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Високопреосвященним і
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Монахам і Монахиням,
Мирянам УГКЦ

Дня 2 квітня 2005 р. Б. переста-
вився до Господа Іван Павло ІІ (у мирі
— Кароль Войтила), Папа Римський,
на 85-му році земного життя та 27-му
році служіння як Наступник св. апос-
тола Петра. Закликаємо всіх вірних
Української Греко-Католицької Церк-
ви в Україні та на поселеннях супро-
водити покійного Папу своїми поми-
нальними молитвами.

Святої пам’яті Папа Іван Павло ІІ
впродовж свого довголітнього служін-
ня як Наступник св. апостола Петра
був мужем Провидіння. Сьогодні, коли
емоційно переживаємо біль втрати,
бракує нам ще перспективи часу, щоб
належно оцінити його історичну пос-
тать і його багатогранну діяльність. Це
будемо робити впродовж багатьох нас-
тупних місяців і років. Сьогодні може-
мо хіба що сказати, що за роки свого
понтифікату він дуже допоміг нашій
Українській Греко-Католицькій Цер-
кві в її переході зі стану неволі до нор-
мального способу життя.

Може не один з нас відчуває жаль,
що Папа Іван Павло ІІ не довершив так
добре початого процесу відродження

Блаженнішого Любомира до вірних УГКЦ

з приводу смерті Святішого Отця Івана Павла ІІ

нашої Церкви, але сам покійний зая-
вив, що це діло, яке в Божий час буде
мати своє належне довершення. Він
надіявся, що буде тим, хто це завер-
шить, але це йому не судилося. І ця
обставина не сміє зменшити нашу вдя-
чність йому за те все, що він для нашої
Церкви зробив.

Поручаємо отцям-душпастирям
відслужити поминальні Святі Літургії
та заохочуємо всіх вірних нашої Цер-
кви взяти в них участь у день похорону
і, згідно з нашим звичаєм, у 9-й день
(неділя, 10 квітня) та 40-й день (сере-
да, 11 травня).

Згідно з церковними розпорядже-
ннями, невдовзі після похорону розпо-
чнуться вибори нового Наступника
святого Петра. Вибір нового Папи —
це усім зрозуміло — є дуже важливим
моментом у житті Вселенської Церк-
ви, що вимагає Божої допомоги, а тим
самим і наших молитов. Поручаємо от-
цям-душпастирям у неділю, 17 квітня,
долучити до звичайного недільного на-
мірення за церковну громаду ще й осо-
бливе намірення за вибір нового Папи,
пояснити вірним важливість такого на-
мірення та заохотити до молитви впро-
довж усіх днів, у яких будуть відбу-
ватися вибори.

Благословення Господнє на Вас!
+ Любомир

3 квітня 2005 р., Рим

Віктор Ющенко глибоко сумує з
приводу смерті Святішого Отця Івана
Павла ІІ і висловлює щирі співчуття
усім віруючим. Глава української дер-
жави надіслав листа зі співчуттями йо-
го преосвященству кардиналу Йозефу
Рацінгеру, декану Колегії Кардиналів.

«Трагічна звістка про завершення
земного життя Папи Римського Івана
Павла ІІ наповнила невимовним сумом
серця українців, які молили за його
здоров’я, — йдеться в листі Прези-
дента. — У пам’яті громадян України,
православних і католиків, віруючих ін-
ших конфесій, усіх, хто поділяє хрис-
тиянські цінності, назавжди залиши-
ться світлий образ Святішого Отця.

Симпатії і щира любов його Свя-
тості до мого народу, повага до нашої
європейської історії та культури зав-
жди знаходили глибоку вдячність ук-
раїнців, які гордяться кровною бли-
зькістю з Великою Людиною — сим-
волом добра, миру, справедливості і
любові до ближнього. В особі Івана
Павла ІІ ми втратили громадянина
планетарного масштабу, який усе своє
життя поклав на вівтар людства і Цер-
кви Христової, чим заслужив Ласки
Всевишнього і шану усього світу. Ук-
раїнський народ схиляє голову перед
його величним подвигом», — такими
словами закінчується лист глави дер-
жави.

Президент України глибоко сумує з приводу смерті

Івана Павла ІІ

Наступне число бюлетеня АРІ

— спецвипуск — буде цілком

присвячене світлій пам’яті

Святішого Отця Івана Павла IIÊ

(1920-2005)
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Святіший Отець Іван Павло II віді-
йшов від нас пізнього суботнього вечо-
ра, 2 квітня. Ще за його життя було
зрозуміло, що ця людина — не просто
видатна особистість і великий церко-
вний діяч. Усі, хто мав щастя знати йо-
го і особисто, і на віддалі; усі, хто хоч
трохи замислювався над зв’язком часів
і подій, людських доль і Божих знаків,
не мали сумніву в тому, що на наших
очах (а завдяки телебаченню цей ви-
слів набув уже не переносного, а пря-
мого значення)  — жив великий свя-
тий, великий захисник прав людини,
той, завдяки кому за останню чверть
століття значно кращим, добрішим,
милосерднішим і  розумнішим став і
той світ, в якому ми живемо, і ми самі.

Всі ці слова повною мірою стосу-
ються як світу загалом, так і України
зокрема. Папа приїхав до нас з в ті важ-
кі дні, коли Україна задихалася під тя-
гарем брехні, лицемірства і зневаги до
людської особистості. Він приїхав, хо-
ча не знав (не міг знати) напевно, як
саме його зустрінуть в Україні, де від-
давна прийнято було нацьковувати лю-
дей один на одного, приховували пра-
вдиву інформацію, зокрема, й про те,
чому і з якою метою їде до нас Папа.

А він приїхав, і розмовляв з нами
українською мовою (значно кращою,
ніж найвищі посадові особи того часу),

він молився з нами і за нас, він прого-
лосив блаженними Церкви кілька де-
сятків українців, він вселяв нам надію,
співав для нас пісню своєї молодості і
цитував Тараса Шевченка, він підносив
нас в наших власних очах,  і ми й самі
не помітили, як у серцях наших розта-
нула крига страху і закритості.

Збираючись на вулицях Києва і
Львова, щоб привітати Святішого От-
ця, ми, можливо вперше підвели голо-
ви, ми вперше щиро посміхалися і ві-
тально махали руками на вулицях, впе-
рше на людей, які стояли поруч з нами,
поглянули не з підозрою і пересторо-
гою, а привітно і лагідно, як на братів
і сестер. Хтозна, чи ми змогли б з та-
кою спокійною гідністю вистояти на
Майдані, якби тоді, у червні 2001 року
не отримали того першого досвіду
стояння поруч один з одним, відчуття
себе не окремим маленькими і безза-

хисними людьми, а народом, особис-
тостями, яких об’єднує спільне Добро
і спільна Любов.

І, до речі, у найважчі і найтривож-
ніші дні нашого протистояння злу Свя-
тіший Отець подумки був разом з
нами, він сказав тоді нам, що молиться
за нашу «улюблену Батьківщину».
Україна в боргу перед Іваном Павлом
II. І наш обов’язок в ці дні, коли в ба-
гатьох країнах світу триває жалоба за
цією великою людиною, схилити го-
лови, молитися і сподіватися, що й на
небі Папа пам’ятатиме і заступатиме-
ться  за наш край так само, як він па-
м’ятав і заступався за нього тут, на
землі.

Папа відійшов до Небесного Отця
напередодні провідної неділі, тобто
першої після Великодня у Католицькій
Церкві. Він сам кілька років тому ви-
значив цей день як Неділю Божого Ми-
лосердя. Мабуть, є особливий знак у
тому, що Господь покликав Святішого
Отця до Себе саме в такий особливий
час. Можливо, це знак і для нас, укра-
їнців — молитися, щоб Іван Павло II,
великий Папа і наш родич-слов’янин,
просив у Бога милосердя і для нашої
країни та її народу.

Ми всі, понад усе на світі, потре-
буємо цього милосердя.

«Святіший Отче, просіть в Господа про милосердя для нас»

Архієпископ Харківсько-Полтав-
ський УАПЦ Ігор (Ісіченко) звернувся
до римо-католицької спільноти Укра-
їни з висловами співчуття у зв’язку з
відходом Святішого Отця Івана Павла
II. Він пише: «З глибоким сумом спри-
йнявши звістку про упокоєння повік-
незабутнього слуги Божого Папи Івана
Павла ІІ, клир і миряни Харківсько-
Полтавської єпархії УАПЦ моляться за
вічний спокій спочилого і його просла-
ву в Небесному Царстві та складають

братні християнські співчуття вірним
Католицької Церкви, осиротілим зі
смертю свого першоієрарха — вели-
кого трудівника у Христовім виногра-
днику, апостола прощення і любові.
Хай Милосердний Господь, на суд пе-
ред Яким постає тепер душа спочи-
лого, прийме його в Свої небесні оселі,
а нам залишить про нього вічну й до-
бру пам’ять».

У проповіді, виголошеній у Хрес-
топоклонну неділю, 3 квітня 2005 р., в

За словами вікарія римської дієце-
зії кардинала Камілло Руїні, який та-
кож очолює єпископську конференцію
Італії, дві останні госпіталізації, хво-
роба і страждання Папи також «стали
своєрідним посланням для віруючих:
про те, що слід приймати страждання
і про те, що життя з Христом є засад-
ничим шляхом Спасіння».

Свято-Дмитрівській церкві м. Харко-
ва, архієпископ Ігор нагадав про пере-
дсмертні страждання й хворобу Папи
Івана Павла ІІ як гідне несення хреста
християнина, звернув увагу на винят-
кову роль Папи в поваленні комунізму
й звільненні східноєвропейських наро-
дів від тоталітарних диктатур. Після
Літургії було відправлено панахиду за
новопреставленим Папою.

Äı¥πÔËÒÍÓÔ ß„Ó ßÒ¥˜ÂÌÍÓ ‚¯‡ÌÛ‚‡‚ Ô‡Ï’flÚ¸ ß‚‡Ì‡ è‡‚Î‡ II

Кардинал Камілло Руїні пригадав,
що в цьогорічному листі до священиків
на Великий Четвер, «Святіший Отець
зробив посилання не лише на свої осо-
бисті страждання, але й на той факт,
що священик, освячуючи Євхаристію
в особі Христа, повинен вміти також
жертвувати собою». «Гадаю, найцінні-
шим даром є саме спокійне прийняття

випробувань, які Господь нам поси-
лає», — сказав кардинал.

«Місія Папи Римського полягає в
тому, щоб нести звістку про воскре-
сіння Ісуса Христа, — зазначив у свою
чергу Джон Вілкінс, колишній редак-
тор католицького видання «The Tab-
let». — Іван Павло II — немов справ-
жня ікона сучасності».

«ëÚ‡Ê‰‡ÌÌfl è‡ÔË Ú‡ÍÓÊ ÒÚ‡ÎË Ò‚Óπ¥‰ÌËÏ ÔÓÒÎ‡ÌÌflÏ ‰Ó ‚¥ÌËı»

è¥‰ ˜‡Ò ÁÛÒÚ¥˜¥ Á ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÏË ‰¥Ú¸ÏË
Û Ç‡ÚËÍ‡Ì¥ 26 Í‚¥ÚÌfl 2001 ÓÍÛ

áÓflÌ‡ äÛ‰ËÌ‡

èÂÒ-ÒÎÛÊ·‡ ï‡Í¥‚Ò¸ÍÓ-èÓÎÚ‡‚Ò¸ÍÓª
πÔ‡ı¥ª ìÄèñ
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Кароль-Йозеф Войтила з’явився на
світ у вівторок, 18 травня 1920 року, в
маленькому містечку Вадовіце у  пів-
денно-східній Польщі. Виходець із на-
роду, Войтила добре знав життя прос-
тих хліборобів, які жили у курних ха-
тах і заробляли на життя важкою що-
денною працею.

Дитинство і юність
Перша особиста трагедія підстере-

гла Кароля Войтилу 13 квітня 1929
року, коли у віці сорока п’яти років по-
мерла його мати. Каролю через п’ять
тижнів повинно було виповнитися де-
в’ять років, він ходив до третього кла-
су початкової школи. До школи Ка-
роль пішов у шість років, і з першого
ж дня навчання отримував відмінні оці-
нки з польської мови, релігії, матема-
тики, малюнку, співу, фізкультури, а
також за старанність і поведінку. Шко-
ла розташовувалася на другому повер-
сі і горищі будинку вадовіцького пові-
тового суду, неподалік від церкви, й за
декілька кроків від оселі Войтил. При-
міщення були малими, класи — пере-
повненими, і хлопчаки під час перерв
та у вільний час могли розважатися
лише на вулиці перед церквою.

У дитинстві Кароля кликали Льо-
люсь, і це вигадане матір’ю дитяче ім’я
збереглося до останніх днів: під час
приватних зустрічей у Ватикані саме
так зверталися до Папи декілька його
найближчих друзів. Емілія Войтила
дуже пишалася своїм молодшим сином
— навіть тоді, коли він ще був дити-
ною. Франтішек Задора, тодішній су-
сід Войтил, згадує, як Емілія говорила
його матері: «Ось побачиш, мій Льо-
люсь стане великою людиною».

У будинку Войтил завжди панувала
релігійна атмосфера, біля входу до
помешкання, куди вели круті металеві
сходи, завжди стояла невелика посу-
дина зі свяченою водою, вмочивши па-
льці в яку кожен, хто заходив до оселі
і виходив з неї, хрестився. На стінах
висіли образи, а у вітальні був неве-
личкий вівтар, біля якого щоранку
молилася ціла родина. Вечорами і в
неділю батько або мати читали вголос
Біблію. У будинку постійно читали
молитви, відзначали всі церковні свята
і дотримували постів.

