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Латинський кафедральний собор
Успення Преcвятої Діви Марії у Львові
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Блаженнішого Любомира до вірнихБлаженнішого Любомира до вірних

Української Греко-Католицької ЦерквиУкраїнської Греко-Католицької Церкви

з нагоди обранняз нагоди обрання
Святішого Отця Венедикта XVIСвятішого Отця Венедикта XVI

Дня 19 квітня 2005 р. був вибраний 265-й наступник св.
Апостола Петра –— Йозеф Кардинал Рацінгер, який прийняв
ім’я Венедикта XVI. Відразу після обрання я, як один із при-
сутніх виборців, привітав Святішого Отця Венедикта XVI від
імені всієї нашої Церкви.

Свою першу торжественну, т.зв. інавгураційну, Святу
Літургію Святіший Отець відслужить у неділю, 24 квітня. Цією
врочистою інавгурацією закінчиться період переміни на Рим-
ському папському престолі — від смерті св. п. Папи Івана Павла
ІІ до вибору його наступника — Венедикта XVI.

Хочу скористати з нагоди цього повідомлення, щоб сердечно
подякувати Вам усім за Ваші молитви за упокій душі Папи Івана
Павла ІІ та за Ваші молитви за вибір нового Папи. Сердечне
Вам спасибі.

У неділю, 24 квітня, дуже багато з Вас оглядатиме папську
інавгураційну Службу Божу на екранах телевізорів. Прохаю
Вас у ті хвилини злучитися з усім католицьким світом у
молитвах за благодатний для Церкви й усього світу понтифікат
Папи Венедикта XVI. Наша Церква як цілість буде особливо
молитися в наміренні нового Папи в неділю, 8 травня 2005 р. В
усіх церквах будуть відправлені відповідні богослужіння.

Успіх наших людських зусиль залежить від Божого благо-
словення, яке в Нього вимолюємо. Тим більше, успіх у такому
великому завданні як Петрове служіння Папи Римського
потребує молитовної підтримки всієї Церкви. Тому сердечно
прохаю Вас усіх про молитви в наміренні Святішого Отця
Венедикта XVI, особливо в цей день наших спільних молінь,
але також і пізніше, при молитовній згадці його в наших
літургічних богослужіннях.

Благословення Господнє на Вас!

Дано в м. Римі, при соборі св. Софії, 20 квітня 2005 р.Б.
+ Любомир

Високопреосвященним і Преосвященним Владикам
Всесвітлішим і Всечеснішим Отцям
Преподобним Монахам і Монахиням

Дорогим Мирянам
Української Греко-Католицької Церкви

Дорогі в Христі!
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На першій месі, яку Папа Бенедикт
ХVI відслужив в Сікстинській каплиці
як Глава Римо-Католицької Церкви, у
співслужінні з кардиналами Анджело
Содано та Альфонсо Лопесом, він з
вдячністю згадав про свого попередни-
ка Івана Павла ІІ. Після молитви і по-
дячної проповіді латиною, Святіший
Отець оголосив про свій намір продов-
жити лінію Івана Павла ІІ і підкреслив
головну складову папського служіння
— бути «слугою слуг Божих». Один з
учасників II Ватиканського собору,
Бенедикт ХVI підкреслив неминуще
значення рішень цього собору в житті
Церкви. Таїнство Євхаристії буде в це-
нтрі богословських студій і церемоній
в 2005 році, як заповідав Папа Іван Па-
вло ІІ; цій темі буде присвячений Все-
світній день молоді (Кельн, серпень),
і засідання єпископського Синоду в
жовтні, які пройдуть під керівництвом
нового Папи, сказав Бенедикт ХVI.

Святіший Отець також заявив про
свою рішучість у боротьбі за єдність
Церкви і екуменічний діалог та спів-
працю між усіма християнськими Цер-
квами. Бенедикт ХVI  передав свої се-
рдечні вітання всім предстоятелям хри-
стиянських Церков. Папа сказав, що
похорон Івана Павла ІІ вилився в без-

прецедентну маніфестацію солідарно-
сті і духовного єднання людства.

Папа обіцяв докладати зусиль для
встановлення взаєморозуміння між
різними культурами і цивілізаціями.
«Я відчуваю на своєму плечі руку по-
кійного Святішого Отця і чую його
слова підтримки і натхнення», — ска-
зав Бенедикт XVI.

Кардинала Йозефа Рацінгера, од-
ного з найближчих співробітників Іва-
на Павла II (з 1981 р. він очолював Ко-
нґреґацію віровчення Католицької Це-
ркви) було обрано новим Папою Рим-
ським в другій половині дня 19 квітня
на четвертому засіданні конклаву, про
що сповістив білий дим з труби на даху
Сікстинської каплиці і дзвони собору
св. Петра у Ватикані. На першій месі
у Сікстинській каплиці були присутні
всі члени кардинальської колегії.

Як відомо, новообрані Папи завжди
дуже ретельно підходять до справи об-
рання свого імені, часто приймаючи
його на знак поваги до одного зі своїх
попередників на цьому посту. Також
ім’я, яке обирає Папа Римський, пере-
важно має символічне значення і може
стати ключем до розуміння завдань, які
ставить перед собою новий Римський
Первосвященик.

Ім’я Бенедикт означає «блажен-
ний»; востаннє його прийняв Бенедикт
ХV, який займав престол  під час пер-
шої світової війни (1914 -1922 рр.) Він
брав участь у дипломатичних зусил-
лях, спрямованих на забезпечення ми-
ру. За словами аналітиків, ця діяль-
ність Бенедикта ХV знаходить особли-
вий відгук у серці Йозефа Рацінгера.

Бенедикт ХV також мав репутацію
гарного адміністратора Римо-Католи-
цької Церкви. Він вирізнявся великою

дипломатичною активністю, виступав
проти війни, зробив перші кроки до
примирення Святого Престолу з Іта-
лійським королівством. Цей Папа та-
кож ввів новий Кодекс канонічного
права, який діє й досі. Крім того, за
нього було приділено особливу увагу
зв’язкам зі східними християнськими
Церквами: 1917 р. він заснував Конґ-
реґацію у справах східних Церков та
Ватиканський інститут східних студій.

Експерти звертають також увагу на
те, що св. Бенедикт вважається в Ка-
толицькій Церкві покровителем Євро-
пи. Вони вбачають зв’язок між ім’ям
нового Папи і великим застереженням,
яке викликав зі сторони Ватикану той
факт, що з нової європейської консти-
туції, яка саме проходить процес ра-
тифікації у країнах ЄС, вилучено по-
силання на християнське коріння Єв-
ропи.

Папа Римський Бенедикт ХVI (Йо-
зеф Рацінгер) народився 16 квітня
1927 р. в містечку Марктль-ам-Ін у
Баварії, в родині  офіцера поліції. Нав-
чався в класичній гімназії у Траунш-
тайні та Мюнхені; 1939 вступив на під-
готовчий курс семінарії, розпочавши
таким чином церковну кар’єру.

1944 р. його призвали до війська і
скерували на навчання; у бойових діях
він участі не брав. Навесні 1945 р. де-
зертирував з армії. Після закінчення
війни кілька тижнів перебував у таборі
для військовополонених, а після звіль-
нення повернувся до семінарії.

1951 р. Йозеф Рацінгер і його брат
Георг отримали пресвітерські свячен-
ня. 1953 р. він захищає дисертацію з
богослов’я у Мюнхенському універси-
теті. В 1962-1965 рр. як радник-тео-
лог кардинала Йозефа Фрингса брав
участь в роботі ІІ Ватиканського Со-
бору.

У березні 1977 р. зведений в сан ар-
хієпископа Мюнхенського й Фрайзін-
зького, а ще за місяць став кардиналом.
1981 р. прийняв пропозицію Папи Іва-
на Павла II очолити Конґреґацію віро-
вчення і переїхав до Ватикану.

2000 р. Рацінгера обрали деканом
кардинальської колегії. Він також вхо-
див до комісії «Ecclesia Dei», створе-
ної на основі однойменного Motu prop-
rio Папи Івана Павла ІІ, і був фактично
головним богословом Ватикану. Його
позиція з ряду питань стала офіційною
позицією Апостольського Престолу.

Йозеф Рацінгер — автор числен-
них праць, найбільш відомою з яких є
«Вступ до християнства». За послідо-
вність і вірність у відстоюванні тео-
логічних традицій і моральних засад
людства кардинал Рацінгер постійно
слугував мішенню для звинувачень у
консервативності і ригоризмі зі сто-
рони ліберальної преси.

19 квітня 2005 р. кардинал Рацінгер
обраний на конклаві Папою Римським,
прийняв ім’я Бенедикта ХVI. 24 квітня
у Римі відбулася інтронізація нового
Папи (українську делегацію на урочи-
стостях очолював державний секретар
Олександр Зінченко).

Чому новий Папа обрав ім’я Бенедикт?

