу духу; врешті-
решт, що державна влада є слугою на-
роду і вона не має права ставати в позу
господаря над народом. Це все є ази
вчення Церкви, яке існує від її почат-
ку, і довкола цього зібралися всі Цер-

кви. Було чітко відчутно, що це і є ті
аксіоми, які, власне, роблять Христи-
янську Церкву Церквою. Було зрозу-
міло, що на цьому тлі Церкви можуть
об’єднатися в дії, — і не обов’язково
адміністративно. Стало зрозуміло, що
адміністративне — це вторинне, а
якщо Церкви об’єдналися довкола
цього служіння — суспільного служі-
ння людині, — вони є фактично єдині.

Кор.: Чи можемо говорити, що
події, які ми розглядаємо у нашій
розмові, спричинилися до духовно-
го паломництва, адже потреба
мільйонів торкнутися атмосфери
Майдану була очевидною?

— Без сумніву, це було духовне па-
ломництво, це було відчуття джерела
невичерпного оптимізму і любові. Я це
відчував, це відчували інші люди, —
тільки йдеш з Майдану до екрана теле-
візора, де транслюють начебто ті ж
самі події, в тебе одразу вселяється
тривога. І тільки тоді, коли ти повер-
таєшся на Майдан, входиш в це духов-
не поле, — тривога зникає. Ти при-
чащаєшся чогось дуже великого. Тому,
справді, це було паломництво. У нас
є, без сумніву, святі місця, але святі мі-
сця творяться людьми. Майдан Неза-
лежності ще не вписаний у якісь цер-
ковні списки святих місць, але народом
він уже вписаний як місце великого
духовного преображення. На жаль, не
вся Україна пройшла через Майдан, не
вся Україна пройшла через преобра-
ження. Тепер завдання Церков, — не
дати згаснути отому духовному потен-
ціалу, який там проявився. Але те, що

2004 рік залишиться в новітній історії України роком «пома-
ранчевої» революції, здійсненої на християнських засадах, без не-
нависті і кровопролиття. Тут домінували такі християнські по-
няття як справедливість, свобода, любов до ближнього. У цій
боротьбі за чесність та пошанування людської гідності Церква
заявила, що вона з народом. Наш кореспондент зустрівся з дирек-
тором інституту релігії та суспільства, віце-ректором Укра-
їнського Католицького Університету Мирославом Мариновичем,
який подав своє бачення участі Церкви у волевиявленні помаранче-
вої революції.
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Релігійно-інформаційні

та культурологічні програми

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

Слухайте нас в мережі Internet:

 http://www.rr.lviv.ua

він був, що ми пережили ті моменти,
— це величезна ласка від Господа.

Кор.: У поле Вашого наукового
зацікавлення входить доволі скла-
дна, і в той самий час перспективна
тема: тема екуменізму. Які систе-
мні ознаки екуменізму, тобто між-
конфесійного зближення, можна
було простежити на Майдані?

— Давайте замислимося над тим,
чому ще кілька місяців тому при слові
«екуменізм» багато людей в Україні —
на Сході, Заході чи в Центрі — скриви-
лися б і поставилися б до цього слова

скептично. За цим стояла б невіра у
політизований екуменізм. Тут би вия-
вилося небажання бавитися в ігри яки-
хось адміністративних пертурбацій
між Церквами, якихось штучних об’є-
днань. За цим стояла б невіра в лукав-
ство нашого часу. На Майдані Неза-
лежності слово «екуменізм», навіть,
якщо воно було б вимовлене, не викли-
кало б ніякого сумніву. Тому, що еку-
менізм був розлитий по Майдану, він
був присутній, як абсолютно автентич-
не явище. Не тому, що якісь кандида-
ти, не тому, що якась політична по-

зиція, а відкритість людей одне на од-
ного творили справжній глибинний
екуменізм, який стоїть за церковною
сутністю того поняття, а не за політи-
чною чи конфесійною. «Церковною»
у найвищому сенсі цього слова, у хрис-
тиянському сенсі.

Ті люди, що стояли на Майдані, ду-
же точно відтворювали формулу, з
якою Ісус Христос звернувся до всіх
християн: «Щоб усі були одно». І там
люди справді були одно.

êÓÁÏÓ‚Û ÔÓ‚¥‚ ÇÓÎÓ‰ËÏË ä‡˜Û
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