Мати навчила Льолека хреститися,

батька Кароль Войтила також згаду-
вав як «людину надзвичайно релі-
гійну». Коли у віці десяти років май-
бутній Папа прислужував під час меси
— його мати на той час уже померла,
— Кароль-старший зробив синові за-
уваження, що той не молиться Свя-
тому Духові «належним чином». «Він
навчив мене, як потрібно молитися, —
згадував Іван Павло II, — і це був важ-
ливий духовний урок». Більш ніж че-
рез півстоліття молитва ця знайшла ві-
дображення в папській енцикліці про
Святого Духа.

Кароля-Йозефа Войтилу охрестив
20 червня 1920 року священик, війсь-
ковий капелан Франтішек Жак у кап-
лиці вадовіцької церкви, що була на ін-
шому боці вулиці, на якій стояв його
рідний будинок. Хрещеним батьком
майбутнього Папи став один зі свояків
його матері, Йозеф Кучмерчик, хре-
щеною матір’ю — сестра Емілії, Марія
Вядровська. У парафіяльній книзі бу-
ло записано латиною: «baptisatus est
Carolus Josephus». Цікавий факт: у
книзі, де відзначаються всі священні
дійства, для Кароля Войтили було від-
ведено цілу сторінку. Тобто після його
хрещення, Франтішек Жак залишив
лист порожнім, а наступні записи про-
довжував на іншому листі.

На формування характеру Войтили
великий вплив зробили особиста тра-
гедія, страждання і самотність. Не до-
сягши й двадцяти одного року, він
втратив майже всю родину: його сест-

ра померла ще дитиною, мати — коли
йому виповнилося вісім років,
старшого брата він втратив в одинад-
цять, а улюбленого батька — за три
місяці до свого двадцять першого дня
народження.

Ці сімейні втрати сформували Вой-
тилу як людину і як священика. Він
часто говорив про них в особистих бе-
сідах, особливо про хвилини страшної
самотності після смерті батька. Сам
Кароль також кілька разів зіткнувся
зі смертю.

Друзі, які знали Войтилу віддавна,
вважають, що молитва і медитація за-
вжди слугували головними джерелами
його фізичної і розумової сили, а та-
кож дивовижної здатності відновлюва-
ти енергію — незважаючи на убивчий
графік ватиканського життя і виснаж-
ливі поїздки по цілому світі. За звичай-
ними мірками, ці навантаження занад-
то великі для людини в такому віці.

Схильність до гуманітарних наук
виявилася в Кароля Войтили рано, ще
в школі. Учителі згадували, що він осо-
бливо любив уроки іноземної мови,
релігії і філософії. Після закінчення
школи Кароль разом з батьком пере-
їхав до Кракова і вступив до універси-
тету, де почав вивчати філософію і
філологію. Він провчився там всього
два роки, однак університетська атмо-
сфера дуже вплинула на майбутнього
Папу. У 18 років Кароль бере активну
участь у діяльності театрального гур-
тка, відвідує заняття з риторики і пише
вірші. У цих заняттях не останню роль
відіграють релігійна і моральна скла-
дові. Наприклад, п’єсі «У крамниці
ювеліра», написаній Войтилою у 1939
р., передує підзаголовок: «Медитація
про Таїнство шлюбу, який часом обер-
тається драмою»... Автор цього твору,
безумовно, виступає «апологетом ро-
дини», людиною, яка любить і напру-
жено розмірковує про любов. Прибли-
зно тоді ж Кароль пише цикл віршів
під назвою «Балади Вавельського со-
бору».

14 травня 1938 року Войтила склав
випускні іспити. Він отримав вищі оці-
нки «відмінно» з польської, грецької,
німецької мов, латини, історії, проблем
сучасної Польщі, філософії і фізично-
го виховання. 27 травня разом з інши-
ми учнями гімназії майбутній Папа

Світло Папи Римського Івана Павла ІІ
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отримав диплом про закінчення школи.
Щоб дістати найвищу оцінку з латини,
йому довелося на перше запитання від-
повідати сорок хвилин, на друге —
п’ятнадцять, а на третє — сім. Така
система складання іспиту була покли-
кана переконати викладачів, що учень
володіє латиною так само добре, як і
польською мовою (або майже так само
добре).

Восени 1939 р. Польщу окупували
гітлерівські війська. Релігійне й куль-
турне життя країни завмерло, при-
наймні на офіційному рівні. Але все-
таки існував підпільний університет, у
якому Кароль Войтила ще якийсь час
продовжував навчатися. Та вже 1 лис-
топада 1940 р. для нього починається
зовсім інше життя: щоб допомагати
хворому батькові, він працює робітни-
ком на кам’яному кар’єрі у Закшовеку,
поблизу Кракова, проте продовжує
займатися літературою, пише п’єсу
«Король Дух», працює в підпільній ор-
ганізації, що переховує краківських
євреїв і переправляє їх до інших країн.

У вересні 1940 року Войтила роз-
почав свою трудову біографію прос-
тим робітником вапнякових копалень
концерну «Сольвей». Величезні кам-
’яні брили відколювали від скель за
допомогою динаміту, а потім перево-
зили вузькоколійкою у вагонах  на фа-
брику у Фалецькому Бору — промис-
ловому районі Кракова. Войтила про-
працював на фабриці чотири роки.

У вільні хвилини майбутній Папа
читав релігійні праці. Одним з перших
таких творів був «Трактат про доско-
нале служіння Пресвятій Діві Марії»,
написаний на початку XVIII століття
Людвігом-Марією де Монтфором, свя-
щеником із Бретані, якого пізніше бу-
ло канонізовано Римо-Католицькою
Церквою. Глибоке пошанування Каро-
лем святині Діви Марії у Кальварії Зе-
бжидовській, а також читання цієї кни-
ги заклали у майбутнього Папи основи
культу Божої Матері. Він молився по
дорозі на роботу, у церкві на Дембні-
ках, молився на фабриці, молився в
старій дерев’яній церкві у Фалецькому
Бору неподалік від фабрики «Соль-
вей», по дорозі на цвинтар і над моги-
лою батька, молився у своїй оселі. Бі-
льшість робітників ставилися до Каро-
ля з повагою і захопленням. Вони нази-
вали його «студентом» або «нашим
маленьким священиком» і часто дава-
ли йому змогу відпочити, кажучи: «Ти

вже досить сьогодні попрацював, від-
починь, почитай, з’їж щось».

Диякон, священик, єпископ,
кардинал

У жовтні 1942 р. Кароль вступив
на курси при богословському факуль-
теті Ягеллонского університету. Ці ку-
рси — всупереч гітлерівським наказам
про припинення релігійної освіти —
вів Краківський архієпископ, кардинал
Адам Сапєга. Через два роки Кароль
Войтила став семінаристом.

13 жовтня 1946 р. кардинал Сапєга
висвятив Войтилу на піддиякона (цей
сан було скасовано Папою Павлом VI),
а через тиждень — на диякона.

Того ж дня, 20 жовтня, Войтила
формально попрохав про здійснення
над ним Таїнства священства, підтвер-
дивши під присягою, що він цілком
усвідомлює обов’язки, які бере на се-
бе, і що робить це «абсолютно добро-
вільно».

1 листопада, у День всіх святих, ка-
рдинал Сапєга у своїй особистій кап-
лиці висвятив Кароля Войтилу на свя-
щеника Римо-Католицької Церкви.
Свою першу месу Кароль Войтила від-
служив у крипті святого Леонарда у
Вавельському кафедральному соборі
серед саркофагів польських королів і
національних героїв. Свідком цієї події
був священик Фіглевич. Потім Кароль
відслужив три тихі меси за упокій душ
своїх матері, батька і брата. Вони від-
булися 2 листопада за участі всіх чле-
нів театру «Рапсодія».

Своє наступне богослужіння Вой-
тила провів у церкві на Дембніках.  11

листопада в будинку своїх друзів, Квя-
тковських, Кароль охрестив їхню доч-
ку. Це було перше хрещення, яке здій-
снив молодий священик. У парафіяль-
ній книзі церкви святої Анни записано,
що дівчинку охрестив Carolus Wojtyla
Neopresbyter.

Восени 1946 р. Кароль Войтила ви-
рушає до Вічного Міста і вступає до
«Angelicum» (домініканський універ-
ситет св. Томи). У 1948 р. він захистив
там дипломну роботу під назвою «Пи-
тання про віру у св. Івана Хреста (іспа-
нський кармеліт-містик XVII ст. —
прим. ред)».

Повернувшись до Польщі, близько
року він провів у містечку Неговіце,
де був помічником настоятеля. Згодом
виїхав до Кракова, до парафії св. Фло-
ріана — тут йому довелося працювати
головним чином з університетською
молоддю. У 1953 р. о. Кароль Войтила
почав викладати етику і моральну
теологію спочатку на богословському
факультеті Ягеллонского університе-
ту, а згодом — у Католицькому універ-
ситеті в Любліні. П’ятдесяті роки в
житті майбутнього Папи відзначені на-
пруженою науковою діяльністю: за
цей час він написав понад 300 статей,
головним чином з християнської ети-
ки. У 36 років Кароль Войтила став
професором в Інституті етики у Люб-
ліні. Попри це, він, як і раніше, захоп-
лювався спортом, подорожував, спіл-
кувався з друзями. Повідомлення, що
Папа Пій XII підносить його в сан
єпископа, застало отця Войтилу у по-
ході на байдарках по Мазурських озе-
рах!.. Це було в липні 1958 р. У 38-
річному віці він став наймолодшим
єпископом в історії Польщі.

Чин рукоположення в сан єпископа
було здійснено 28 вересня 1958 року у
Вавельському кафедральному соборі.
Як завжди, у отця Войтили була власна
концепція проведення урочистостей.
Він наполягав, щоб численним вірним,
присутнім на тривалій і складній цере-
монії, деякі моменти пояснював спеці-
альний коментатор. Однак більш тра-
диційний у своїх поглядах архієпископ
Базяк, який очолював урочистості, не
погодився з такою пропозицією. Вой-
тила обрав також низьку митру за-
мість високої, дуже величної, яким
віддавали перевагу більшість єпис-
копів.

Кароль Войтила був призначений
Папою на архієпископа-митрополита

«ì „Ó‡ı — ·ÎËÊ˜Â ‰Ó ÅÓ„‡», — „Ó‚ÓË‚
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краківського 30 грудня 1963 року, уро-
чиста церемонія відбулася у Вавельсь-
кому кафедральному соборі 3 березня
1964 року. Майбутньому Папі було
тоді усього сорок три роки.

29 травня, через одинадцять днів
після свого сорок сьомого дня наро-
дження, Войтила довідався, що Павло
VI призначив його кардиналом. 26 чер-
вня 1967 року краківський архієпис-
коп разом із двадцятьма шістьма інши-
ми прелатами отримав у Сікстинській
каплиці кардинальський титул під час
однієї з найбільших церемоній, які
будь-коли відбувалися в Католицькій
Церкві. Наступного дня, пообіді, двад-
цять сім нових кардиналів служили ра-
зом з Павлом VI урочисту месу на пло-
щі Святого Петра.

Обрання Папою
Після смерті Папи Павла VI і не-

довгого правління Івана Павла I, карди-
нала Кароля-Йозефа Войтилу обрали
главою католиків усього світу.

Це відбулося 16 жовтня 1978 року,
о 18 годині 18 хвилин. Кардинал-ка-
мерленго повідомив, що Папою Римо-
Католицької Церкви став Кароль Вой-
тила з Кракова, а потім підійшов до
нього і запитав латиною: «Чи погоджу-
єшся?» Войтила не вагався ні хвилини.
«Така воля Божа, — відповів він, —
погоджуюсь». Пролунали оплески.

Нарешті знаменита піч Чезаре Тассі
випустила в небо хмарку білого диму.
Вона сповістила світ, що Папу обрано,
але його ім’я, як і раніше, залишалося
невідомим за межами Сікстинської
каплиці. На вірних, що в напрузі очі-
кували на площі Святого Петра, опус-
тилася ніч.

Кардиналу Періклу Фелічі було до-
ручено оголосити про те, що саме по-
льський підданий став новим Папою.
Його друзі говорили, що дорогою до
балкону, з якого він мав оголосити зві-
стку, кардинал кілька разів, з остраху
помилитися, перепитував ім’я Папи.

Кароль Войтила, який став 263-тім
наступником святого Петра і 264-тим
Папою Католицької Церкви, найчисе-
льнішої і найдавнішої Церкви світу,
прийняв ім’я Івана Павла II на знак по-
ваги до свого попередника — Папи
Івана Павла I.

Ставши на чолі Католицької Церк-
ви, він прибрав також наступні титули:
Єпископ Римський, Вікарій Ісуса
Христа, Спадкоємець святого Петра,
Князь Апостолів, Pontifex Maximus (у
руках якого зосереджена вища судова
влада над Церквою), Патріарх Заходу,
Примас Італії, Архієпископ-Митропо-
лит Римської Провінції, глава Ватика-
нської Держави, Раб Рабів Божих.

Папська праця
У віці 58 років польський карди-

нал, в гарній фізичній формі, зі зрос-
том майже сто вісімдесят сантиметрів,
став наймолодшим від 1846 року Па-
пою і першим Папою-іноземцем, по-
чинаючи з 1523 року. Іван Павло II не
зволікав з тим, щоб показати карди-
налам, а незабаром і усьому світові, що
збирається встановити нові стандарти
понтифікату. Папа Войтила зламав
сформований століттями образ римсь-
кого первосвященика. Він бігав у кро-
сівках гірськими стежками, займався
на тренажерах, плавав у басейні, грав
у теніс, катався на гірських лижах. З
пастирськими візитами Папа відвідав
багато країн у всіх частинах світу.