Папа Римський Бенедикт ХVI
(Йозеф Рацінгер)
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Habemus Papam! — такими слова-
ми 19 квітня 2005 року повідомлено
християнський світ про вибір нового
Папи Римського Бенедикта ХVІ. Ним
став кардинал Йозеф Рацінгер, німець
з Баварії, регіону, де християнсько-со-
ціальний рух має давню традицію, а
місцевий Християнсько-Соціальний
Союз, партія-побратим українського
ХДС, не одне десятиліття перебуває
при владі. Новий Папа був одним з най-
ближчих соратників покійного Івана
Павла ІІ, з ним пов’язують продовжен-
ня помірковано-консервативної лінії
попереднього понтифіка.

Особливо важливим для ХДС є те,
що новий Папа у своїй недавній книзі
говорить про необхідність «повернен-
ня до джерел», що є особливо актуаль-
ним для об’єднаної Європи, яка у про-
екті своєї Конституції відмовилася від
власного християнського минулого. В
одному з інтерв’ю, ще будучи карди-
налом, Бенедикт ХVІ сказав:«В той
час, як інші континенти відкривають
свої способи бути християнами і като-
ликами, Європа, колиска і опора като-
лицизму, втрачає свій християнський
дух. Для Церкви Риму це є рішучий
виклик». Цей виклик бачимо також і
перед нами, християнськими демокра-
тами Львівщини, яких програмним зав-

данням є розбудова суспільства на хри-
стиянських засадах згідно вчення Цер-
кви.

Не менш втішним для нас є також
те, що новий Папа обрав ім’я Бенедикт,
отже, можна сподіватися, що він праг-
нутиме продовжувати лінію поперед-
ників Бенедикта ХІV, найповажнішого
Папи ХVІІІ ст., і Бенедикта ХV, Папи-
миротворця часів Першої світової вій-
ни. Обидва ці понтифіки приділяли чи-
мало уваги справам Української Цер-
кви. Зокрема, Бенедикт ХV створив у
Римі Українську колегію, сприяв по-
верненню до пастирського служінню
митрополита Андрея Шептицького і
сотень українських священиків, які по-
трапили до російського полону. При
цьому Папі вперше було при Апосто-
льському Престолі засновано Посоль-
ство Української Держави, справами
якої Бенедикт ХV дуже цікавився.

Авторству кардинала Рацінгера на-
лежить документ «Доктринальна нота
стосовно деяких питань участі като-
ликів у політичному житті», який по-
бачив світ у листопаді 2002 р. І хоча
цей документ стосується католиків,
проте, на нашу думку, його засади є
важливими і дійсними для всіх хрис-
тиян-політиків, особливо для христи-
янських демократів. Одним з базових

Християнські демократи Львівщини вітають обрання

нового Римського Архієрея Бенедикта ХVІ

моментів цього документу є питання
відповідальності християн-політиків
за цей світ, за лад, який у ньому панує,
за прийняття таких політичних рішень,
які захищають «фундаментальні аспе-
кти віровчення і моральності». Цим
документом Церква допомагає хрис-
тиянам, які заангажовані у політичну
діяльність, «пролити світло на один з
найбільш важливих аспектів єдності
християнського життя: відповідності
між вірою і життям, Євангелієм і куль-
турою».

Вітаючи новообраного Святішого
Отця, бажаємо йому Богом натхненної
апостольської праці, удаємося під його
пастирську опіку і запевняємо, що зі
своєї сторони станемо на захист таких
суспільних благ, як «громадський пря-
док і мир, свобода і рівність, повага до
життя і навколишнього середовища,
справедливості і солідарності», до чого
він нас закликає.

ХДС переконаний, що політичне
життя України можна будувати на
етико-моральних засадах християнс-
тва. І вибір нового Папи Римського Бе-
недикта ХVІ надихатиме нас на побу-
дову у нашій країні громадянського,
гуманного, правового та солідарного
суспільства.

Прес-служба ЛОО ХДС

З 1981 року, коли кардинал Рацін-
гер був призначений префектом Конґ-
реґації віровчення, він став відомий як
послідовний захисник теологічного ко-
нсерватизму: готував документи, які
виключають можливість визнання го-
мосексуалізму, а також засудив одно-
статеві шлюби і радикальний фемі-
нізм, наголошуючи на тому, що ці яви-
ща ставлять під загрозу сім’ю.

Та саме тверде дотримування цер-
ковної традиції і прагматизм нового
понтифіка дають підставу припускати
прогрес у відносинах Ватикану і Мос-
кви. Крім того, богословський консер-
ватизм Венедикта XVI може слугувати
доброю платформою для розвитку ка-
толицько-православного діалогу. Так,
зокрема, вважають деякі російські бо-
гослови. На їхню думку, з приходом ка-
рдинала Рацінгера ситуація зміниться
на краще. І навіть те, що він консерва-
тор і традиціоналіст, поліпшить відно-
сини.

У вітальній телеграмі Патріарха
РПЦ Алексія ІІ на адресу Папи Бене-
дикта XVI висловлено думку, що роз-
виток плідного православно-католиць-
кого діалогу має чи не найбільше зна-
чення для всього християнського світу
і є одним із найважливіших завдань
нового Папи. У світлі щойно сказаного
постає запитання, чи новообраний Па-
па приділятиме багато уваги справі по-
розуміння між Церквами, чи більше
зосередиться на потребах всередині
Католицької Церкви?

Свою думку з цього приводу висло-
вив Блаженніший Любомир. «Я пере-
конаний, що новий Папа буде зацікав-
лений у справі поєднання між христи-
янами, — сказав Глава УГКЦ. — Про
це він не двозначно заявив у своєму пе-
ршому зверненні до зібраних в Римі
кардиналів.

Це цілком природно — той, хто
вважає себе християнином, тим біль-
ше провідник такого рівня, не може

оминати увагою важливу справу єдно-
сті між християнами. Це не є справа
якогось особливого уподобання, це є
справа життя, згідно з Божим Зако-
ном. Церква мусить бути одна: такою
вона задумана і заснована Ісусом Хри-
стом. І кожний християнин повинен
працювати над тим, щоб в міру своїх
можливостей ефективно сприяти
зближенню між християнами».

Крім того, Блаженніший Любомир
наголосив, що такий діалог мусить від-
буватися не у формі політичних домо-
вленостей чи компромісів, а як вияв
щирого бажання спільними силами ви-
конувати Божу волю: «Не може Папа
Римський обмежуватися до однієї
Церкви чи певної частини потреб. Він
мусить бути відкритим на всі потреби,
а потреба єдності між християнами є
надзвичайно важливою, суттєвою
справою».

о. Ігор Яців,
прес-секретар Глави УГКЦ

Папа Бенедикт XVI буде зацікавлений в справі поєднання між християнами
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Черниці заснованого Матір’ю Те-
резою Калькуттською ордену місіоне-
рок милосердя вже почали звертатися
у своїх молитвах до покійного Папи
Римського Івана Павла ІІ.

«Ми не лише не припиняємо моли-
тися за нього, ми молимося власне до
нього», — заявила наступниця Мате-

рі Терези на посаді настоятельки ор-

дену сестра Нірмала Джоші. За сло-
вами черниці, у своїх молитвах до по-
кійного Папи звертаються «усі сест-
ри» її ордену. Спочатку місіонерки мо-
лилися про його одужання, «але коли
ми зрозуміли, що це неможливо», по-
чали молитися про сповнення Божої
волі щодо Івана Павла II, — підкре-
слила сестра Нірмала. — Ми дякуємо
Богові за нашого Святішого Отця, за
цей великий дарунок Бога, і ми про-
симо його самого пом’янути наші душі
на небесах».

Папа Іван Павло II називав себе
«духовним приятелем» матері Терези.
Він підніс всесвітньовідому місіонер-
ку до лику блаженних Католицької
Церкви у 2003 році, усього через шість
років після смерті черниці.

Переконання в тому, що Папа Іван
Павла ІІ повинен бути визнаний в ли-
ку святих Католицької Церкви, висло-
вили у спеціальній заяві і польські

єпископи. «Ми сподіваємося, що Іван
Павло II поповнить когорту святих і
вже віднині біля трону Господнього мо-
литиметься за нас. У повазі, що її Іван
Павло II відчував до кожної людини,
відображалася його дійсна любов до
ближнього», — йдеться в заяві єпис-
копату сусідньої країни.

Кардинал Анджело Содано, дер-
жавний секретар Ватикану (поновле-
ний на посаді — прим.), назвав в одній
зі своїх проповідей покійного «Іван Па-
вло ІІ Великий». Він сказав, що Папа
помер «у спокої» і що він був свідком
цього спокою, коли молився біля пос-
телі Папи. Цей спокій, за словами кар-
динала, є плодом віри». Ім’ям «Вели-
кий» у католицькій Церкві зазвичай
називають Пап, яких визнано святими.

Переконаність у тому, що Іван Пав-
ло II повинен бути визнаниним у лику
святих, висловив також в інтерв’ю іта-
лійському телебаченню особистий біо-

граф Папи, упорядник книги «Пере-
ступити поріг надії», відомий італій-

ський католицький журналіст Віт-

торіо Мессорі.

Іван Павло II до останніх днів, не-
зважаючи на хвороби, залишався вір-
ним своєму вибору. Він проповідував
світові Христа, ніс Його людям, був
відкритим для кожного. Особливою
любов’ю він оточив молодь, у якій ба-
чив майбутнє. Він довірив себе і світ
Божому Милосердю через заступниц-
тво Пресвятої Діви Марії. У Богоро-
диці він учився наслідувати Христа.

На Великдень (27 березня ц.р.)
Папа з вікна своїх апартаментів звер-
нувся до вірних із тадиційним звернен-
ням «Urbi et Orbi» («Містові і світові»)
і поблагословив їх. Сьогодні, за сло-
вами кардинала Йозефа Рацінгера

(нині — Папа Римський Бенедикт

XVI), який очолював похоронну про-
цесію, він з вікна обителі Небесного
Отця бачить і благословляє нас.

Зазвичай піднесення до лику свя-
тих відбувається через декілька деся-
тиліть або навіть століть після смерті
людини. Ця процедура вимагає непо-
одиноких підтверджених випадків чу-
дес, які відбулися після зверненої до
цієї людини молитви.

У католицькій традиції, піднесен-
ню до лику святих передує «проміж-
ний етап» — визнаня в лику блажен-
них. Однак стосовно особливо шано-
ваних Церквою осіб канонізація може
бути пришвидшена. Так, засновницю
Ордену милосердя Матір Терезу було
визнанано в лику блаженних через
п’ять років після смерті, а відомий сти-
гматик монах-капуцин Падре Піо був
проголошений святим через три роки
після визнання в лику блаженних.

Питаннями прослави у лику святих
і блаженних займається спеціальна
Конґреґація у справах святих. Саме
вона вивчає всі матеріали і скеровує їх,
у випадку позитивного попереднього
висновку, на розгляд Папи.

Процес церковної прослави завжди
починається «знизу», з локального
вшанування там, де кандидата поховано
(«Люди повинні висловлюватися про
нього як про святого» — прим.)

Зрозуміло, що у випадку з Папою
Іваном Павлом IIÊтаких людей чимало,

в тому числі і в Римі.
Якщо мова йде про чудесні зцілення

за посередництвом Івана Павла II, то
найчастіше згадують випадок, який
трапився під час візиту до Мексики в
1990 р.: в аеропорту Закатекас Папа
благословив хворого на лейкемію 4-
річного Херона Бадильо. За словами
батьків хлопчика, він був оголошений
лікарями невиліковно хворим. Зараз
юнак навчається у коледжі. Всі медики
підтверджують, що дитина одужала
після зустрічі з Папою.

Ще одним дивом може вважатися
порятунок 2-річної дівчинки Сари
Бартолі, яку Іван Павло IIÊтримав на
руках за кілька хвилин до замаху Агджі
(у травні 1981 р. на площі св. Петра в
Римі). Римлянка Сара Бартолі (зараз
їй 26 років) переконана, що тільки
присутність і благословення Святішого
Отця врятувало її життя у той момент.

Навіть після своєї смерті Іван Пав-
ло IIÊпродовжує скликати мільйони
людей, особливо молодих, — так як це
трапилося на його похороні — безпре-
цедентному в історії, що зібрав близь-
ко трьох мільйонів осіб: величезне чи-
сло священиків, єпископів, представ-
ників численних християнських Цер-
ков і громад, нехристиянських релігій,
керівників багатьох держав різного
політичного спрямування. За висло-
вом єпископа Тадеуша Кондрусеви-

ча — глави Конфереції католицьких
єпископів Росії — «своєю смертю Па-
па зібрав найбільш представницький
«саміт» політиків і релігійних діячів».

На площі св. Петра під час похоро-
ну Івана Павла II було багато плакатів
із написом: «Santo subito» — дослівно
з італійської: «Святий вже!» Це фак-
тично визнання Івана Павла II святим
через «acclamatio» — «проголошен-
ня». Так і хочеться сказати, продовжує
Тадеуш Кондрусевич: «Vox populi —
vox Dei» — «Голос народу — голос Бо-
жий». Мільйони людей провели свого
Папу в останню путь оплесками. Так
закінчився понтифікат Івана Павла II,
що, безсумнівно, увійде в історію як
понтифікат Івана Павла Великого, і
який історикам ще слід належним чи-
ном оцінити. А нам, вірним, слід при-
йняти заповіт Папи — завжди залиша-
тися вірними Євангелію і його мора-
льним засадам.

Папа Іван Павло II: Santo subito!
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Офіційна статистика

похорону Івана Павла ІІ

Прес-служба Ватикану опубліку-
вала офіційну статистику похорону
Папи Івана Павла ІІ, який було визнано
«найграндіознішим похороном в істо-
рії».

За цими даними, з дня смерті Папи
і до дня його поховання до Риму по-
прощатися з ним з’їхалося близько 3
млн. прочан. Під час прощання з по-
кійним Папою Войтилою, повз його
труну проходило по 21 000 осіб за го-
дину. Бажаючим попрощатися з Іваном
Павлом ІІ доводилося очікувати своєї
черги в середньому по 13 годин. В
якийсь момент черга до труни сягала
п’яти кілометрів.

На час церемонії у Ватикані було
акредитовано 6 000 журналістів і пред-
ставників радіостанцій і телеканалів.
137 телеканалів з 81 країни повідомили
в прес-службу Святого Престолу, що
транслювали церемонію поховання
Папи у прямому ефірі, проте у Вати-
кані вважають, що реальна кількість
трансляцій була набагато більшою. За-
упокійну месу за Іваном Павлом ІІ слу-
жило 157 кардиналів, 700 архієписко-
пів, 3 000 єпископів і священиків, 300
клириків роздавали причастя вірним.
На богослужінні були присутні 169
офіційних делегацій з різних країн сві-
ту, 10 монарших осіб, 59 глав держав,
3 спадкоємці престолу, 17 прем’єр-мі-
ністрів, 10 глав міжнародних органі-
зацій. На службі також були присутні
ієрархи Католицьких та Православних
Церков східного обряду, 8 протестан-
тських церков і лідери трьох міжцер-
ковних об’єднань. На месі були при-
сутні і 17 делегацій від нехристиянсь-
ких релігійних спільнот.

Під час заупокійної Служби на
площі Святого Петра і прилеглій до неї
Віа-делла-Кочіляціоне зібралося бли-
зько півмільйона осіб.

Могилу Івана Павла ІІ

відкрито для прочан

В соборі Святого Петра для прочан
відкрився доступ в підземний грот, де
8 квітня цього року поховано Папу Ри-
мського Івана Павла ІІ. Після того, як
труну з тілом Папи було опущено в мо-
гилу в одній із ніш підземного гроту, у
якому поховані Павло VІ, Іван Павло І
та ще 60 Римських первосвящеників,
доступ туристів до гроту було тимча-
сово припинено.

Ватикан заборонив приносити сю-
ди квіти — через побоювання, що їх
буде надто багато і вони цілковито схо-
вають від очей могилу, вкриту білою
мармуровою плитою з іменем Папи і
датами його понтифікату. Служителі
собору Святого Петра проводитимуть
прочан спеціальним маршрутом. Ок-
рім могили Івана Павла ІІ, вони змо-
жуть вклонитися місцю розп’яття і по-
ховання святого апостола Петра.

Прикрашена лілеями могила Івана
Павла ІІ, на якій постійно горить лам-
пада, імовірно, стане місцем паломниц-
тва католиків усього світу.

Католицькі кардинали вклонилися
могилі Івана Павла II наступного дня
після похорону. Одночасно кардинали
підготували петицію з проханням про
якнайшвидшу канонізацію Івана Павла
ІІ.

Проголошення в лику святих за ка-
нонічними традиціями рідко відбуває-
ться швидше, ніж через п’ять років
після смерті кандидата на прославу.
Але архієпископ, який очолює комісію
з вивчення питань канонізації, заявив,
що процес прослави Івана Павла ІІ в
лику святих може розпочатися вже в
жовтні цього року.

Серія ватиканських марок

побачила світ у період

між двома понтифікатами

На ватиканських поштових марках
періоду між смертю Івана Павла ІІ і об-
ранням на Святий Престол нового Па-
пи — Бенедикта XVI відтворено герб,
зображений на одній зі стін Апостоль-
ського палацу у Ватикані художником
Карло Маллі в середині ХVIII століт-
тя, —  перехрещені ключі Святого Пе-
тра під балдахіном.

Центральний вокзал Рима

перейменують на вокзал

імені Папи Івана Павла ІІ

Мерія Рима планує найближчим
часом присвоїти головному залізнич-
ному вокзалу Терміні ім’я Папи Івана
Павла ІІ.

Мер Вічного міста Вальтер Вельт-
роні заявив, що ім’ям покійного Папи
буде названо і площу Тор Вергата на
околиці Рима, де в 2000 році Папа ви-
ступив перед двомільйонною аудито-
рією, яка складалася з учасників Все-
світнього дня молоді. За словами Ве-
льтроні, остаточне рішення про пере-
йменування буде прийнято лише після

консультації з наступником Івана Пав-
ла ІІ, але міський голова сподівається,
що новий Папа Бенедикт XVI підтри-
має цю ідею.