Іван Павло II багато зробив для
модернізації образу Католицької Цер-
кви, але залишився непохитним у спо-
відуванні засад, які, на його думку, ста-
новлять моральну основу людської
цивілізації. Він виступав за категори-
чну заборону абортів, штучного заплі-
днення, розлучень, проти застосування
засобів контрацепції, рукоположення
жінок у священичий сан.

Кошмаром стали постріли в Папу,
зроблені на площі Святого Петра в
середу, 13 травня 1981 року, турецьким
терористом з відстані усього лише
трьох з половиною метрів. Куля з мо-
гутнього дев’ятиміліметрового брау-
нінга потрапила Папі в живіт і про-
йшла в декількох міліметрах від аорти.
Якби вона зачепила аорту, врятувати
Святішого Отця не вдалося б.

Куля, на щастя, не заторкнула й ін-
ших життєво важливих органів. Про-
те, цілих п’ять годин і дванадцять хви-
лин, поки в клініці «Джемеллі», розта-

шованій в двадцяти хвилинах їзди від
місця замаху, хірурги проводили скла-
дну операцію, Папа перебував у кри-
тичному стані.

Святіший Отець наполіг на особи-
стій зустрічі з Алі Агджою. Один з ка-
рдиналів говорив, що Папа довго сидів
поруч з терористом, закривши об-
личчя рукою і говорячи щось Алі Аг-
джі. Коли він вийшов з камери, на його
обличчі блищали сльози.

У першу річницю замаху Іван Пав-
ло II вирушив у Фатіму, щоб подяку-
вати Божій Матері Фатімській за по-
рятунок і покласти на її вівтар кулю,
що потрапила в нього. Куля була піз-
ніше вмонтована в золоту, прикрашену
діамантами корону Діви Марії. Проби-
ту кулею, закривавлену єпитрахиль,
що була на Папі в хвилину замаху, він
приніс у дарунок Королеві Польщі —
Матері Божій Ченстоховській.

З роками стан його здоров’я погір-
шився, йому довелося відмовитися від
активних занять спортом, але він збе-
ріг прагнення до активної пастирської
діяльності. Завдяки позиції, яку зайняв
Іван Павло II, Католицька Церква при-
йняла такі епохальні рішення, як ре-
абілітація Галілео Галілея і покаяння
за багатовікове переслідування єврей-
ського народу.

Слідом за пораненням, на Папу впа-
ли нові лиха. У своїй заміській віллі,
він наступив на поділ своєї сутани і,
падаючи, зламав руку. У результаті,
права рука його практично втратила
рухливість. Іван Павло ІІ жартував з
цього приводу: «Благословляти можна
і лівою рукою».

Багато хто з тих, хто добре знав
Папу, говорили, що спочатку обража-
лися на нього за те, що під час бесід,
він увесь час щось писав. Здавалося,
що він занурений у роботу і не слухає
своїх співрозмовників, але Папа від на-
родження мав прекрасну пам’ять і міг
робити дві справи одразу. Поранення і
травми не зламали його духу. Навіть
під час тривалих перельотів і поїздок,
він продовжував працювати над кни-
гами.

Наприкінці 90-их Івана Павла II
вразила важка недуга — хвороба Пар-
кінсона. Але він продовжував очолю-
вати Церкву, стійко зносячи всі випро-
бування, що випали на його долю (...)

(За книгою Теда Шульца
«Іван Павло II»)

è‡Ô‡ è‡‚ÎÓ VI ¥
‡ı¥πÔËÒÍÓÔ ä‡Í¥‚Ò¸ÍËÈ

Í‡‰ËÌ‡Î ä‡ÓÎ¸ ÇÓÈÚËÎ‡
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Вартість передплати:
1 місяць — 1 грн. 80 коп.

у 2005 р.

Якщо Ви
вважаєте,
що зміст
нашого
видання

буде корис-
ним для

Вас,
і бажаєте
регулярно

одержувати
бюлетень
«Агенція
Релігійної

Інформації»
поштою
кожного
місяця,

звертайтеся
у Ваше

поштове

відділення.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

А г е н ц і я  Р е л і г і й н о ї  І н ф о р м а ц і їА г е н ц і я  Р е л і г і й н о ї  І н ф о р м а ц і ї

33879бюлетеня

Періодичність виходу бюлетеня
у 2005 році — один раз на місяць.
Зайдіть на пошту і підтримайте

церковну пресу!

Шановні
читачі !!!
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У бюлетені «Агенція Релігійної Інформації» (АРІ)

оперативно друкуються інформаційні повідомлення із
життя українських Церков, а саме: УГКЦ, УАПЦ,
УПЦ КП, УПЦ МП, християнських Церков націо-
нальних меншин в Україні, вісті з діаспори, христи-

янські новини з цілого світу.
Бюлетень АРІ також постійно подає повні тексти

найважливіших церковних або державних документів,
що стосуються Церкви та духовенства.

Якщо Ви вважаєте, що зміст цього видання буде ко-
рисним для Вас і бажаєте регулярно отримувати

бюлетень «Агенція Релігійної Інформації» поштою
на початку кожного місяця, то просимо оформити пе-

редплату у Вашому поштовому відділенні.
Передплатний індекс 33879

Інформацією АРІ користуються світські і релігійні
видання в цілому світі! Приєднуйтесь і Ви!

Якщо Ви бажаєте отримувати новини АРІ
електронною поштою, надішліть на факс (0322)

97-08-75 копію квитанції про поштову
передплату бюлетеня.

Не забудьте вказати Вашу електронну адресу!

АГЕНЦІЯ РЕЛІГІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

До уваги наших

дописувачів

Редакція АРІ
застерігає за собою право
редагувати і скорочувати

матеріали,
які подаються до друку.

Позиція редакції може
не збігатися з думкою,

що викладена в опублікованих
матеріалах.

Редакція АРІ не зберігає
і не повертає кореспонденцію,

яка надходить на її адресу.

Дорогі читачі!

Вже понад десять років ви-
ходить у світ інформаційно-
релігійне видання —Êбюле-
тень «Агенція Релігійної

Інформації» (АРІ).
Кожен бажаючий на сто-

рінках випуску може дізнати-
ся про нові та резонансні події
релігійного життя в Україні та
світі. Ми продовжуємо озна-
йомлювати Вас з новинами мі-
жнародної християнської спі-
льноти.

У своїх матеріалах Аген-

ція Релігійної Інформації ко-
ристується компетентними
джерелами з міжнародним та
екуменічним авторитетом, за
цими ж джерелами готує ко-
ментарі до подій у Церквах та
заяв Церковної влади. Інфо-
рмаційно-аналітичні звіти АРІ
Ви можете слухати на хвилях
Радіо «Воскресіння».

З повною добіркою інфо-
рмаційних повідомлень, коме-
нтарів та анонсів, підготова-
них Агенцією Релігійної

Інформації Ви зможете озна-
йомитись на сторінках бюле-
теня, якщо відвідаєте Ваше
поштове відділення та перед-
платите наше видання.

Вартість передплати

у  2005 р.:

на 3 місяці - 5 грн. 40 коп.

на 6 місяців - 10 грн. 80 коп.

(12 місяців - 21 грн. 60 коп.)
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Преосвященні Владики,
Всесвітліші і Всечесніші Отці,
Преподобні монахи і монахині,
Шановні миряни!
Дорогі у Христі!
У жовтні минулого року зібрані на

Синоді владики з України і всіх наших
поселень посвятили хрести Патріар-
шого собору Христового Воскресіння
у Києві — символу єдності вірних на-
шої Церкви, розсіяних по всьому світі.
Той, хто приїжджає до Києва, може по-
бачити, що вже споруджена значна ча-
стина цього нашого спільного храму.
Усе це було зроблено на пожертви доб-
рих людей з України і з-за кордону. На-
ші вірні жертвували, скільки могли,
подібно до вдовиці, яку Христос похва-
лив за те, що вміла пожертвувати, хоч
сама небагато мала. А дехто пожерт-
вував навіть досить велику суму. Всім,
хто досі зі щирого серця сприяв спо-
рудженню цього собору, висловлюємо
щиру подяку.

Однак, до остаточного споруджен-
ня собору ще далеко. Тому знову звер-
таюся до Вас, вірних Києво-Галицької
Митрополії (до наших співбратів і
співсестер, які проживають у різних
країнах світу, звернуся пізніше осіб-

ним листом із проханням допомогти
своїми пожертвами завершити споруд-
ження храму). Прошу Вас не про над-
звичайно великі кошти (хоча було б
добре, якби хтось міг їх дати), а про
те, щоб кожен склав від душі свою леп-
ту. Нехай це буде тільки одна гривня,
та в загальному цих коштів було б дос-
татньо, щоб значно пришвидшити бу-
дівельні праці.

Складіть свою пожертву своїм свя-
щеникам, які передадуть її владикам, і
ми спільними зусиллями спричинимо-
ся до завершення будівництва. Тоді бу-
демо втішатися, що в Києві, столиці
України, стоїть наш Патріарший гре-
ко-католицький храм як символ усіх
нас, об’єднаних любов’ю до Господа,
прив’язанням до рідної Церкви і бажа-
нням бачити духовний добробут рід-
ного народу.

Нехай милостивий Господь благо-
словить усіх нас!

Сердечно вдячний Вам у Христі
Господі,

+ Любомир

(на веб-сайті Патріаршого
собору Воскресіння Христового у

Києві звернення розміщено
30 березня ц.р.)

ЗВЕРНЕННЯ
про збір коштів на побудову Патріаршого собору

22 березня Львівська духовна семі-
нарія Святого Духа (ЛДС), вшанову-
вала 81-ші роковини від дня смерті о.
Ісидора Дольницького. Ця постать
вписана золотими літерами в історію
духовної семінарії, адже о. Ісидор —
відомий науковець, літургіст, бого-
слов, довголітній духівник семінарії.
О. Дольницький впорядкував церковні
наспіви Греко-Католицької Церкви та
уклав типік — чин богослужінь, за
якими по сьогоднішній день живе та
співає наша Церква по цілому світі.

26 березня у приміщенні УКУ від-
булась презентація книги д-ра Олега
Дольницького «Літопис роду Доль-
ницьких». Автор — правнук старшо-
го брата о. Ісидора, професор, доктор
медичних наук, відомий в Україні дитя-
чий хірург, сьогодні мешкає у Києві.

У новозбудованій церкві Львівсь-
кої духовної семінарії відбулося уро-
чисте відкриття меморіальної дошки,
присвяченої о. Ісидору. Це знаменна
подія, адже це є свідченням того, що
молоді семінаристи продовжують не-
сти ідею о.-прелата, служити Богові і
людям з такою побожністю, з якою
Пречиста Діва служила Богу: «Відда-
ти себе цілком, нічого не лишаючи со-
бі, бути всім для всіх».

ЛДС вшанувала

о. Ісидора Дольницького
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Патріарх Філарет:  «Без пріоритету духовних

«Я переконаний, що ми доживемо
до соборної Української православної
Церкви», — сказав Президент, і додав:
«У нас є можливість поважати почут-
тя кожного, незалежно від того, до
якого храму він ходить».

«Якщо ми дружитимемо з різними
конфесіями, поважатимемо почуття
кожного, я переконаний, що ми знайде-
мо відповідь, як жити в братерстві, у
взаєморозумінні, не ігноруючи почут-
тів жодної людини», — сказав Віктор
Ющенко.

Президент не раз підкреслював на-
міри нової влади співпрацювати з усіма
конфесіями, вибудовуючи рівноправні
відносини, не надаючи жодних переваг
тій або іншій.

На Україні більше половини усіх
зареєстрованих релігійних громад на-
лежить трьом православним Церквам
— Київського та Московського пат-
ріархатів та УАПЦ.

Кожна п’ята релігійна громада на-
лежить католицьким Церквам —
ÊУГКЦ та РКЦ.

Президент України Віктор Ющенко висловив впевненість,

що на Україні буде створена єдина православна Церква

Українська Православна Церква
Київського Патріархату підтримує
програму діяльності Уряду України на
чолі з Ю. В. Тимошенко, в якій одним
з головних завдань держави визначене
духовне відродження українського су-
спільства. Ми вважаємо, що в цьому
питанні уряд зайняв вірну позицію, бо
без духовного відродження, без пріо-
ритету духовних цінностей над мате-
ріальними, не можна побудувати міцну
державу. У зв’язку з цим до нас було
звернення, в якому уряд закликав Цер-
кву допомогти державі відроджувати
духовність українського суспільства.
Відповідаючи на це звернення, ми про-
вели засідання Священного Синоду і
Вищої Церковної Ради, на якому ми
підтримали таку позицію Українського
уряду і готові з ним співпрацювати в
цьому. Ми вважаємо, що наша спів-
праця з урядом, з державою може йти
у двох напрямках. Через телебачення,
радіо, пресу ми можемо духовно впли-
вати на наше суспільство і цим самим
відроджувати його. Тому ми просимо
державу створити теле- і радіоканал
духовного відродження. В його програ-
мах повинні брати участь не тільки
церковні діячі, але й представники ку-
льтури, інтелігенція — письменники,
композитори, поети тощо. Такий канал
повинен стати духовною альтернати-
вою сучасному напрямку розвитку за-
собів масової інформації, які сприяють
поширенню бездуховності та амораль-
ності. ÊДругий напрям співпраці з дер-
жавою — це викладання християнсь-
кої етики в школі. Протягом багатьох
років ми намагаємося досягти того,
щоб такий предмет викладався, але

досі його немає. Існує позитивний до-
свід його викладання в Західній Укра-
їні, і буде добре, якщо він матиме про-
довження на рівні цілої держави. До
того часу, поки діти і молодь не будуть
охоплені викладанням християнської
етики, великого зрушення в духовному
відродженні ми не побачимо, духовні
основи потрібно закладати з дитинст-
ва. Якщо держава піде на ті кроки, які
ми пропонуємо, то ми будемо мати до-
брі результати, а якщо буде гальмуван-
ня, — тоді ми у духовному відродженні
українського народу просуватимемося
значно повільніше. Священний Синод
і Вища Церковна Рада також займа-
лися проблемою релігійної ситуації в
Україні. Згідно Закону держава по-
винна виявляти рівне ставлення до всіх
конфесій, але за попередньої влади це
положення було простою декларацією.
Ми знаємо, що в дійсності ставлення
було не рівним, бо одна конфесія мала
пріоритет над іншими. Прийшов той
час, коли повинно бути рівне став-
лення, на основі Закону. Ми просимо
державу, щоб до Київського
Патріархату було таке ж ставлення, як
і до УПЦ Московського Патріархату.
Це, зокрема, повинно виявитися і в
тому, щоби в тих областях, де Київсь-
кий Патріархат не має типових храмів,
йому були передані ті культові об’єкти,
які не використовуються.