«В нашому місті дуже люблять по-
кійного Папу, і те, що для увічнення
його пам’яті обрано саме вокзал —
символічно, — заявив в інтерв’ю газеті
«International Herald Tribune» прес-
секретар мера  Паоло Сольдіні. — Він
любив подорожувати, він завжди був
відкритий до людей. Залізнична стан-
ція — місце зустрічі людей різних на-
родів і культур, це найкраще, що може
бути названо його ім’ям».

Вокзал Терміні розташовується в
центральній частині Рима, неподалік
від уславленої базиліки Санта Марія
Маджоре. Колись це місце вважалося
доволі небезпечним, але у зв’язку з під-
готовкою до ювілейного року, у 90-их
роках споруда була реконструйована,
осучаснена. В підвальному приміщенні
облаштували торговий центр. Не вик-
лючено, що вокзал доведеться модер-
нізувати й далі, щоб він більше відпо-
відав своїй почесній назві.

Ще раніше на честь покійного Папи
було перейменовано селище в італій-
ських Альпах, де переважно в останні
роки життя відпочивав Іван Павло ІІ.
«Тиха обитель в горах» — так в пере-
кладі з діалекту патуа, яким розмов-
ляють італійські горяни на кордоні Іта-
лії і Франції, перекладається назва Ва-
лле-д’Аоста. До перейменування ця
місцевість називалася Пер’єтас, що, на
тому ж діалекті означало назву гірсь-
кої трави, яка тут росте.

У Варшаві буде встановлено

пам’ятник Івану Павлу II

Влада польської столиці прийняла
рішення встановити пам’ятник своєму
великому краянину Івану Павлу ІІ.

Пам’ятник буде споруджено на міс-
ці, де в червні 1979 року польський Па-
па, новообраний на престол святого
Петра, очолив пам’ятну месу, вперше
відвідавши свою батьківщину як глава
Римо-Католицької Церкви.

Під час богослужіння, звертаючись
з проповіддю до мільйона слухачів, які
зібралися на площі, він сказав слова,
що їх тепер знають всі: «Не бійтеся!»
Папа також закликав Святий Дух «зій-
ти на землю, щоб змінити її».

За матеріалами закордонних
інформаційних агенцій
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На початку квітня 2005 року хрис-

тиянський світ (і не лише християн-
ський) попрощався з Папою Іваном
Павлом ІІ — Каролем Войтилою (...)
У траурні дні упокоєння і похорону Па-
пи багато мовилося й писалося про йо-
го безпрецедентний внесок у світові
зрушення й перетворення кінця XX —
початку XXI століть. Як християнин,
я вірю, що Кароль Войтила, людина
зовні зовсім не «суперменна», не геро-
їчна (я особисто зустрічався з ним
п’ять разів і був вражений його прос-
тотою, скромністю),— був ведений
Святим Духом і виконав Його дуже
важливе доручення на земній кулі.

В потужному потоці інформації
про покійного понтифіка знову зрина-
ли факти його біографії. Президент
Віктор Ющенко, перебуваючи в траур-
ні дні у США і в Італії, а також після
повернення на Батьківщину, кілька ра-
зів згадував, що у Папи є «краплина
української крові». Я хотів би зі слів
самого Івана Павла II і з інших свід-
чень, уточнити: не «краплина», а мож-
ливо, 50 відсотків! Відомо, що мати
Кароля Войтили Мілька (в польській
транскрипції — Емілія) Качоровська
була українкою з Холмщини. Українці
того краю зазвичай називають себе
«лемками» або «русинами».

«Кардинал Войтила, — свідчить
історик Ісидор Нагаєвський, — пере-
буваючи у США, вступив був до Ук-
раїнського інституту у Гарварді (все-
світньовідомий університет біля Бос-
тона — Д.С.) і в часі своєї доповіді ска-
зав, що його покійна мама Емілія була
русинкою, тобто українкою. І своїй
мамі він завдячує знанням української
мови, якою виголошує свої бесіди на
синодах українських владик, промови
до українського народу під час відві-
дування українських церков» (Історія
вселенських архієреїв. Том 4. — Рим-
Львів, 1999. — с. 167).

Борис Филипчак, свояк Кароля Во-
йтили, українець, лікар з м. Пасаїка у
США: «Що стосується Папи Івана Пав-
ла П, то його матір була нашого укра-
їнського роду. В тих часах, коли цар-
ський уряд нищив унію на Холмщині,
родина Качоровських переселилася до
Галичини, а згодом осіла в Кракові, де
дідо Качоровський заснував собі ро-

бітню (підприємство — Д.С.) фаето-
нів. Кароль Войтила (батько Папи —
Д.С.) одружився з Емілією Качоров-
ською; був урядовцем в австрійському
війську і тимчасово був відряджений
до Лінцу в Австрії, де народився їхній
старший син Едмунд, що ходив там до
школи.

Після війни всі вони переїхали на
територію сучасної Польщі, де Кароль
Войтила вступив до війська в ранзі хо-
рунжого і був призначений до служби
в містечку Вадовиці біля Кракова. І
там народився їхній другий син Ка-
роль-Йосиф (Папа Іван Павло ІІ). Йо-
го тримав до хреста мій тесть Йосип
Кучмерчик, бо його жінка Ольга Качо-
ровська була рідною сестрою матері
Папи — Емілії Качоровської. Донька
Кучмерчиків Софія, двоюрідна сестра
Папи Івана Павла ІІ, була моєю жін-
кою. Я студіював медицину в Кракові
разом з братом Папи Едмундом і він
познайомив мене зі своєю сестрою Со-
фією, з якою я одружився. В домі Ка-
чоровських розмовляли двома мовами:
польською й українською. Папа в тіс-
ніших гуртах висловлювався, що «моя
мама була русинкою». А від моєї дру-
жини я знаю, що вони були греко-като-
лицького обряду, але згодом сполоні-
зувалися» (Ісидор Нагаєвський. Ци-
тований твір. — с. 166).

На початку цієї статті я згадав, що
п’ять разів зустрічався і розмовляв з
Папою Іваном Павлом ІІ в Римі: 5 тра-
вня 1988 року під час міжнародного
симпозіуму «Походження і розвиток
візантійсько-слов’янського християн-
ства»; 1 травня 1990 року під час між-
народного симпозіуму «Засади соціа-
льних і культурних традицій у Східно-
Центральній Європі»; 31 жовтня 1991
року під час міжнародного симпозіуму
«Християнство і культура в Європі:
культурна пам’ять. Нинішня самосві-

домість. Проекти»; 6 липня 1996 року
двічі — вдень під час Літургії (в пра-
вославному обряді) у соборі св. Петра,
ввечері — на прийнятті у Ватикансь-
кому палаці.

Найбільш пам’ятною, з погляду те-
ми цієї статті, була третя моя зустріч і
розмова з Папою Іваном Павлом ІІ 31
жовтня 1991 року. Коли я підійшов до
Папи привітатися з ним (а це було в
одному із залів палацу ім. Папи Павла
VI), Святіший Отець, усміхаючись, за-
питав:

— Чи пан професор не бував рані-
ше у нас у Римі?

— Так, Ваша Святосте: у 1988 і
1990 рр».

— Це ви подарували мені славний
альбом «Софія Київська»?

— Так, було таке, — відповів я, зди-
вований його пам’яттю на людські об-
личчя і на факти. Адже він щодня ба-
чить сотні людей, а я подарував йому
альбом півтора року тому! Можна за-
бути! Але Папа, не забувши, продов-
жував :

— О, як я мрію помолитися в Київ-
ській святій Софії. І в Київській лаврі.
Яке там чудо звершувалося! Яка бла-
годать!

— Приїздіть, Святіший Отче, якщо
не на офіційне запрошення, то Акаде-
мія наук України зробить Вам приват-
не запрошення в Україну!

Присутній при розмові кардинал
Поль Пупар, голова Папської ради з
питань культури, подав мені знак, щоб
я закінчував розмову, бо інші теж хо-
чуть привітати Папу і сказати йому кі-
лька слів. Я хотів уже відійти, але Папа
міцно тримав мою руку, та ще й ліву
долоню поклав на мою руку, що її він
тримав у правій своїй руці.

Тут я насмілився поставити Папі
останнє запитання:

— Кажуть, Святіший Отче, що Ва-
ша мати була українка...

— Кажуть, кажуть,— ще ширше
усміхаючись, промовив Папа, все ще
тримаючи мою руку у своїх теплих
долонях, які, здавалося, гріли якимось
особливим теплом...

Дмитро Степовик,
доктор богословських наук,

професор Київської Духовної Академії
УПЦÊКП

Українське коріння Папи Івана Павла ІІ

Å‡Ú¸ÍË Ï‡È·ÛÚÌ¸Ó„Ó è‡ÔË (1906 .)
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Дорогі Брати й Сестри!
Увечері 2 квітня, коли Церква вже

святкувала Літургію Неділі Божого
Милосердя, відійшов до Бога — кот-
рий є Господом життя та смерті, наш
Святіший Отець Іван Павло II.