Ми обговорювали також питання
про державний орган у справах релігій.
Як ви знаєте було заявлено, що Держ-
комрелігій буде ліквідований. Ми вис-
ловлюємо думку, що ліквідація такого
органу несвоєчасна, бо релігійна си-
туація в Україні така, яка не дозволяє

на даному етапі ліквідувати державний
орган у справах релігій. Ми будемо
просити, щоб до цього питання держа-
ва підходила обережно, зважено, щоб
не нашкодити релігійній ситуації в Ук-
раїні. ÊСвященний Синод і ВЦР прий-
няли звернення до УПЦ Московсько-
го Патріархату і до УАПЦ. До УПЦ
Московського Патріархату ми зверта-
ємося із закликом припинити релігійне
протистояння, не ділити православних
віруючих на канонічних-неканонічних,
благодатних-безблагодатних, право-
славних-розкольників. Ця ворожнеча
завдає великої шкоди українському
суспільству і його духовному відро-
дженню.

Тому ми звертаємося до єпископа-
ту, духовенства і віруючих із закликом
припинити релігійну ворожнечу, спі-
льно працювати у справі духовного
відродження України. Цією справою
можуть і повинні займалися і пред-
ставники Київського Патріархату, і
Московського Патріархату, і всі цер-
кви разом — і УГКЦ, і Римо-Като-
лицька Церква, і протестантські Цер-
кви. У зверненні до УАПЦ ми знову
пропонуємо почати переговори щодо
об’єднання і утворення Помісної Ук-
раїнської Православної Церкви. ÊМи
ставимо також питання про визнання
Помісної УПЦ, бо її визнання з боку
Вселенського Патріарха допоможе
стабілізувати релігійну ситуацію в Ук-
раїні. Вселенський Патріарх двічі при-
вітав В. А. Ющенка з обранням Пре-
зидентом України. В цих привітаннях
було зазначено, що Константинополь-
ська Церква, як Церква-Мати, готова
активно взяти участь у вирішенні пи-

(¥Á ‚ËÒÚÛÔÛ Ì‡ ÔÂÒ-ÍÓÌÙÂÂÌˆ¥ª
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тання Української Церкви. Така пози-
ція Константинопольського Патріар-
хату дає надію на те, що ми зможемо,
нарешті, розв’язати це болюче питан-
ня. ÊГоловною причиною того, що об’є-
днання Православної Церкви в Україні
досі не відбулося, є те, що УПЦ МП
хоче бути у єдності з Московським Па-
тріархатом, не хоче розривати свого
адміністративного зв’язку. Глибинною
ж причиною є те, що Росія викори-
стовує РПЦ для впливу на Україну і
тому гальмуються об’єднавчі процеси.
Сьогодні ситуація змінюється, бо Ук-
раїна хоче йти самостійним шляхом,
не ігноруючи, звичайно, сусідства з
Росією. У зв’язку з цим змінюються
взаємовідносини України і Росії, що
вплине також і на церковне станови-
ще та полегшить вирішення питання
об’єднання. Ми не наполягаємо, щоб
всі, хто зараз в Україні належить до
Московського Патріархату, увійшли
до складу Помісної УПЦ. Російська
Церква може існувати в Україні, але
як Російська Православна Церква в
Україні, бо саме так назвав її Прези-
дент Росії В. В. Путін, коли у 2004 році
приймав єпископат РПЦ, і таке визна-
чення УПЦ Московського Патріарха-
ту відповідає дійсності.  ÊНаша Церква
готова вести переговори і про об’єд-
нання, і про визнання з боку Констан-
тинопольського Патріархату. Про те,
що ця Церква також готова до таких
переговорів, свідчать листи Патріарха
Варфоломея Президенту України.
Раніше гальмом в цьому процесі була
позиція Президента Л. Д. Кучми. Він
зайняв таку позицію, що він «за» По-
місну УПЦ, про що ми не раз чули в

його виступах, але коли він зустрічав-
ся з Патріархом Варфоломеєм, то го-
ворив, що це питання потрібно узго-
дити з Московським Патріархатом. А
Московський Патріархат проти, тому
це питання не зрушилось з місця. Ми
сподіваємося, що новий Президент Ук-
раїни, який зацікавлений в тому, щоб
Україна стала дійсно українською,
щоб уряд працював на користь укра-
їнського народу і держави, так само
буде діяти і стосовно до Церкви. В
цьому питанні будуть співпадати і на-
ша позиція, і Константинополя, і дер-
жави. ÊСлід зазначити, що церковне
об’єднання залежить не від держави, а
від Церкви, але Церква без держави це
питання самостійно вирішити не мо-
же. На прикладі визнання автокефалії
Православної Церкви в Польщі в 1924
році, в чому значну роль відіграв по-
льський Уряд, ми бачимо, що ці пи-
тання вирішуються Церквою за уча-
стю держави. Тому в нових умовах ми
сподіваємося, що процес церковного
об’єднання і визнання помісного ста-
тусу Української Церкви завершить-
ся позитивно. Ê

(...) Незважаючи на те, що зараз є
протести, ми наполягаємо на тому, щоб
Десятинна церква була відбудована. Я

пам’ятаю, яка була реакція деяких сил
на відбудову Михайлівського Золото-
верхого монастиря і Успенського со-
бору Лаври. Тоді теж говорили, що
краще дивитися на оригінали зруйно-
ваного монастиря і собору, ніж на но-
возбудовані храми, бо це будуть храми
не ХІ ст., а ХХ ст. Зараз ви бачите, яке
духовне, культурне та історичне значе-
ння мають іÊМихайлівський монастир,
і Успенський собор, і інші відбудовані
храми, який великий внесок вони роб-
лять у відродження духовності укра-
їнського народу. На мою думку, резуль-
татом будівництва цих храмів можна
назвати і «помаранчеву революцію»,
бо те, що відбувалося на Майдані Не-
залежності, яка там панувала атмос-
фера, і яку роль відіграв в цих подіях
Київ, — це є результат духовного від-
родження, яке було б неможливим без
будівництва храмів. Духовному відро-
дженню будуть сприяти не залишки
зруйнованого Десятинного храму, а
сам храм, тому ми виступаємо за його
відбудову. ÊСлід зазначити, що деякі
сили хочуть бачити зруйноване хрис-
тиянство, і на прикладі руїн храмів по-
казати, яким стало християнство в
світі, що воно не варте нічого, що ви
можете дивитися тільки на руїни хрис-
тиянства. А в дійсності християнство
не в руїнах. Ми хочемо, щоб Церква
діяла, відроджувала духовність і під-
тримувала моральний стан суспіль-
ства. Виходячи саме з цих позицій, а
не з позицій археології, ми хочемо, щоб
була відроджена Десятинна церква. А
щодо її належності, то вона буде на-
лежати Помісній Українській Право-
славній Церкві.

 цінностей не можна збудувати міцну державу»

П’ятниця — 13 травня
9.00 — Проща вирушає від церкви Св.
Архістратига Михаїла (Львів, вул.
Винниченка, 22).

Субота — 14 травня
19.00 — Зустріч прощі в Уневі. Моле-
бень до Пресвятої Богородиці.
21.30 —ÊВечірня з Литією. На литій-
них стихирах: обхід з Унівською чудо-
творною іконою Матері Божої навколо
монастиря.

Неділя Мироносиць — 15 травня
Свято Унівської чудотворної

ікони Матері Божої
0.00 — Утреня, в часі якої Акафіст до
Богородиці. Мирування, прикладання
до Унівської чудотворної ікони Матері
Божої.
3.30 — Похід зі свічками на Чернечу
гору. Панахида.
4.30 — Молебень до Блаженного Кли-
ментія, Архімандрита Унівського.

5.30 — Часи.
6.00 — Божественна Літургія. Водо-
свяття. Читання молитов над хворими.
10.00 — Архієрейська Божественна
Літургія.
Під час Богослужінь можна присту-
пати до Святої тайни Сповіді.

Адреса
Святоуспенської Унівської Лаври:
село Унів, Перемишлянський район,
Львівська обл., тел. (03263)5-81-21

Святоуспенська Лавра запрошує на прощу до Унева з нагоди

свята Унівської чудотворної ікони Матері Божої

Á‡ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ÏË ëËÌÓ‰Û ìèñÊäè)
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Виставка під такою назвою відбулася у рамках заходів з нагоди 100-
літнього ювілею Національного музею у Львові. Вона була покликана від-
творити найважливіші сторінки становлення Львівської мистецької школи
за матеріалами фондових збірок музею. Підвалини цієї школи закладалися
ще на зламі XIX-XX ст. і були пов’язані з іменем Івана Труша, за ініціативи
якого у 1898 році у Львові, було створене «Товариство для розвою руської
штуки», покликане консолідувати українських художників Галичини дов-
кола ідеї національного мистецтва. Проте найбільшою мистецькою подією
українського Львова на початку XX століття стала Всеукраїнська виставка
1905 року, яка відбулася в той самий час, в лютому-березні, на якій поряд
з галичанами виставлялися художники з Наддніпрянської України: М. Бу-
рачек, В. Маслянников, З. Красицький та ін.

Експозиція виставки презентувала творчість цілої плеяди знаних льві-
вських художників, що брали активну участь у мистецькому житті краю,
зокрема, у виставковій діяльності «Товариства для розвою руської штуки»
(1898-1914), а згодом — «Товариства прихильників української літератури,
науки і штуки» (1904-1914). Експонентами цих виставок були також А.
Манастирський, О. Курилас, Я. Пстрак, М. Сосенко, М. Івасюк.

Перша світова війна перервала плинність мистецьких процесів в Гали-
чині. Багато галицьких художників вступили до лав Українських Січових
Стрільців. Історичний зріз епохи на виставці ілюстрували твори на
стрілецьку тему О. Куриласа — художника Легіону УСС. Серед них —

åËÒÚÂˆÚ‚Ó ã¸‚Ó‚‡ ÔÂ¯Óª

é. äÛËÎ‡Ò «ÑË‚Î˛Òfl, ‡Ê
Ò‚¥Ú‡π...»(èÓÚÂÚ í. É. òÂ‚˜ÂÌÍ‡)

è. Ç¥ÈÚÓ‚Ë˜ «åÛÁ‡»

Ä. å‡Ì‡ÒÚËÒ¸ÍËÈ «á‡ÔÓÓÊÂˆ¸»

é. äÛÎ¸̃ Ëˆ¸Í‡ «í‡ÈÌ‡ ‚Â˜Âfl»

å. ëÓÒÂÌÍÓ «ïËÒÚÓÒ
¥ Ò‡Ï‡flÌÍ‡»
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ÔÓÎÓ‚ËÌË XX ÒÚÓÎ¥ÚÚfl
дивом врятовані «Портрет Т. Шевченка: «Дивлюся, аж світає...» (1918) та
«Портрет Сеня Горука» (1916).

Першою великою акцією міжвоєнного двадцятиліття стала «Виставка
сучасного малярства Галичини» (1919), організована в залах Національного
музею у Львові. У 1920-і рр. з Радянської України до Галичини прибуває
велика група художників: П. Холодний, П. Ковжун, В. Крижанівський та
інші. Наддніпрянці активно включилися у формування нового обличчя ми-
стецького Львова. З ініціативи П. Холодного та львівського мистецтвознавця
М. Голубця був створений Гурток діячів українського мистецтва (1922-1926),
який організував чотири виставки, що стали доброю маніфестацією укра-
їнського національного мистецтва.

У цей час спостерігається велике зацікавлення львівських художників
сакральним малярством. Присвячений цій тематиці третій зал експозиції
виставки ознайомив відвідувачів з пошуками модерного національного сти-
лю у даній ділянці. Одним із найкращих явищ у цій царині стала творчість
М. Бойчука, що здобула загальносвітове визнання. Отримавши фахову осві-
ту у мистецьких закладах Європи (Кракові, Мюнхені, Парижі), М. Бойчук
в Парижі створив власну школу-майстерню, з метою відродження давніх
традицій українського мистецтва. На паризьких виставках «школа Бойчука»
поставала під гаслом «Відродження візантійського мистецтва», звідси назва
стилю — «неовізантизм».

á‡Í¥Ì˜ÂÌÌfl Ì‡ ÒÚÓ. 14

å. ÅÓÈ˜ÛÍ «èÓÓÍ ßÎÎfl»

é. äÛËÎ‡Ò «èÓÚÂÚ ëÂÌfl ÉÓÛÍ‡»

å. ëÓÒÂÌÍÓ «ïËÒÚÓÒ
·Î‡„ÓÒÎÓ‚Îflπ ‰¥ÚÂÈ»

èÂÚÓ ïÓÎÓ‰ÌËÈ. ñ‡Ò¸Í¥ Ç‡Ú‡ Á
¥ÍÓÌÓÒÚ‡ÒÛ Í‡ÔÎËˆ¥ ë‚. ÑÛı‡ ‚ Ò. êÛ‰ÌÓ

èÂÚÓ ïÓÎÓ‰ÌËÈ
«ïËÒÚÓÒ-ÖÏÏ‡ÌÛªÎ»
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Виставка презентувала і фрагмен-
ти іконостасу Каплиці св. Духа греко-
католицької семінарії у Львові, робо-
ти П. Холодного.

З припиненням діяльності ГДУМу
(у 1926 р.), провідним осередком мис-
тецького життя українського Львова
стала Мистецька школа О. Новаківсь-
кого (1923-1935). Ідея створення у
Львові мистецького навчального за-
кладу для української молоді була на
часі, і зумів її реалізувати видатний ук-
раїнський художник О. Новаківський.

На виставці представлено твори
грона вихованців школи, чий мистець-
кий доробок став вагомим внеском в
українське мистецтво: Г. Смольсько-
го, В. Дядинюка, Л. Геца, М. Мороза,
С. Гебус-Баранецької, Р. Сельського,
С. Гординського та ін.

1930-і рр. у львівському мистець-
кому просторі були позначені появою
нового покоління українських митців,
які орієнтувалися на нові формальні

здобутки кубізму, футуризму, сюрре-
алізму, експресіонізму, що еманували
із тогочасної столиці світового мисте-
цтва — Парижа (творчість Я. Музи-
ки, С. Гординського, П. Ковжуна, по-
дружжя Р. і М. Сельських), і стали
маніфестом нових мистецьких об’єд-
нань Львова, у першу чергу Асоціації
незалежних українських митців (1931-
1939) — АНУМ.

Асоціація стала найбільш автори-
тетним та послідовним мистецьким уг-
рупуванням Львова. На виставці пред-
ставлено творчість знаних учасників
Асоціації незалежних українських ми-
тців: Я. Музики, П. Ковжуна, С. Гор-
динського, Р. Сельського, М. Сельсь-
кої та інших художників, що в різний
час були експонентами її виставок.

Початок Другої світової війни при-
пинив існування АНУМу. Німецька
окупаційна влада, яка проводила більш
лояльну політику щодо місцевого на-
селення, толерувала функціонування
Спілки українських образотворчих

митців (1941-1944 р.). За короткий час
Спілка організувала ряд виставок.

Найвагоміша з них — III Виставка
СУОМ (1942), присвячена 25-літтю
заснування Української академії мис-
тецтв, — стала найповнішим відобра-
женням львівських мистецьких проце-
сів 1930-1940-х рр. (15 художників,
представлених на цьогорічній берез-
невій виставці, були експонентами цієї
виставки). Другий прихід більшовиць-
кої влади призупинив повноцінний роз-
виток Львівської школи. Для багатьох
художників не залишалося жодних ша-
нсів на продовження праці у Львові,
значна частина з них емігрувала на За-
хід.

Виставка, запропонована увазі гля-
дача, дає нагоду простежити у найва-
гоміших аспектах процеси становлен-
ня Львівської мистецької школи у
першій половині XX століття.

á‡Í¥Ì˜ÂÌÌfl. èÓ˜‡ÚÓÍ Ì‡ ÒÚÓ. 12
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Інформацію надано
Національним музеєм у Львові
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‰ÛıÓ‚ÌËÈ ‡ÒÔÂÍÚ

Червоноградська філія Львівсько-
го музею історії релігії 6 квітня ц.р. в
Палаці Мистецтв  Львова представляє
виставку «Повернені з небуття», на
якій вперше будуть показані ікони,
привезені з пошукових експедицій по
Львівщині, Тернопільщині, Волині і
Рівненщині 2000-2004 рр. Це — вже
третя виставка музею у Львові (перша
— у Львівському музеї історії релігії
1999 р. друга — у Палаці Мистецтв
2002 р.). Цього разу вона присвячена
25-річчю музею.

Чверть віку для музею — юність.
На відміну від старих поважних музеїв
ми тільки формуємо свою колекцію.
Але робимо це дуже активно. На ста-
рій, вщент розбитій «Волинянці»,  заві-
дувач філії Олена Шовкова (інколи —
з завідувачем реставраційної майсте-
рні Оксаною Ясинецькою) регулярно
вирушають у пошук по містах і селах
західного регіону. Тільки за 2000-2004
рр. музей поповнився 661 одиницею

óÂ‚ÓÌÓ„‡‰Ò¸Í‡ Á·¥Í‡: ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl Á ÌÂ·ÛÚÚfl

основного і 871 одиницею науково-до-
поміжного фондів. Серед знахідок цих
років є абсолютно унікальні. Але по-
трапляють до музею вони в переваж-
ній більшості — в аварійному стані.
Цей момент і визначає характерну
особливість виставки: на ній представ-
лені ікони, до яких довший час навіть
лячно було братися нашим реставра-
торам: це і дуже складні випадки від-
ставання фарбового шару та левкасу
від основи, струхлявіла та уражена
жуком-деревогризом деревина, прори-
ви, деформації та жорсткі заломи по-
лотна із втратами. Стосовно багатьох
із ікон були серйозні сумніви: чи змо-
жемо ми прийняти їх до основного
фонду, чи лише до науково-допоміж-
ного. Деякі мали по два шари пізніших
записів, деякі — по одному, 7 ікон — з
чисельними прописами. Щоби показа-
ти це, на виставці окремо будуть пред-
ставлені стенди із фотофіксацією про-
цесу реставрації найцікавіших та

найскладніших випадків.
Маємо висококваліфікованих, хоч

і молодих, реставраторів. Постійно ви-
рішуючи надзвичайно складні зав-
дання, вони набирають досвіду не дня-
ми, а годинами. Процесу реставрації
передує глибоке і всебічне обстеження
пам’ятки: беруться проби ґрунту та
фарбового шару для мікрохімічного
аналізу.

Визначити наявність авторського
малярства під пізнішим «поновленням»
та стан його збереженості дає змогу
рентгенографічне дослідження. Ціліс-
ність захисного покриття виявляє УФ-
люмінісценція. До реставрації, в про-
цесі та після неї велася кольорова
мікро- та макрозйомка, що наочно
демонструють стенди. На виставці пре-
дставлені ікони, датовані XV-XVIII ст.
та цікаві взірці іконопису XIX ст.

Куратор виставки
Олена Шовкова
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1. Ç. ÅÛÍÓ‚ «íÛÚ ÔÓıÓ‚‡ÌËÈ ÍÌË„Ó‰ÛÍ‡ ß‚‡Ì îÂ‰ÓÓ‚»;
2. Ç. òÌ¥ÚÍÓ «ÇË„Îfl‰ Ì‡ ˆÂÍ‚Û ë‚. û‡»;
3. ∏. ÅÂÁÌ¥ÒÍÓ «û¥È ÑÓ„Ó·Ë˜ ‚ ‰ÛÍ‡Ì¥ Û î¥‡Îfl»
4. û. ó‡Ë¯Ì¥ÍÓ‚ «Å‡ÚË áËÁ‡Ì¥ª»;
5. Ç. òÌ¥ÚÍÓ «ÇË„Îfl‰ Ì‡ ‚ÛÎ. è¥‰‚‡Î¸ÌÛ»;
6. ß. ê¥ÁÌËÍ «Ç·Ë‚ÒÚ‚Ó πÔËÒÍÓÔ‡ â. äÛÌˆÂ‚Ë˜‡»;
7. ß. ëÓ·ÓÎπ‚‡ «è‡Ï’flÚ¥ Ó. éÎÂÍÒ‡Ì‰‡ åÂÌfl»;
8. ß. ëÓ·ÓÎπ‚‡ «Ç¥‰ÍËÚ¥ ‚ÓÓÚ‡»;
9. ß. ëÓ·ÓÎπ‚‡ «ç‡Ú˛ÏÓÚ Á åÓÈÒÂπÏ».
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Глава Папської Ради в справах соці-
альної комунікації Джон Патрік Фоулі
у березні 2005 року приїздив до Києва.
Його візит складався з двох частин.
По-перше, він очолював делегацію Ва-
тикану на сьомій конференції Європе-
йської Ради з питань політики стосов-
но мас-медіа. Конференція тривала
три дні. До участі в ній були запрошені
віце-ректор УКУ о. Михайло Квятко-
вський та монсеньйор Енріке Планас
(член Папської Ради в справах кому-
нікацій). Архієпископ Фоулі мав вис-
туп на третій день конференції. На
конференції було обговорено основні
моменти участі мас-медіа в житті сус-
пільства у кризові моменти. Під час
другого дня конференції виступив
Президент України Віктор Ющенко і,
у зв’язку із справою журналіста Ґон-
ґадзе, пообіцяв, що журналісти в Ук-
раїні будуть більш захищеними.

Українську делегацію на конфе-
ренції очолював Микола Томенко, пі-
зніше обраний головою конференції.
Архієпископ Фоулі висловив думку,
що на конференції було недостатньо
уваги приділено ролі мас-медіа у ви-
хованні молоді, формуванні громадсь-
кої думки. Адже мас-медіа — це сила
в суспільстві, слід лише цю силу вико-
ристовувати на добро.

Друга частина зустрічі Джона Па-
тріка Фоулі була присвячена зустрічам
з католицькими та православними інс-
титуціями, закладами освіти. Відбу-
лися зустрічі з викладачами інститу-
ту журналістики при університеті
імені Т. Г. Шевченка; зі студентами і
викладачами Києво-Могилянської
Академії, в школі журналістики при
академії.

Цікаво, що зустріч відбувалася анг-
лійською (на знанні цієї мови робиться
особливий акцент в навчальному зак-
ладі). В організацію цих зустрічей ве-
ликий внесок зробили директор «Радіо
«Воскресіння» Мирослав Павлюк та
журналіст радіо Володимир Качур.

У рамках візиту відбулася зустріч
архієпископа з католицькими мас-ме-
діа, організована католицьким єписко-
пом Віталієм Скоморовським.

Делегація з Ватикану мешкала в
резиденції апостольської нунціатури в
Україні, приймав делегацію архієпис-
коп Іван Юркович, який організував
особливий вечір у нунціатурі для архі-
єпископа. На цей вечір було запроше-
но відомих людей України. Крім того,
відбулася зустріч з Митрополитом Во-
лодимиром Сабоданом в Києво-Пе-

Візит глави Папської Ради в справах соціальної комунікації

архієпископа Джона Фоулі до Києва

ÑÓÎfl ÑÂÒflÚËÌÌÓª ñÂÍ‚Ë ‚Ë¥¯Û‚‡ÚËÏÂÚ¸Òfl Ì‡ ÂÙÂÂÌ‰ÛÏ¥?

На прес-конференції 30 березня
віце-прем’єр-міністр України з гума-
нітарних питань Микола Томенко за-
пропонував провести в Києві референ-
дум з приводу доцільності відновлення
Десятинної церкви.

Томенко повідомив, що на сьогод-
нішній день уряд не приймав жодних
рішень щодо відновлення Десятинної
церкви. За його словами, навпаки, Ка-
бмін запропонував фінансування про-
ведення археологічних розкопок на

тому місці, де в X столітті була зведе-
на Десятинна церква. За словами Ми-
коли Томенка, після того, як археоло-
ги закінчать роботи, вони зможуть
запропонувати свій варіант щодо мож-
ливості відновлення цього об’єкта.

Томенко не виключає, що якщо на
місці фундаменту церкви будуть вияв-
лені важливі історичні знахідки, то на
ньому просто спорудять накриття.

www.pravda.com.ua

черській Лаврі. В останній день візиту
архієпископ побував у Бабиному Яру,
де помолився за загиблих тут у роки
війни.

Приємні спогади про молоді роки
та роботу на телебаченні навіяв Джо-
ну Фоулі візит у Національну телеком-
панію України. Він висловив подяку
працівникам телекомпанії за трансля-
цію урочистих Літургій з Ватикану у
дні великих свят Католицької Церкви.

Один з днів  візиту архієпископа ви-
пав на неділю, тож Джон Патрік Фо-
улі відслужив Літургію в київському
храмі — кафедральному собрі Св.
Олександра.

Загалом архієпископ залишився за-
доволений Україною, участю Церкви
в житті суспільства, працею церков-
них мас-медіа.

1. ì Í‡ÏÌËˆ¥ ıËÒÚËflÌÒ¸ÍÓª Î¥ÚÂ‡ÚÛË «äÌËÊÍÓ‚‡ ÔÓÎËˆfl» Ì‡ äÓÌÚ‡ÍÚÓ‚¥È ÔÎÓ˘¥
(ÁÎ¥‚‡ Ì‡Ô‡‚Ó: ‡ı¥πÔËÒÍÓÔ îÓÛÎ¥, ‰ËÂÍÚÓ «ê‡‰¥Ó «ÇÓÒÍÂÒ¥ÌÌfl» åËÓÒÎ‡‚ è‡‚Î˛Í,

ÔÂÂÍÎ‡‰‡˜, ‰ËÂÍÚÓ Í‡ÏÌËˆ¥ í‡‡Ò ÅÓÈÍÓ); 2. ç‡ Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ¥ ÊÛÌ‡Î¥ÒÚËÍË
äËª‚Ò¸ÍÓ„Ó ‰ÂÊÛÌ¥‚ÂÒËÚÂÚÛ ¥Ï. í. É. òÂ‚˜ÂÌÍ‡; 3, 4. ì ç‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥È ÚÂÎÂÍÓÏÔ‡Ì¥ª

ìÍ‡ªÌË (ÚÂÚ¥È Ô‡‚ÓÛ˜ — ÔÂ¯ËÈ ‚¥ˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚ çíäì éÎÂ„ äÛÁ‡Ì)
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Впродовж тижня, з 7 до 12 березня,
на базі Благодійного Фонду Шпиталь
ім. Митрополита Андрея Шептицько-
го (вул. Озаркевича, 4, Львів) фахівці
з Осередку допомоги дітям з аутизмом
Фундації «Синапсис» (Варшава, Поль-
ща) проводили навчальний семінар з
проблем аутизму.