Бог дарував мені благодать бути у
ці останні години біля його ложа, від-
правити Службу Божу та намастити
єлеєм Таїнства хворих. У понеділок 4
квітня тіло Святішого Отця було пере-
несено до Ватиканської базиліки, щоб
люди могли прийти й висловити йому
свою повагу, любов та відданість. Те,
що ми бачили тут, на площі перед бази-
лікою та на вулицях, що ведуть до неї,
є Свідченням про великий Понтифікат

Звернення
до віруючих після смерті Святішого Отця Івана Павла ІІ

(...) Ми сьогодні згадуємо блажен-
ної пам’яті понтифіка Папу Івана Пав-
ла II. Ніхто з нас не знав, що це буде
так швидко, але Господь нас підготував
до того, що буде такий день, коли ска-
же: «Йди до мене, Добрий Слуго. Ти
зробив усе, що міг зробити як Папа тут
на землі». Скільки він зробив для Цер-
кви, для суспільства, особисто для нас,
віруючих людей, про це ми знаємо, а
може багато й не знаємо. Скільки він
зробив для Центральної і Східної Єв-
ропи! Ми пам’ятаємо, як на початку
своєї діяльності він сказав: «Не бійте-
ся! Відкрийте двері ваших сердець, де-
ржав, кордонів. Не бійтеся Христа!»
Церква — це не якась секта і не лише
держава Ватикан. Католицька Церква
— це Христова Церква. Там живе Хри-
стос, Котрий на нас чекає колись там,
за межею смерті.

Папа Іван Павло II зробив також
багато для України. Пам’ятаємо, що 16
січня 1991 року, коли ще був Радянсь-
кий Союз, Святіший Отець домовився
з Горбачовим, що Католицька Церква
двох обрядів на Україні буде офіційно
визнана комуністичним режимом. Аж

після путчу ГКЧП 24 серпня на Укра-
їні люди сказали, що хочуть бути само-
стійною державою. Ще потрібно було
чекати до 1 грудня на референдум, щоб
обрали першого Президента, нову Ве-
рховну Раду, щоб люди сказали: «Ми
тепер існуємо як вільна держава».

Але роком швидше Папа сказав, що
не може допустити того, щоб католики
двох обрядів, яких є мільйони на Ук-
раїні, в Балтійських країнах, у Казах-
стані, Білорусі, Росії, не мали єписко-
пів, церковної ієрархії, священиків,
монахинь. Діти не можуть офіційно
навчатися релігії, катехизму. Тоді Свя-
тіший Отець заявив, що як Папа він
іменує єпископів для Львова: для Гре-
ко-Католицької Церкви і для Римо-
Католицької Церкви. Встановлені бу-
ли нові єпархії (римо і греко-католи-
цькі — прим.) Ми знаємо, що це за-
слуга Святішого Отця Івана Павла II.

Пам’ятаємо також, як після Юві-
лейного Року всі знали, що Папа вже
хворий, старий і запитували, чи зможе
Папа приїхати до нас. Католики обох
обрядів на Україні молилися, щоб Свя-
тіший Отець приїхав. Дехто висловлю-
вався: мовляв, навіщо йому сюди їхати,
що він тут робитиме, обійдемося без
нього. Проте багато людей говорили,
що, як приїде Папа, то увесь світ діз-
нається, що тут є незалежна, самості-
йна Українська держава, що тут жи-
вуть люди різних національностей, які
мають свою Церкву західного і схід-
ного обрядів. Декому на Заході здава-

Моє серце радіє, що також і в нашій
Львівській Митрополії численні віру-
ючі збираються в храмах, особливо в
Катедрі перед образом Матері Божої
Милосердної, щоб висловити свою
любов та вдячність Богові за Апосто-
льське служіння Івана Павла II і за все,
що він зробив для нашої Церкви. За-
кликаю Братів Священиків, Монахинь
та усіх віруючих, щоб, дякуючи Бого-
ві за Івана Павла II, намагалися ще пов-
ніше пізнати його вказівки, які він нам
залишив, і, таким чином, може і далі
вести нас до життя з Богом і перебу-
вати разом з нами (...)

Мар’ян кардинал Яворський,
Архієпископ Львівський РКЦ

Фрагмент проповіді єпископа Мар’яна Бучека

у Берездівцях 3 квітня в свято Божого Милосердя
лося, що за східними кордонами Поль-
щі був Радянський Союз, а тепер Росія.
Ми казали: «Ні, тут є Україна, Біло-
русь, а там Балтійські держави, а вже
далі є Росія». Вони про це знали. Коли
ж приїхав до нас Папа, то всі побачили,
що є така держава Україна, де прожи-
вають католики. Вони мають своїх
єпископів, священиків і як багато є ми-
рян-католиків. Пам’ятаємо 26 червня
2001 року, коли на львівському іпод-
ромі Іван Павло II проголосив блаже-
нних  Римо-Католицької Церкви, ко-
ронував папськими коронами образ
Матері Божої Ласкавої — покровите-
льки Львівської Архідієцезії і міста
Львова, нашої покровительки, нашої
духовної Матері. Як подарував золоту
троянду для цього образу. Це можна
тепер  побачити у Львівській катедрі
(...)

Пам’ятаємо день 27 червня 2001
року, коли Папа беатифікував 26 гре-
ко-католицьких блаженних, тих, які
страждали за Католицьку Церкву, за
народ. Це велика заслуга Папи Івана
Павла II. Тільки час покаже, як багато
дав він кожному з нас.

в Церкві, по цілому світі. Як глибоко
та широко увійшов він в людські сер-
ця! До цього свідчення долучаються
картини з незлічнних місць, де відбу-
валися богослужіння за Івана Павла II.
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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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АГЕНЦІЯ РЕЛІГІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Вартість передплати бюлетеня

у  2005 р.:

на 3 місяці - 5 грн. 40 коп.
на 6 місяців - 10 грн. 80 коп.

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
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Дорогі Брати й Сестри!
1. Я довго очікував цього візиту й ревно

молився, щоб він міг здійснитись. Нарешті,
з глибоким хвилюванням і радістю, я зміг
поцілувати улюблену землю України. Дя-
кую Господеві за цей дар, яким Він мене
сьогодні обдарував.

Історія зберегла імена двох Римських
Архієреїв, які у далекому минулому при-
були аж до цих місць: святого Климента I,
наприкінці першого сторіччя та святого
Мартина I, в половині сьомого сторіччя.
Вони були заслані у Крим, де й померли,
як мученики, їхній теперішній наступник,
навпаки, прибуває до вас в атмосфері ра-
дісного прийому, прагнучи стати паломни-
ком до славних храмів Києва, колиски хри-
стиянської культури всього європейського
Сходу.

Приходжу до вас, дорогі жителі Укра-
їни, як друг вашого благородного народу.
Приходжу, як брат у вірі, щоб обняти стіль-
кох християн, які серед найважчих страж-
дань зберегли вірність Христові. Прихо-
джу, спонукуваний любов’ю, щоб усім ді-
тям цієї Землі, українцям кожної культур-
ної та релігійної приналежності, висловити
свою пошану та щиру приязнь.

2. Вітаю тебе, Україно, відважний та
стійкий свідку приєднання до цінностей
віри. Скільки ти вистраждала, щоб у важкі
хвилини відстояти свободу віросповідання!

Мені спадають на думку слова святого
апостола Андрія, який, як каже традиція,
побачив над київськими горами сяйво Бо-
жої слави. І це сталось з бігом століть че-
рез хрещення князя Володимира та його
народу. Але видіння, яке мав Апостол, не
стосується тільки вашого минулого; воно
спрямоване також і в майбутність країни.
Здається мені, що очима серця насправді
бачу, як по цій вашій благословенній землі
поширюється нове світло: це те світло, яке
випромінює оновлене підтвердження вибо-
ру, зробленого далекого 988 року, коли
Христос був прийнятий українським наро-
дом як «Дорога, Правда й Життя» (пор.
Ів 14,6).

3. (...) З глибини серця випливає одне
побажання: щоб український народ зміг
продовжувати цей свій шлях миру завдяки
одностайному вкладові різних етнічних,
культурних та релігійних груп! Загальний
і тривкий добробут неможливий без миру.

4. 3 вдячністю звертаюсь тепер до вас,
достойні Брати, Єпископи Греко-Католи-
цької та Римо-Католицької Церков, Я збе-
ріг у серці ваші неодноразові запрошення
відвідати Україну і тепер я радий, що, на-
решті, можу на них відповісти. З перед-
чуттям радості думаю про різні нагоди, які
будемо мати наступними днями для того,
щоб з’єднатись у молитві до Господа На-
шого Ісуса Христа. Вже відтепер передаю
вашим вірним мої щирі привітання.