Надзвичайно щільна програма се-
мінару включала лекції щодо проблем,
пов’язаних із проявами цієї недуги,
огляд дітей із відповідним діагнозом та
тих, щодо яких є підозра на аутизм, ук-
ладання індивідуальних програм праці
з цими дітьми, їх лікування, спеціаль-
ної дієти та навчання. До участі в семі-
нарі залучено фахівців (медиків, пси-
хологів, педагогів тощо), волонтерів
(зокрема, студентів відповідних спе-
ціальностей), але в першу чергу —
батьків чи опікунів осіб з аутизмом.
Тих, хто безпосередньо найбільше часу
перебуває з цими дітьми і, в силу об-
ставин, виявляється чи не єдиною їх-
ньою опорою в житті.

Оскільки проблема є маловідомою
і, відповідно, маловивченою в Україні,
з метою надання теоретичної і практи-
чної допомоги українським колегам до
Львова прибули спеціалісти з Вар-
шавського Осередку допомоги дітям з
аутизмом — д-р Міхал Вронішевський
(психіатр, директор Фундації «Синап-
сис», в рамках якої діє Осередок), а та-
кож фахівці з надання різнопланової
медичної і психологічної допомоги у
випадках аутизму Ольга Свєжа, Йо-
анна Гроховська, Марія Ратайчак та
Данута Мазій.

Навчальний семінар з проблем аутизму

Незадовго до початку семінару
його організатори — д-р Міхал Вроні-
шевський (фундація «Синапсис», Вар-
шава) та Галина Кирчів-Грицай (голова
правління благодійного фонду взаємо-
допомоги та захисту прав дітей з аути-
змом «Контакт», Львів) —Ê дали прес-
конференцію.

Про роботу фундації «Синапсис»
розповідає доктор Міхал Вронішев-
ський: «У 1989 році ми з колегами
організували фундацію, яку назвали
«Синапсис», що грецькою мовою оз-
начає «контакт». Нашим основним
завданням є всебічна допомога дітям,
молоді та дорослим, які страждають на
аутизм, та їхнім родинам. Під нашою
опікою також перебуває варшавський
осередок допомоги дітям, хворим на
цю недугу, який щороку здатний прий-
няти на амбулаторне лікування близь-
ко чотирьохсот дітей та їхніх родин, у
якому проводяться відповідні навчання
для них. Також, у співпраці з іншими
організаціями, які займаються допомо-
гою особам з аутизмом у цілій Польщі,
намагаємося сприяти розвиткові про-
грам різних форм освіти та охорони
здоров’я дітей і дорослих з аутизмом.
У всіх постсоціалістичних країнах ми
зіткнулися з браком інформації про те,
як допомагати таким особам. Саме
тому ситуація в Польщі й досі зали-
шається складною. У багатьох дітей ця
недуга вчасно не діагностується і, від-
повідно, не проліковується вчасно та
інтенсивно. Натомість, з того часу, як
ми співпрацюємо з родинами зі Львова,
ми бачимо, що тут ситуація є ще склад-

нішою, і тут ще менше допомоги, аніж
у нас. Тому намагаємося, наскільки це
вдається за наших скромних можли-
востей, допомагати місцевим орга-
нізаціям і родинам, підбадьорювати
батьків і налаштовувати їх на бороть-
бу за права їхніх дітей так, як ми це
робимо у Польщі.

Ми визначили, що у Львові є на-
гальна потреба підтримки створення у
Львові осередку для допомоги аутич-
ним дітям та спеціальних класів, при-
стосованих для їх навчання. Консуль-
тації, які ми тут проводимо дозволяють
нам детально ознайомитися зі станови-
щем цих дітей. І виявляється, що вони
часто не мають жодной опіки, а їх ро-
дини позбавлені будь-якої допомоги з
боку держави. Особливо гостро стоїть
питання освіти, адже більшість дітей
не має пристосованої до них форми ос-
віти і змушені перебувти вдома. У та-
кій ситуації жодні пропоновані нами
поради і програми не можуть бути ре-
алізовані цілком. Тому ми гаряче апе-
люємо до громадської думки Львова,
щоб якнайшвидше зайнятися цією про-
блемою. А ми зі свого боку обіцяємо,
що всі наші здобутки, напрацювання у
галузі праці з аутичними дітьми ми пе-
редамо нашим українським друзям».

За детальнішою інформацією про-
хання звертатися у благодійний фонд
взаємодопомоги та захисту прав дітей
із аутизмом «Контакт» за телефона-
ми: (032)2975-455, 8(050)661-37-55,
8(050)370-88-91 (контактна особа —
Галина Кирчів-Грицай).

Аутизм — недуга центральної нер-
вової системи, причиною якої є ушко-
дження або погане функціонування го-
ловного мозку, що призводить до
цілісного глибокого розладу розвитку
дитини, а згодом і відчуження в су-
спільстві. Типовою проблемою, спіль-
ною для всіх аутичних осіб, є склад-
ність нав’язування ними контакту з
іншими, навіть з найближчими до них
особами, а також неможливість поро-
зуміння з ними.

Симптоми раннього дитячого аути-
зму добре помітні вже до трирічного
віку. Незважаючи на численні дослі-
дження, причини виникнення аутизму
ще досі остаточно не вияснено, хоча
існує чимало гіпотез. Діти з аутизмом
можуть народитися у будь-якій родині,

незалежно від раси чи соціального ста-
тусу. Десята частина дітей з аутизмом
реабілітується повністю, а половина з
них здатна вести самостійне життя. Ре-
зультат лікування залежить виключ-
но від терплячості у стосунках, довіри
і любові інших людей — батьків, опі-
кунів, лікарів, вчителів, всього сус-
пільства. Внаслідок своєї самотності
аутична дитина потребує великої лю-
бові до себе. За її наявності результа-
том може стати досягнення нею від-
чуття безпеки, самостійності, а часто
— і виявлення особливих здібностей.

Благодійний фонд взаємодопо-

моги та захисту прав дітей з аутиз-

мом «Контакт» — зареєстрована , не-
прибуткова громадська організація. Її
мета — надання всебічної посильної

допомоги особам з діагнозом «аутизм»
та їхнім родинам. Фонд виник як група
взаємодопомоги родин з аутичними
дітьми наприкінці 2000 р. за підтримки
німецьких, швейцарских та польських
фундацій. На даний час сюди входять
близько 30 родин зі Львова та області.

Фундація «Синапсис» заснована
близько 15 років тому спілкою польсь-
ких психотерапевтів. Нині є найпо-
тужнішим осередком праці з аутични-
ми особами не лише в Польщі, але й в
усій Центрально-Східній Європі. Здій-
снює десятки проектів, спрямованих
на надання інформаційної, реабіліта-
ційної, медичної, психологічної та
інших видів допомоги, має філії в По-
льщі та десятки партнерських орга-
нізацій за межами країни.

è¥‰„ÓÚÛ‚‡Î‡ ã¥‰¥fl èÛ„‡
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На початку XXI століття екумені-
чний рух зазнає «радикальних змін»,
причина яких — «хаотична ситуація,
що виникла через нові роздріблення
християнських конфесій». Таку думку
висловив керівник Папської ради спри-
яння християнській єдності кардинал
Вальтер Каспер. Єдність всіх христи-
ян — це заповіт Христа, підкреслив
кардинал Каспер, але рух до неї вже
не може тривати за тим сценарієм, за
яким він здійснювався у XX ст. «Ен-
тузіазм 60-70-их років поступово згас,
і сьогодні ми повинні бути готовими
до того, що цей шлях буде значно дов-
шим, аніж ми сподівалися», — вважає
ватиканський прелат. Екуменічний
рух, основними щаблями якого вважа-
ють створення Всесвітньої ради Цер-
ков у 1948 році і прийняття II Ватикан-
ським собором декрету про екуменізм
«Unitatis Redintegratio», за словами ка-
рдинала, «корінним чином змінив» вза-
ємовідносини між християнськими

ÖäìåÖçßóçß çéÇàçàÖäìåÖçßóçß çéÇàçàÖäìåÖçßóçß çéÇàçàÖäìåÖçßóçß çéÇàçàÖäìåÖçßóçß çéÇàçàÖäìåÖçßóçß çéÇàçà

конфесіями. Головною перепоною на
шляху до діалогу зараз можна вважати
не стільки розбіжності між різними
віросповіданнями, скільки розбіжнос-
ті всередині Церков.

Окрім цього, продовжив кардинал
Каспер, для сучасної ситуації харак-
терним є певного роду «завмирання»
традиційного протестантизму і швидке
зростання «євангелічних і харизма-
тичних груп», незалежних африкансь-
ких Церков і численних сект — як ста-
рих, так і нових». З деякими з цих
спільнот проводиться конструктивний
діалог, з іншими переговори є немож-
ливими в принципі, — як поясниив
Вальтер Каспер, «через їхній агресив-
ний підхід, практику прозелітизму і
вкрай низький рівень богослов’я».

Третім фактором, що є перепоною
до діалогу кардинал вважає ту обста-
вину, що «фактичний консенсус» між
католицькою і православними Церк-
вами, з однієї сторони та, з протестант-

ськими Церквами з іншої сторони
щодо таких засадничих етичних пи-
тань як аборти, одностатеві шлюби та
евтаназія, змінився «відвертими роз-
біжностями в поглядах».

Все це не означає, що екуменізм ос-
таточно зайшов у тупик, — вважає
голова Папської ради сприяння хри-
стиянській єдності, — діалог повинен
тривати, однак, на глибшому бого-
словському рівні.

«Метою діалогу не може бути при-
хід до згоди ціною істини, але, навпа-
ки, пошук згоди в істині», — підкрес-
лив кардинал, і нагадав, що саме таким
було традиційне вчення про згоду (кон-
сенсус), яке лежало в основі рішень
вселенських соборів, а також протес-
тантських сповідань віри. Стосовно
відносин між православними і като-
лицькою Церквами кардинал Каспер
висловив надію на їхній розвиток, од-
нак відзначив, що цей процес «вимагає
певного часу».

Кардинал Вальтер Каспер:

«Метою діалогу не може бути прихід до згоди ціною істини,

але пошук згоди в істині»

Святий Престол уповноважив кар-
динала Тарчизіо Бертоне, архієписко-
па Генуезького, спростувати брехню,
спотворення реальності й помилки у
бестселері Дена Брауна «Код да Він-
чі». Кардинал заявив, що ця книга є
цілеспрямованою спробою дискреди-
тувати римо-католицьку Церкву з ви-
користанням безглуздих та абсурдних
перекручувань.

За словами кардинала Бертоне,
книга нагадує йому сповнені перегинів
антиклерикальні памфлети ХІХ ст.
Кардинал зауважив, що був страшенно
засмучений тим, що навіть в католиць-
кому магазині продається ця книга. За
два роки було продано 18 млн. примір-
ників роману на 44 мовах, він досі вхо-
дить в десятку бестселерів у США,
Франції, Бразилії та Аргентині — кра-
їнах з великим відсотком католицько-
го населення, а також у Великій Бри-
танії.

«Ми маємо справу з добре налаго-
дженою стратегією поширення, —
сказав Тарчизіо Бертоне. — Цілком

реальним є ризик, що багато людей,
які прочитають її, повірять у ці
байки».  Кардинал зазначив, що спро-
бує спростувати теорію змови, на якій
ґрунтується сюжет, у серії відкритих
дебатів, що пройдуть у Генуї.

Те, яким чином в книзі переплелися
факти й вигадки, змусило Ватикан
вжити заходів. Андреа Торінеллі, пап-
ський біограф, сказав, що особливе
занепокоєння у Ватикані викликало
те, що іноземні туристи в Римі кори-
стуються книгою як «путівником по
християнству».

Відомий своєю сердечністю і прос-
тотою, кардинал Бертоне користуєть-
ся серйозним авторитетом у церковній
ієрархії. Своїм завданням він вважає
—Ê«викрити неправду, щоб читачі по-
бачили, наскільки ця книга безпідста-
вна і брехлива». Одним з перших кро-
ків стане спростування твердження,
начебто Церква, в якій цілковито домі-
нують чоловіки, придушила жіноче
начало. В інтерв’ю газеті «Il Giornale»
кардинал Бертоне зазначив, що на-

справді в Євангеліях завжди присутнє
жіноче начало, хоча б в особі Діви
Марії.

Суд над Христом, Його розп’яття і
Воскресіння — безсумнівні факти.
Докази цього, продовжує кардинал, от-
римані зі свідчень Його учнів, які були
переконаними реалістами.