Який величезний тягар страждань вам
довелось перенести минулими роками!
Але тепер ви виявляєте ентузіазм і пере-
будовуєтесь, шукаючи світла й утішання
у вашому славному минулому. Ви маєте
намір відважно продовжувати завдання
поширювати Євангеліє — світло правди
й любові для кожної людської істоти. Від-
важно! Це замір, який робить вам честь і,
певно, що Господь не залишить вас без
Своєї благодаті, щоб довести його до за-
вершення.

5. Як паломник миру й братерства, я
вірю, що мене приязно приймуть також і
ті, які хоч і не належать до католицької
Церкви, однак, мають серце відкрите для
діалогу та співпраці. Бажаю запевнити їх,
що я не прибув сюди з намірами прозелі-
тизму, але для того, щоб свідчити Христа
разом з усіма християнами кожної Церкви
й кожної церковної Спільноти, та щоб за-
просити всіх синів і дочок цієї благородної
Землі звернути свій погляд до Того, Хто
віддав Своє життя за спасіння світу.

У такому дусі щиро вітаю передусім
православних Братів: Єпископів, монахів,
священиків і вірних, які становлять біль-
шість громадян країни. З приємністю при-
гадую, що стосунки між Римською та Ки-
ївською Церквами протягом історії знали
світлі періоди: вдивляючись у них, відчу-
ваємо себе заохоченими надіятись у май-
бутньому на дедалі більше порозуміння на
шляху, що веде до повної єдності.

На жаль, були також і сумні періоди,
в яких ікона Христової любові була зать-
марена: впавши ниць перед Господом,
єдиним для всіх, признаймо наші провини.
Прохаючи прощення за помилки, вчинені
у далекому й близькому минулому, й ми, з
нашого боку, запевняємо прощення за за-
подіяні нам несправедливості. Найщирі-
шим побажанням, яке випливає із мого

серця, є те, щоб помилки минулого не пов-
торились у майбутньому. Ми покликані
бути Христовими свідками і бути ними ра-
зом. Нехай спогад про минуле не гальмує
сьогодні поступу на шляху до взаємопіз-
нання, що сприяє братерству та співпраці.

Світ швидко змінюється: те, що ще
вчора було немислимим, сьогодні вже є по-
руч із нами. Христос закликає всіх нас до
того, щоб оживити у серці почуття братер-
ської любові. Покладаючись на любов, з
Божою допомогою можна перетворити
світ.

6. І, врешті, моє привітання лине до
всіх інших громадян України. Не дивля-
чись на відмінності вашої релігійної та ку-
льтурної приналежності, дорогі українці,
вас об’єднують спільні історичні події, а
також сподівання та розчарування, які во-
ни принесли зі собою.

Протягом сторіч український народ за-
знав надзвичайно важких і виснажливих
випробувань. Залишаючись у межах що-
йно закінченого століття, як нам не згадати
про бич двох світових воєн, повторні голо-
домори, нищівні стихійні лиха, усі ті дуже
сумні події, які залишили за собою міль-
йони жертв? Зокрема, під гнітом тоталі-
тарних режимів, як комуністичного, такі
нацистського, народ був під загрозою втра-
ти власної національної, культурної та ре-
лігійної ідентичності, бачив винищення
своєї інтелектуальної еліти, охоронця на-
родної та релігійної спадщини нації. І, на-
решті, вибух атомного реактора в Чорно-
билі, з його драматичними та безжалісни-
ми наслідками як для навколишнього сере-
довища, так і для життя стількох людсь-
ких істот. Але саме відтоді рішучіше роз-
почався підйом. Ота апокаліптична подія,
яка дала поштовх вашій країні відмовитись
від ядерної зброї, вона також спонукала
громадян до енергійного пробудження,
спрямовуючи їх на мужній шлях відно-
влення.

Важко пояснити епохальні зміни двох
останніх десятиріч виключно людським
ходом подій. Але, яке пояснення ми не хо-
тіли б їм дати, певно, що з цього досвіду
виплила нова надія. Важливо не розчару-
вати сподівань, які тепер пульсують у се-
рцях стількох, а понад усе у молоді. Тому
тепер в містах і селах України необхідно,
за загальним вкладом усіх, сприяти роз-

УКРАЇНА — КИЇВ — 23.06.2001

Вітальна церемонія в аеропорту «Бориспіль»

ÑéäìåÖçíÑéäìåÖçíÑéäìåÖçíÑéäìåÖçíÑéäìåÖçíÑéäìåÖçí
í¥ ÌÂÁ‡·ÛÚÌ¥ ‰Ì¥, ÍÓÎË ë‚flÚ¥¯ËÈ éÚÂˆ¸ ß‚‡Ì è‡‚ÎÓ IIÊ‚¥‰‚¥‰‡‚ Ì‡Ò Ì‡ Ì‡¯¥È ÁÂÏÎ¥, ÒÚ‡ÎË ‚ËÌflÚÍÓ‚Ó˛ ÔÓ‰¥π˛ ‚

¥ÒÚÓ¥ª ìÍ‡ªÌË, — Ù‡ÍÚË˜ÌÓ ÔÂÂ‚ÂÌÛÎË ªª. ÇÔÂ¯Â Ú‡ÍÓ˛ ‚ÂÎËÍÓ˛ ¥ ̆ Â‰Ó˛ Ï¥Ó˛ ÔÓfl‚ËÎ‡Òfl Î˛‰Ò¸Í‡ ÒÓÎ¥‰‡Ì¥ÒÚ¸
¥ ‚ÓÎÂÎ˛·ÒÚ‚Ó, ‚ÔÂ¯Â ̆ ËËÈ ‚Ëfl‚ Ì‡ÈÍ‡˘Ëı Î˛‰Ò¸ÍËı ÔÓ˜ÛÚÚ¥‚ ‚ËÔÎÂÒÌÛ‚Òfl Ì‡ÁÓ‚Ì¥ ¥ ÁÛÒÚ¥‚Òfl Á Î˛·Ó‚’˛ ¥ „ÎË·ÓÍÓ˛
ÔÓ‚‡„Ó˛. Ç ÚËı ‰Ìflı — ÍÓ¥ÌÌfl Ì‡¯Óª ÚÂÔÂ¥¯Ì¸Óª ‚ÌÛÚ¥¯Ì¸Óª (‡, ÏÓÊÎË‚Ó, ¥ ÌÂ ÎË¯Â ‚ÌÛÚ¥¯Ì¸Óª) Ò‚Ó·Ó‰Ë.

íÓÊ Ì‡ÈÍ‡˘ËÏ ‚Ëfl‚ÓÏ Ì‡¯Óª ÔÓ‚‡„Ë ‰Ó Ò‚flÚÓª Ô‡Ï’flÚ¥ è‡ÔË ÒÚ‡ÌÂ ‚ÒÎÛıÓ‚Û‚‡ÌÌfl ̆ Â ¥ ̆ Â ‡Á Û ÚÂ, ̆ Ó ‚¥Ì ÒÍ‡Á‡‚
Ì‡Ï ÚÓ‰¥. åË Î˛·ËÎË è‡ÔÛ — ‰‡‚‡ÈÚÂ ÒÎÛı‡ÚË ÈÓ„Ó!
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квітові нового, справжнього гуманізму. Це
мрія, яку ваш великий поет Тарас Шевче-
нко виявив у відомій поезії: «...врага не
буде, супостата, а буде син, і буде мати, і
будуть люди на землі!»

7. Дорогі українці, обіймаю вас усіх,
від Донецька до Львова, від Харкова до
Одеси та Сімферополя! У слові «Україна»
є заклик до величі вашої Батьківщини, яка
своєю історією, засвідчує особливе покли-
кання бути межею та дверима між Сходом
і Заходом.

Протягом сторіч ця країна була при-
вілейованим перехрестям різноманітних
культур, місцем зустрічі духовного бага-
тства Сходу й Заходу.

Україна має виразне європейське по-
кликання, яке підкреслюють також і хри-
стиянські корені вашої культури. Вислов-
люю побажання, щоб ці корені могли зміц-
нити вашу національну єдність, запевня-
ючи здійснюваним тепер реформам жит-
тєдайні соки справжніх цінностей, із яких
усі могли б користати. Нехай же ця Земля

О Всеблаженна Діво Маріє, Зарваницька Богородице, дякую Тобі за ласку перебування у Київській Русі, з якої світло Єван-
гелія поширилося по всій країні.

Тобі, Мати Божа і Мати Церкви, перед Твоєю чудотворною іконою, збереженою в Церкві Святого Миколая, віддаю в руки
мою апостольську подорож в Україну.

Пресвята Мати Божа, покрий своїм материнським покровом усіх християн, усіх чоловіків і жінок доброї волі, які живуть у
цій великій Країні. Провадь їх до Свого Сина Ісуса, Який є для всіх Дорогою, Правдою і Життям.

1. (...) Я радий, що тепер знаходжусь
на українській землі. Вважаю великою че-
стю, що можу, нарешті, зустрітись із меш-
канцями країни, яка у ці важкі перехідні
роки зуміла так ефективно забезпечити
умови миру та спокою для своїх громадян.
Щиро вам дякую за прийом і люб’язні
слова привітання.