Кардинал звинувачує Брауна в то-
му, що той спирався на апокрифічні
тексти, які було свого часу виключе-
но з канонів саме через те, що вони бу-
ли вигадані. «Він спотворив навіть ле-
генду про Святий Грааль, яка жодним
чином не стосується нащадків Марії
Магдалини, — сказав Тарчизіо Берто-
не. — Мене турбує, що так багато
людей вірить цій брехні». Кардинал та-
кож зазначає, що Браун помиляється,
стверджуючи, що організація Opus Dei
(в перекладі — «Боже діло») — група
змовників, готових навіть на вбивство.
Кардинал закликав вірних не купува-
ти і не читати цю книгу.

Книгу, яка принесла йому 140 млн
фунтів прибутку, Ден Браун не вважає

Християнські Церкви проти «Коду да Вінчі»
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антихристиянською. За його словами,
він написав її, щоб більше довідатися
про деякі аспекти християнства, що
цікавлять його.  Автор не наполягає на
правдивості своїх ідей і заявляє, що йо-
го книга — «це просто роман, а не нау-
кова праця, тому не можна сприймати
кожне написане у ній слово як факт».

Книга побудована на детективному
сюжеті, головний герой якого — гар-
вардський професор іконографії та
історії релігії Ленгдон, розслідуючи
вбивство музейного хранителя з Лув-
ру, відкриває секретний код, який на-
чебто прихований у роботах Леонардо
да Вінчі. «Більшість християн розумі-
ють мою позицію і ставляться до кни-
ги як до розважальної історії, що сти-
мулює дискусії на релігійні теми», —
заявив Браун — Розбіжності і супереч-
ки провадять лише до оздоровлення
Церкви. Єдиний реальний ворог релігії
— це апатія, а гострі суперечки — це
кращі ліки від апатії». Зараз він пише
продовження книги «Код да Вінчі». За
першою ж книгою невдовзі вийде
фільм з Томом Генксом у головній ролі.

Компанія «Sony Pictures» викупила
права на фільм за 1,3 млн фунтів.

До обговорення бестселеру «Код да
Вінчі» приєдналася і Російська Право-
славна Церква. Цей роман, так само як
і інші спроби переписати історію зем-
ного життя Ісуса Христа, має на меті
виправдання гріха, вважають у РПЦ.
«Не вперше робляться спроби зобра-
зити життя Господа Ісуса Христа у
версії, що суперечить Євангелію і
церковній традиції. Такі спроби роби-
лися і одразу після закінчення Його
земного життя, і практично в усі на-
ступні століття, особливо в XX сто-
літті», — сказав офіційний представ-
ник РПЦ протоієрей Всеволод Чаплін.

За його словами, такі фантазії зви-
чайно з’являлися і з’являються з двох
причин: через бажання виправдати гріх
і через бажання набуття мирської сла-
ви. «В цьому сенсі книга «Код да Він-
чі» мало чим відрізняється від давніх і
нових спроб переписати євангельську
історію», — відзначив представник
Російської Православної Церкви.

За матеріалами www.religio.ru

Київ взяв участь у ІІІ Європейському дні

університетської молоді
У суботу 5 березня 2005 р. під егі-

дою Ради європейських єпископських
конференцій та Європейського комі-
тету університетських душпастирів
відбувся ІІІ Європейський день уні-
верситетської молоді (слід зазначити,
що доброю традицією свята протягом
тривалого часу була спільна молитва
студентської молоді Європи зі Святі-
шим Отцем Іваном Павлом ІІ за посе-
редництвом телемостів).

Цього року телемости об’єднали
дев’ять європейських міст: Лісабон,
Мадрид, Лондон, Берлін, Київ, Загреб,
Тірану, Бухарест і Барі. У Києві така
подія відбулася вперше і транслюва-
лася у прямому ефірі на Першому ка-
налі Національного телебачення Ук-
раїни.

Спільна молитва у Києві проходила
у храмі Святого Василія Великого
(УГКЦ), що розташований на Львів-
ській площі столиці. У молитовній ак-
ції взяли участь Архієпископ Іван Юр-
кович, Апостольський Нунцій на
Україні, Преосвященний Владика Ва-
силь Медвіт (УГКЦ), Екзарх Києво-
Вишгородський,  та Преосвященний
Владика Віталій Скоморовський, Єпи-

скоп-помічник Київсько-Житомирсь-
кий (РКЦ в Україні). Для участі у мо-
литві були запрошені представники
Міністерства культури і мистецтв Ук-
раїни та Міністерства України у спра-
вах сім’ї, дітей та молоді, ректорат і
студенти Києво-Могилянської акаде-
мії, професори та студенти інших ВНЗ
Києва. Крім того, для молитовного
єднання із молоддю Європи до храму
завітали студенти зі всіх регіонів та
міст нашої країни: від Ужгорода до
Харкова.

О 18:30 відбулося пряме включення
з Рима: транслюватиметься  введення
у молитву та читання Святого Письма.
Відтак розпочалася молитва на Вер-
виці. Пряме включення із Києва поча-
лося приблизно о 20:25. На той час у
храмі Святого Василія Великого саме
промовляли єктенію та заключну мо-
литву до Пресвятої Богородиці «Дос-
тойно є».

Цього року Європейський день уні-
верситетської молоді проводився у
рамках підготовки до ХХ Всесвітнього
дня молоді, що відбудеться в серпні у
м. Кельн (Німеччина).

Прес-служба УГКЦ

Станція за станцією, пройшли Хре-
сну дорогу страждань Господа нашого
Ісуса Христа. Іти Хресною дорогою
Спасителя — означає віднайти себе на
дорозі життя і пізнати правдивий шлях
і мету людського буття. Важко було
не помітити тієї тихої радості, з якою
у спраглий ґрунт свого серця прийма-
ли краплі Божої благодаті звичайні пе-
рехожі. Направду Бог є той, хто пе-
реймає серця і чинить навернення там,
де людина безсила. Десь у таємних за-
кутинках нашої душі кожен розду-
мував про своє життя, про своє мину-
ле і прийдешнє. І хай небагато нас
сьогодні взяло активну участь у цьому
молінні, але віриться, що щедре жни-
во, засіяне нині, помножиться з кож-
ним роком. Христос сказав; «Не бійся,
мале стадо» і «Ось Я з вами по всі ві-
ки». Цих слів Христової обітниці не
забере найсильніший вітер і не осту-
дить жоден холод.

 Одесько-Кримський
екзархат УГКЦ

Хресна дорога в Іллічівську

20 березня 2005 року у м. Іллічів-
ську (Одеська область) невеличка про-
цесія вірних греко-католицької грома-
ди Святого пророка Іллі під проводом
Преосвященного Владики Василя Іва-
сюка, Екзарха Одесько-Кримського
УГКЦ, отців Романа Проціва, Олекса-
ндра Кенеза, Олександра Смеречинсь-
кого та диякона Ігоря Репеховича, у
супроводі студентів Івано-Франківсь-
кої теологічної академії та вірних, про-
вела Хресну дорогу.

Вперше в історії міста, за згодою
міського голови, мешканці духовно че-
рез молитви і пісні єдналися у розду-
мах про страсті Ісуса Христа, чулося
натхненне моління «Претерпілий за
нас страсти, Ісусе Христе, Сину Бо-
жий, помилуй нас».
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Латвія

Мер латвійського курортного міста
Юрмала запропонував ввести спеці-
альне меню у ресторанах міста на час
посту.

Він закликав юрмальські рестора-
ни і всі заклади громадського харчу-
вання доповнити свої меню спеціаль-
ними стравами для тих людей, які
дотримуються Великого посту. Мер
Юрмали Юріс Хлевицкіс, католик за
віросповіданням, нагадав, що в христи-
янському світі прийнято за 40 днів до
Великодня утримуватися від спожи-
вання в страву м’ясних страв, зате їсти
більше риби, салатів і овочів.

«Я особисто знайомий з багатьма
людьми, які намагаються обмежити
своє меню під час посту, але в меню
ресторанів і кафе пропозиція пісних
страв вкрай обмежена», — скаржиться
міський голова Юрмали. Також мер
Юрмали вважає, що в Латвії доволі
високий відсоток населення станов-
лять християни, проте мало хто з них
постить.

За його словами, цю ідею схвалив
і глава латвійських католиків карди-
нал Яніс Пуятс, який висловив надію,
що мери інших міст Латвії підтри-
мують ідею міського голови Юрмали.

США

Як показало дослідження універ-
ситету Північної Кароліни, більшість
американських підлітків вірить в Бога
і відвідує церковні служби, однак не
всі можуть сказати, яким саме чином
віра відображається на їхньому житті.

В опитуванні взяли участь підлітки
віком від 13 до 17 років. Більшість з
них вірять в Бога як в Особистість, яка
«існує, щоб допомагати людям і розв-
’язувати їхні проблеми». На думку вче-
них, тенденції розвитку релігійних по-
глядів сучасної американської молоді
збігаються з аналогічними тенденці-
ями у покоління людей, народжених
під час демографічного вибуху після
Другої світової війни.

«Найцікавішим мені видається роз-
рив між релігійними знаннями біль-
шості підлітків з однієї сторони, і силь-
ним усвідомленням власної релігійної
тотожності і приналежності — з іншої,
— розповідає професор університету

Маямі Мері Кейтон. — В цьому немає
нічого унікального, те ж саме спосте-
рігається у дорослих американців.
Більшості американців релігія сьогод-
ні потрібна як засіб задоволення своєї
потреби у спілкуванні і емоційному
комфорті».

За даними дослідження, понад 80%
підлітків ідентифікують себе з тією чи
іншою релігійною деномінацією, тро-
хи більше половини молодих людей
двічі або тричі на місяць відвідують
богослужіння, а понад 70% респонден-
тів заявили, що відчувають «близь-
кість Господа». Майже стільки ж аме-
риканських підлітків моляться на
самоті кілька разів на тиждень, 61%
— вірять в чудеса, а 50% стверджу-
ють, що самі були свідками цих чудес.

Туреччина (Константинополь)

Безцінні мозаїки, що прикрашають
купол собору Святої Софії в Констан-
тинополі (сучасний Стамбул), вимага-
ють порятунку. Протягом півтори ти-
сячі років існування вони зберігалися
без будь-якого спеціального захисту.
Однак сьогодні вони обсипаються під
дією конденсату та через порушення
умов зберігання. Експерти вражені, що
фрагменти мозаїк, які зображають
Ісуса Христа, Богородицю і святих,
зберігаються незахищеними у короб-
ках. Історики мистецтва вже вислови-
ли протест проти недбалості і байду-
жості у ставленні до цих шедеврів. На
думку відомих фахівців, Софія Кон-
стантинопольська страждає від неком-
петентного проведення реставрації,
хоча цю архітектурну пам’ятку часто
називають «восьмим дивом світу».
Всередині собору Святої Софії є бли-
зько тисячі квадратних метрів мозаїки,
найдавніші зразки якої сягають VI ст.

Велика Британія

Одруження принца Валлійського
Чарльза і Камілли Паркер-Боулз може
стати першою в сучасній історії Ве-
ликої Британії церемонією такого
гатунку, яка не транслюватиметься те-
леканалами. Як повідомляє газета
«Мачестер івнінг ньюс», на відсутності
телеоператорів у Віндзорському зам-
ку на час церемонії наполягають ліде-
ри Церкви Англії.

Цивільна церемонія одруження по-
винна пройти 8 квітня у Золотій залі
вищезгаданого палацу, після чого архі-
єпископ Кентерберійський Роуен Ві-
льямс піднесе молитву про благосло-
вення пари у домашній каплиці св.
Георгія. За правилами англіканської
Церкви, що не визнає розлучень,
Чарльз і Камілла не можуть вінчатися.
Архієпископ Вільямс особисто ви-
словив вимогу, щоб під час служби те-
летрансляції не було. Англіканський
прелат вважає, що в протилежному
випадку у глядачів буде спокуса порів-
нювати церемонію з вінчанням Чарль-
за і Діани в 1981 році. Тоді за трансля-
цією з лондонського собору св. Павла
слідкували майже 28,5 млн. глядачів у
Британії і близько 800 млн. в інших
країнах світу.

Норвегія-США

Нобелівському лауреату з фізики
професору Каліфорнійського універ-
ситету в Берклі Чарльзу Таунсу прису-
джено головну міжнародну релігійну
премію — Темплтонівську. Як було
оголошено на прес-конференції в Цер-
ковному центрі ООН у Нью-Йорку,
премії, якою відзначаються «дослідже-
ння і відкриття» в галузі духовних ре-
алій», 89-річний вчений удостоєний за
лекції і статті про взаємозв’язки нау-
ки і релігії. За своїм грошовим еквіва-
лентом — понад $1,5 мільйонів — вона
є найбільшою зі щорічних світових на-
город.

У 1964 р. Таунс розділив Нобелів-
ську премію з радянськими академі-
ками Миколою Басовим та Олександ-
ром Прохоровим за фундаментальні
відкриття, що привели до винаходу
лазера. Він також відомий як вчений,
який дослідним шляхом підтвердив
спеціальну теорію відносності Ейнш-
тейна, і багаторічний ентузіаст пошу-
ку позаземних цивілізацій опитични-
ми методами.

Темплтонівська премія заснована
американо-британським мільярдером
сером Джоном Темплотоном. Першим
лауреатом премії стала в 1973 р. мати
Тереза Калькутська. Вручення цього-
річної премії відбудеться 5 травня в
Лондоні.

Розділ підготувала З. Курдина
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Львівський музей історії релігії має
спеціалізовану бібліотеку релігієзнав-
чого профілю, аналогів якої у державі
не існує. Серед 150 тисяч примірників
— праці теологів Київської, Львів-
ської, Санкт-Петербурзької та Мос-
ковської духовних академій і їх пері-
одичні видання, церковно-релігійна
література католицьких інститутів
Італії, Німеччини, Австрії, Франції і
Польщі, збірка релігійних видань часів
Кримського ханства, зібрання творів
видавництва УКУ в Римі.

Більшу половину книжкового фон-
ду займають книги іноземними мова-
ми (200 — англійською; 2000 — фран-
цузькою; 2000 — німецькою; 1500 —
латиною; 3000 — польською та ін.)

Бібліотека має рідкісну збірку дав-
ньоукраїнської книги (300 прим.) за
1826-1910 рр., а також такі рідкісні ви-
дання як «Католицька енциклопедія»,
«Енциклопедія православ’я»; видання
краківського Ягеллонського універси-
тету, німецькі лютеранські видання
(1868-1900 рр.), французькі видання
Парижа, Ліона; а також енциклопедія
Брокгауза-Ефрона; енциклопедичний
словник «Гранат», дореволюційні ви-
дання «Вселенная й миръ», «Чълове-
чество» та ін.

У фонді бібліотеки — 300 книг єв-
рейської літератури на івриті та іди-
ші. З неї велику частину складають ок-
ремі розділи Танаха, Вавілонського
Талмуду, Султан-Аруха, збірники мо-
литов та література на івриті. Уніка-
льними є рідкісні книги «Махзор. Свя-
ткові молитви» (1907), «Микраот
Гдолот» (1876) та ін.

Величезну частину книжкового
фонду займає давня періодика, яку від-
носять до рідкісних видань: «Міръ Бо-
жій», «Отдых христианина», «Свът»,
«Богословская мысль», «Слово пасты-
ря», «Русскій паломник», журнали
«Старообрядцы» (1908), «Странникъ»
(1903), праці Київської духовної ака-
демії (1870-1909); чернігівські, київ-
ські єпархіальні вісті тощо.

Бібліотека Львівського музею історії релігії

Уже тривалий час бібліотеки на Україні переживають кризу. Це стосується бібліотек усіх типів, починаючи
від шкільних і закінчуючи спеціалізованими. Старі, невідремонтовані приміщення (адже грошей на ремонт завжди
бракує), мізерні зарплати бібліотекарів, а в школах — вражаюча бідність фондів. Та й з поширенням мережі Інтер-
нет користувачів бібліотек дещо поменшало. Але спеціалізовані бібліотеки і надалі користуються популярністю
як серед науковців, так і серед викладачів та студентів вищих навчальних закладів. Фонди таких бібліотек нако-
пичувалися десятиліттями, тому представлена в них література має не лише наукову, але часто й історичну
цінність. Серед спеціалізованих бібліотек Львова великою популярністю завжди користувалася бібліотека
Львівського музею історії релігії, завдяки надзвичайно багатим фондам.

Крім того, у фонді представлені ви-
дання релігійних організацій Галичи-
ни 20-30-х років, а також хорватсько-
чеська періодика цього ж періоду.

Бібліотечний фонд містить уніка-
льні збірки Біблій різними мовами сві-
ту: грецькою, латинською, німецькою,
французькою, китайською, англійсь-
кою тощо.

Серед них — Острозька Біблія Іва-
на Федорова, паризьке видання 1563 р.,
венеціанське видання XVI століття.

Чисельну групу книг становлять
видання історії монастирів і церков, їх
статистичний, богословський, істори-
чний аналіз, а також видання Львівсь-
ких друкарень, Києво-Печерського
монастиря, Почаївського монастиря,
мандрівних друкарень.

Бібліотека містить чимало книг з
особистих бібліотек видатних діячів
Церкви, про що свідчать їх підписи та
екслібриси Петра Могили, Йосифа
Сліпого, Климентія Шептицького. Тут
також є видання «Студіону», отців-
василіан з Жовкви, збірки праць НТШ
у Львові. До фонду бібліотеки входять
книги історичної бібліотеки Ставро-
пігійського інституту.

Бібліотека містить невелику, про-
те єдину в Україні цінну збірку арабі-
стики XVI-XX ст., Корани, богослов-

ські трактати, календарі, а також тво-
ри релігійних діячів перською, турець-
кою мовами та на санскриті.

Бібліотека музею історії релігії
формувалась з початку його заснува-
ння у 1973 р. Частина літератури була
передана у фонд бібліотеки Львівсь-
ким історичним музеєм, Ленінградсь-
ким музеєм історії релігії та атеїзму, а
також шляхом наукових музейних ек-
спедицій в Читу і Улан-Уде. Українсь-
кий Католицький Інститут у Римі в 90-
х роках подарував музеєві 300-томну
збірку релігійної та релігієзнавчої лі-
тератури, а також бібліотека містить
літературу з приватних колекцій, літе-
ратуру видавництва отців ЧСВВ. Біб-
ліотека постійно поповнювалася літе-
ратурою з фондово-закупівельних
комісій, обмінного фонду.

Наразі найбільшою проблемою бі-
бліотеки є проблема приміщень (вели-
ку частину примішень, які займала біб-
ліотека, зараз передано в користування
храму Пресвятої Євхаристії (Доміні-
каський собор). Тому більша частина
книг зберігається в невідповідних умо-
вах: складені в стоси у приміщеннях з
підвищеною вологістю, а для рідкісних
видань — це просто повільна смерть.
Проте сподіваємося, що незабаром ця
проблема буде розв’язана, і бібліотека
знову тішитиме своїх відвідувачів цін-
ними, цікавими і надзвичайно потріб-
ними фахівцям виданнями.

Люцина Кошик,
завідувач бібліотеки

î‡„ÏÂÌÚ ÂÍÒÔÓÁËˆ¥ª «äÌË„‡ ÍÌË„»,
ÔËÒ‚fl˜ÂÌÓª ÒÚÓ¥˜˜˛ ÔÂÂÍÎ‡‰Û Å¥·Î¥ª

ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ˛ ÏÓ‚Ó˛

 éÒÚÓÁ¸Í‡ Å¥·Î¥fl
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ÑéäìåÖçíÑéäìåÖçíÑéäìåÖçíÑéäìåÖçíÑéäìåÖçíÑéäìåÖçí
29 березня 2005 р. група представників консорціуму, створеного згідно із розпорядженням колишньої влади для

виготовлення документів (паспортів, посвідчень водія і т. п.) нового зразка провела пікетування центральних органів
державної влади у Києві. Вони протестували проти рішення Президента України Віктора Ющенка відмінити дію
Указу Про створення Єдиного державного реєстру фізичних осіб (№ 500/2004, 30 квітня 2004 року).

Для роз’яснення позиції Української Греко-Католицької Церкви щодо цього питання до Бюро УГКЦ для зв’язків
з державними органами влади в м. Києві не один раз зверталися журналісти різних видань. Отець Олекса Петрів,
керівник Бюро, щоразу наголошував, що позиція УГКЦ є незмінною і вона була висловлена у спільному Зверненні

керівників християнських Церков України до законодавців і громадськості з приводу пропозицій запровад-

ження в Україні нових способів реєстрації фізичних осіб, яке від імені УГКЦ за дорученням Блаженнішого Любо-
мира підписав Владика Степан Меньок, Екзарх Донецько-Харківський. Цей документ був оприлюднений 11 березня
2004 р. Зважаючи на актуальність цієї проблематики, публікуємо текст звернення (з незначними скороченнями).

Вельмишановні народні депутати
України! Шановні співгромадяни!

З Божого благословення вже біль-
ше десяти років Україна будує своє
життя як незалежна суверенна держа-
ва. Разом з тим, і українське суспільс-
тво, і держава не можуть стояти осто-
ронь загальносвітових процесів
тіснішої міждержавної співпраці, інте-
грації світового ринку, зростання важ-
ливості інформаційних потоків та су-
часних технологій. На жаль, в ХХІ
столітті перед світовою спільнотою, а
разом з нею і перед Україною, поста-
ло питання боротьби з різними форма-
ми тероризму. Все це викликає потре-
бу суттєвих змін у повсякденному
житті кожного громадянина нашої дер-
жави.

Однією з таких змін може стати за-
провадження нового способу реєстра-
ції фізичних осіб в Україні, який спри-
ятиме встановленню цілковитого
контролю за населенням шляхом при-
своєння, в обов’язковому безальтерна-
тивному порядку, кожній особі іден-
тифікаційного номера, який мав би
стати основною, неповторною та не-
змінною ідентифікуючою ознакою
фізичної особи. Такі пропозиції міс-
тяться зокрема в законопроектах «Про
реєстрацію фізичних осіб в Україні»
та «Про Єдиний реєстр персональних
даних».

Утворення нового загального реє-
стру фізичних осіб, що проживають в
Україні, в якому мають накопичувати-
ся значні обсяги інформації про кож-
ну особу безпосередньо, торкається
основних прав і свобод людини, зок-
рема права на свободу віросповідання.
Зважаючи на те, що Христова Церква,
як інституція, переживала, а в деяких
країнах продовжує переживати утис-
ки, ми вважаємо своїм обов’язком ста-

ти на захист свободи сумління христи-
ян та загальних прав і свобод людини,
задекларованих у міжнародному праві
і Конституції України.

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

— Обидва законопроекти пропону-
ють довічно закріпити за людиною пе-
вний код (цифровий, літерний, штри-
ховий чи змішаний), який мав би бути
основною, неповторною та незмінною
ідентифікуючою ознакою, відсунувши
на другий план ім’я людини (родинне,
особисте та по батькові). За своєю су-
тністю присвоєння людині знеособлю-
ючого коду, який має використовува-
тися у всіх правових відносинах між
державою і громадянином, а також
між самими громадянами, суперечить
християнському розумінню значення
імені і в духовно-культурному плані
розриває сув’язь поколінь. Використа-
ння фашистською владою для в’язнів
концентраційних таборів замість імен
знеособлюючих номерів Нюрнберзь-
ким трибуналом було визнано злочи-
ном проти людства. Довічне закріпле-
ння певної ідентифікуючої ознаки не
може бути прийнятним для багатьох
християн також з тієї причини, що во-
но робить неможливим радикальну
позитивну зміну людини — метанойю
— котра у своїй найглибшій суті пере-
дбачає також зміну імені, як ідентифі-
куючої з попереднім життям ознаки.
Прикладом такої зміни можна назва-
ти прийняття чернецтва.

 — Пропонована система відкриває
шлях до встановлення тотального кон-
тролю за всіма сферами життя і діяль-
ності людини. Знаючи пророцтва Кни-
ги Одкровень Йоана Богослова про

встановлення наприкінці людської
історії всесвітньої тоталітарної держа-
ви антихриста, переважна більшість
християн вважають, що вони не мають
морального права своїми діями або
бездіяльністю сприяти швидшому ус-
тановленню такої держави. Основна
частина принципів, методів і меха-
нізмів реалізації пропонованих змін до
реєстрації фізичних осіб для багатьох
християн мають чіткі і недвозначні па-
ралелі з ознаками царства антихрис-
та, а тому є для них неприйнятними.
Разом з тим відсутність альтернативи
прийняттю коду та адміністративна
відповідальність за відмову від його
прийняття, в тому числі і з релігійних
переконань, може бути розцінено, як
звуження людських прав і свобод (...)

 — Реалії життя в Україні свідчать
про недостатній рівень можливості за-
хистити конфіденційну інформацію.
Сьогодні відомчі бази даних (напри-
клад ДАІ або операторів телефонного
зв’язку) можна за незначну ціну прид-
бати на чорному ринку. В разі ство-
рення єдиного електронного реєстру
даних залишається цілком реальною
загроза розголошення конфіденційної
інформації або її використання із зло-
чинними намірами. Разом з тим, вве-
дення до реєстру, як ідентифікуючої
ознаки, таких біометричних даних, які
у принципі неможливо змінити, зво-
дить нанівець систему захисту свідка
у резонансних судових справах.

 — Одним з мотивів введення ново-
го способу реєстрації фізичних осіб в
Україні подається незахищеність па-
спортів існуючого зразку від підробок
і махінацій. Разом з тим існуючий пас-
порт у вигляді паперової книжечки не
може бути сфальсифікований без ві-
дома його власника, в той час як елек-
тронні бази даних і залежні від них
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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

ідентифікуючі документи залишають-
ся вразливими перед технічними по-
милками або свідомим злочинним
втручанням сторонніх осіб, які (...)
матимуть можливість не тільки вик-
радати, але й спотворювати занесені до
реєстру відомості.

(...) Маючи нерозв’язані суспільні
та економічні проблеми, наша держава
не повинна випереджати події та зап-
роваджувати у себе систему, яка не має
однозначної оцінки і несе потенційну
загрозу порушення прав людини.

У зв’язку з цим звертаємося до ша-
новних народних депутатів України з

проханням відхилити згадані законо-
проекти як такі, що суперечать міжна-
родному праву, Конституції та чинно-
му законодавству України, а також
духовно-моральним принципам хрис-
тиянства, як релігії, яку сповідує понад
80 відсотків громадян нашої держави.
Одночасно висловлюємо сподівання,
що під час розробки та впровадження
нових способів реєстрації та ідентифі-
кації фізичних осіб в Україні, як таких,
що стосуються основних прав і свобод
людини, в тому числі і права на свобо-
ду віросповідання, буде враховуватися
думка віруючих.

Шановні народні депутати України
та співгромадяни! Пам’ятаймо про за-
значену в Конституції нашої держави
відповідальність перед Богом, перед
минулими поколіннями, які передали
нам духовну і культурну традицію, прі-
звище, ім’я й по-батькові, та перед по-
коліннями майбутніми, які потенційно
можуть опинитись у тоталітарному
рабстві, виходу з якого у цьому житті
не буде. Нехай Господь дасть усім нам
мудрості в розв’язанні тих питань, які
ставить перед нами сучасність.

(Підписи представників
Церков України)
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