(...) З почуттями щирої приязні обій-
маю український народ, що в переважній
більшості є християнським, як про це сві-
дчить культура, народні звичаї, численні
церкви, які прикрашають краєвид, як та-
кож незліченні твори мистецтва, що зна-
ходяться по всій країні. Вітаю Землю, яка
зазнала страждань та гніту, зберігаючи при
цьому прив’язання до свободи, якого ніхто
і ніколи не зміг знищити.

2. Я прибув до вас, як паломник миру,
спонуканий тільки одним бажанням —
свідчити Христа, що є «Дорогою, Правдою
і Життям» (Ів 14,6). Я прийшов, щоб по-
клонитись святиням вашої історії та разом
із вами просити у Бога заступництва для
вашого майбутнього.

Вітаю тебе, прекрасне місто Київ, що
простягаєшся у середній течії Дніпра, ко-
лиско давніх слов’ян й української куль-
тури, глибоко просякнутої християнським
духом. На землі твоєї країни, що є пере-
хрестям між Заходом і Сходом Європи, зу-
стрілись дві великі християнські традиції,
візантійська й латинська, і обидві знайшли
сприятливе прийняття. Протягом сторіч
між ними не бракувало напружень, які
приводили до суперечностей, що приноси-
ло шкоду для обох. Тепер, однак, промо-
щується шлях готовності до взаємного
прощення. Необхідно подолати бар’єри та

недовір’я, щоб спільно будувати гармоні-
йну та мирну країну, черпаючи, як і в мину-
лому, з чистих джерел спільної християн-
ської віри.

3. Так! Дорогі українці, якраз христи-
янство дало натхнення вашим найвизнач-
нішим мужам культури й мистецтва, воно
щедро зросило моральне, духовне і суспі-
льне коріння вашої країни. Хотів би при-
гадати при цьому слова вашого співвітчиз-
ника, філософа Григорія Сковороди: «Усе
минає, тільки любов після всього зоста-
ється. Усе минає, але не Бог і не любов».
Тільки людина, глибоко просякнута хрис-
тиянським духом, могла мати таке натх-
нення. У його словах знаходимо відгомін
першого Послання святого апостола Івана:
«Бог є любов; і хто перебуває в любові,
той перебуває в Бозі, а Бог перебуває в
ньому» (4,16).

Слово Святого Євангелія міцно вкорі-
нилось в усій Європі, приносячи, впродовж
сторіч, надзвичайні плоди цивілізації, ку-
льтури, святості. На жаль, у своєму виборі
народи європейського континенту не зав-
жди були вірні цінностям своїх християн-
ських традицій, таким чином, історія була
змушена записати надзвичайно сумні події
зловживань, спустошень, горя.

Люди похилого віку в Україні з носта-
льгією пригадують той час, коли Україна
була незалежною. Після цього доволі ко-
роткого періоду настали важкі роки радян-
ської диктатури і страшний голод у трид-
цяті роки, коли ваша Країна, «житниця Єв-
ропи», вже більше не змогла прогодувати
власних дітей, які гинули мільйонами. А
як забути стількох ваших співвітчизників,
які загинули під час війни 1941-1945 років

проти нацистської навали? На жаль, ви-
зволення від нацизму не означало також
визволення від комуністичного режиму,
який продовжував топтати найелементар-
ніші людські права, примусово виселяючи
беззахисних громадян, ув’язнюючи інако-
мислячих, переслідуючи віруючих, нама-
гаючись викреслити з народної свідомості
навіть саму ідею свободи та незалежності.
На щастя, великий перелом 1989 року,
нарешті, дозволив Україні наново осягнути
свободу та повну суверенність.

4. Ваш народ осягнув цю палко бажану
мету мирним і безкровним способом і
тепер наполегливо трудиться у справі від-
важної суспільної та духовної перебудови.
Міжнародна спільнота високо цінить успі-
хи, осягнуті на шляху зміцнення миру та
розв’язки суспільно-політичних напру-
жень, беручи до уваги місцеві особливості.

Заохочую вас бути наполегливими у
ваших стараннях, необхідних для того, щоб
подолати залишки труднощів, запевняючи
повну пошану прав національних та релі-
гійних меншин. Політика мудрої толеран-
тності не забариться привернути пошану і
симпатію до українського народу, запев-
няючи йому особливе місце в сім’ї євро-
пейських народів.

Як Пастир католицької Церкви хочу
підкреслити мою високу оцінку того фак-
ту, що преамбула Конституції України
пригадує своїм громадянам «відповідаль-
ність перед Богом». Без сумніву, такою бу-
ла і точка зору вашого Григорія Сковороди,
коли він запрошував своїх сучасників на
перше місце ставити завдання «зрозуміти
людину», шукаючи для неї шляхів, відпо-
відних для того, щоб остаточно вивести її
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й далі розвиває своє благородне завдання,
з гордістю, яку висловив щойно цитований
поет, коли писав: «Нема на світі України,
немає другого Дніпра». Народе, що живеш
на цій землі, не забувай цього!

З душею, переповненою цими думка-
ми, роблю перші кроки цього, так палко
бажаного і сьогодні щасливо розпочатого
візиту. Нехай Господь благословить тебе,
дорогий народе України й завжди береже
твою улюблену Батьківщину.

Молитва до Зарваницької Богоматері

ÉÂÍÓ-Í‡ÚÓÎËˆ¸Í‡ ˆÂÍ‚‡ Ò‚. åËÍÓÎ‡fl Ì‡ ÄÒÍÓÎ¸‰Ó‚¥È ÏÓ„ËÎ¥
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з глухих кутів непримиренності та нена-
висті.

Нехай цінності Євангелія, які станов-
лять частину вашої національної ідентич-
ності, допоможуть вам будувати сучасне
й толерантне, відкрите й солідарне суспі-
льство, у якому кожна людина зможе дати
свій специфічний вклад у загальне добро,
одночасно отримуючи від нього відповідну
підтримку для того, щоб у найкращий спо-
сіб розвинути власні дарування.

Це заклик, який я звертаю, насамперед,
до молоді, щоб ідучи слідами тих, хто від-
дав життя за високі людські, громадянські
та релігійні ідеали, вони зуміли зберегти
непорушною цю спадщину цивілізації.

5. «Не дайте сильним губити людину»,
— так писав Володимир Мономах (+1125)
у своєму «Поученні дітям». Це слова, які
досьогодні зберігають всю їхню перекон-
ливу силу.

У XX сторіччі тоталітарні режими
знищили цілі покоління, бо захитали три
головні стовпи людської цивілізації: при-
знання божественної влади, з якої випли-
вають невід’ємні моральні життєві на-
прямки (див. Вих 20,1.18); пошана гідності
людини, створеної на образ і подобу Бога
(див. Бт 1,26-27), обов’язок користуватися
владою, служачи кожному членові суспі-
льства, без винятків, починаючи із най-
слабших і беззахисних.

Заперечення Бога не вчинило людину
більш вільною. Навпаки, це виставило її

на різні форми невільництва, обмежуючи
покликання політичної влади до рівня жор-
стокої і пригноблюючої сили.

6. Політичні діячі! Не забувайте цього
серйозного уроку історії. Ваше завдання
полягає у тому, щоб служити народові, за-
безпечуючи усім мир та рівність у правах.
Чиніть опір спокусі використати владу для
особистих чи групових інтересів. Прийма-
йте завжди близько до серця долю убогих
і всіма законними способами дійте так,
щоб кожному був запевнений доступ до
справжнього добробуту.

Діячі культури! За вашими плечима ве-
лика історія. Зокрема, маю на думці право-
славного київського Архієпископа Митро-
полита Петра Могилу, який у 1632 році за-
снував Київську Академію, що залишає-
ться у пам’яті як маяк гуманістичної та
християнської культури. Використовуючи
критичний та творчий розум в усіх сферах
знання, поєднуючи культурну спадщину
минулого з надбаннями сучасності, нале-
жить вам сприяти справжньому людсько-
му поступові, як виразові цивілізації лю-
бові. У цьому контексті висловлюю щире
побажання, щоб навчання богословських
наук змогло отримати належне признання
також зі сторони цивільної влади.

І, зокрема, для вас, що займаєтесь нау-
ковими дослідженнями, нехай буде пості-
йним попередженням жахлива суспільна,
економічна та екологічна чорнобильська
катастрофа! Технічні можливості мусять

бути поєднані п’ятьма незмінними етични-
ми цінностями, щоб, таким чином, збез-
печити пошану, яка належить людині та її
невід’ємній гідності.

Промисловці та підприємці нової Ук-
раїни! Майбутнє держави залежить також
і від вас. Ваш зрілий внесок, що черпає
натхнення з вартостей компетентності й
чесності, буде корисним для нового під-
йому національної економіки, щоб у такий
спосіб відновити довір’я у тих, які зваблені
спокусою залишити країну, щоб шукати
роботу в іншому місці. У своїй діяльності
майте завжди на увазі загальне добро і
справедливі права для всіх. Дивіться на
особу, а не на прибуток, як мету кожної
економіки, щоб була пошанована людська
гідність. Дійте завжди в легальності, яка є
гарантією справедливості.

7. (...) Людство увійшло в третє тися-
чоріччя і на горизонті зарисовуються нові
обрії. Відбувається процес глобалізації
розвитку, позначений швидкими й радика-
льними змінами. Кожен покликаний з
відвагою і довір’ям внести свій вклад. Ка-
толицька Церква є поруч з кожною люди-
ною доброї волі, щоб підтримати зусилля,
спрямовані на служіння добру.

А я зі свого боку продовжуватиму мо-
литися, щоб Господь оберігав вас, ваші ро-
дини, ваші наміри, як також сподівання
всього українського народу, благаючи для
нього повноти благодатей Всевишнього
Бога.

1. «Господь покликав мене від утроби,
від лона матері моєї назвав моє ім’я» (Іс
49,1).

(...) Серед усіх святих чоловіків і жінок
Іван єдиний, що Його народження відзна-
чає Літургія. У першому Читанні ми чули,
як Господь покликав Свого Слугу «від ма-
теринського лона». Це твердження повніс-
тю стосується Христа, однак, ніби віддзер-
калення, бо ці слова можна застосувати та-
кож і до Його Предтечі. Вони обидва при-
йшли на світ за Божою ласкою і за Його
особливим втручанням: перший народився
з Діви, другий — з похилої віком і неплід-
ної жінки. Уже з материнського лона Іван
звіщав Того, Який об’явить світові задум
Божої любові.

2. «З лона моєї матері Ти мене покли-
кав» (Псалом респон.) Також і ми можемо
застосувати до себе цей вислів Псалмоспі-
вця. Бог нас знав і любив ще перед тим, як
наші очі змогли споглядати чудеса ство-
реного. Народжуючись, кожна людина от-
римує людське ім’я: Але ще перед тим вона
вже мала ім’я божественне: це ім’я, за яким
Бог знає її і любить від віків і навіки вічні.
Так є для всіх і ніхто з цього не виключе-
ний. Жодна людина не є безіменною для
Бога! В його очах усі мають однакову вар-
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тість: усі відмінні, але всі рівні, всі покли-
кані бути дітьми у Сині.

«Іван — його ім’я» (Лк 1,63). Захарія
підтверджує здивованій родині ім’я сина,
пишучи його на табличці. Сам Бог через
Свого ангела вказав на це Ім’я, яке по-єв-
рейському означає «Бог прихильний».

Бог прихильний до людини : Він бажає
їй життя і спасіння. Бог прихильний до
свого народу: у ньому Він бажає благосло-
вити всі народи землі. Бог прихильний до
людства: Він провадить Його шляхом, що
веде до землі, де царює мир і справедли-
вість. Усе це записано у тому імені: Іван!

Дорогі Брати й Сестри! Іван Хрести-
тель був посланцем, предтечею: він був по-
сланий на те, щоб приготувати дорогу
Христові. Про що нам говорить постать
святого Івана Хрестителя саме тут, у Киє-
ві, на початку цього паломництва у вашій
Землі? Чи ж у певному значенні не є про-
видінням те, що ця постать звертається до
нас якраз тут, у Києві?

3. Тут, на цьому місці, відбулося хре-
щення Русі. З Києва почало розквітати те
християнське життя, що його виростило
Євангеліє спершу на землях древньої Русі,
відтак на територіях Східної Європи, а
згодом, за Уралом, на просторах Азії. От-

же, також і Київ, у певному значенні, віді-
грав роль «Господнього предтечі» між чи-
сленними народами, до яких, виходячи зві-
дси, пізніше дійшла благовість спасіння.

Святий Володимир і мешканці Русі от-
римали Хрещення від місіонерів, які при-
йшли з Константинополя, найбільшого
центру християнства на Сході, і таким чи-
ном молода Церква увійшла у сферу бага-
тої спадщини віри і культури візантійської
Церкви. Це було наприкінці першого тися-
чоліття. Хоч Константинопольська і Рим-
ська Церкви тоді жили за двома окремими
традиціями, однак вони ще перебували у
повній єдності, В Апостольському Листі
«Euntes in mundum» — «Ідіть по всьому
світу» я написав таке: «Ми повинні спіль-
но дякувати Господеві за ту подію, яка сьо-
годні є побажанням і надією. Бог хотів,
щоб Мати Церква, видимо з’єднана, при-
йняла у своє лоно, вже тоді багате націями
та народами, і то у часи місіонерської ек-
спансії як на Заході, так і на Сході, цю
свою нову дочку на берегах Дніпра» (ч. 4).

Якщо сьогодні відправляємо Євхарис-
тію згідно з римською традицією, то цим
пригадуємо той момент, який так глибоко
пов’язаний з візантійською традицією, —
а ним є спогад про єдину купіль Хрещен-
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Достойні Брати у Єпископстві!
1. (...) Великою радістю для мене є мо-

жливість зустрітися з Вами на вашій улю-
бленій землі, вислухати вас і разом з вами
призадуматися над шляхом сопричастя та
над багатообіцяючими перспективами
євангелізації, яка проводиться у ваших
церковних спільнотах. Вже від десяти
років, тобто відколи ваша країна після за-
кінчення комуністичної диктатури, наново

УКРАЇНА — КИЇВ — 24.06.2001

Апостольська Нунціатура. Зустріч із членами Українського Католицького Єпископату

ня. Ми робимо це з вдячністю, а також з
бажанням, щоб пам’ять про неї допомогла
віднайти ту обставину сопричастя, в якій
різниця традицій не перешкоджала б єдно-
сті у вірі та у церковному житті.

4. 3 Хрещенням, яке відбулось тут, у
Києві, почалась 1000-літня історія христи-
янства на територіях нинішньої України і
цілого регіону. Сьогодні, маючи оту благо-
дать зупинитись на цьому історичному мі-
сці, мій погляд витає над більше ніж деся-
тьма століттями, впродовж яких ласка пер-
шого Хрещення продовжувала перелива-
тися на наступні покоління синів і дочок
цього Народу. О, який розквіт духовного,
літургійного та церковного життя розпо-
чався від зустрічі відмін них культур і релі-
гійних традицій! Ця чудова спадщина
тепер довірена вам, дорогі брати й сестри.
У ці дні, коли я, як прочанин, відвідую ва-
шу Землю, молю Бога разом Із вами, щоб
це ваше покоління на початку нового тися-
чоліття було на висоті славних традицій
минулого.

З цього міста, яке є колискою христи-
янської віри для України і усього регіону,
звертаю мій погляд на людей, які живуть
на цих землях і з сердечною любов’ю всіх
обіймаю (...)

5. Народе Божий, що віриш, надієшся
і любиш на українській землі, наново у ра-
дості втішайся даром святого Євангелія,
що ти Його отримав понад 1000 років то-
му! Поглянь у цей день на святого Івана
Хрестителя, вічний зразок вірності Богові
та Його Заповідям. Своїм свідченням слова
та життя він приготував дорогу Христові.
Наслідуйте Його з покірною та довірливою
самовідданістю.

Святий Іван Хреститель — це, пере-
дусім, зразок віри, йдучи слідами пророка
Іллі, щоб краще слухати Слово єдиного Го-
спода свого життя, залишає усе і відходить
на пустиню, звідки прозвучить його голос,
що запрошує готувати шляхи Господеві
(див. Мт 3,3 і пар.).

Це зразок покірності, бо тим, що ба-
чать у ньому не тільки Пророка, але навіть
Месію, він відповідає: Я не той, за кого ви
мене вважаєте, та он іде за мною, якому я
негідний взуття розв’язати (Ді 13,25).

Це зразок послідовності й відваги у за-
хисті правди, задля якої він був готовий за-
платити своєю особою, аж до ув’язнення
та смерті,

Земле України, зрошена кров’ю муче-
ників, завдяки прикладові вірності Єван-
гелію, що ти дала християнам кожної час-
тини світу! Скільки-то твоїх синів і дочок
прямували шляхом цілковитої вірності
Христові; а чимало з них довели свою по-
слідовність аж до найвищої жертви. Нехай
їхнє свідчення буде для християн третього
тисячоріччя прикладом і заохоченням.

6. У школі Христа, йдучи слідами свя-
того Івана Хрестителя, святих і мучеників
цієї Землі, також і ви, дорогі брати й сес-
три, завжди відважно ставте на перше міс-
це духовні цінності.

Дорогі Єпископи, священики, монахи
й монахині, що вірно супроводжували свій
народ ціною різного роду особистих жертв
і його підтримували в похмурі часи кому-
ністичного терору, я вам дякую за це й вас
закликаю: продовжуйте бути завзятими
свідками Христа і добрими пастирями його
стада в улюбленій Україні.

Ти, дорога молоде, будь сильною й ві-

льною! Не дозволь, щоб тебе захопили
облудними міражами дешевого щастя. Іди
Христовим шляхом: це правда, що Він
вимогливий, але тільки завдяки Йому змо-
жете втішатися повнотою сенсу життя і
душевним спокоєм.

Ви, дорогі батьки, готуйте вашим дітям
шлях Господній. Виховуйте їх з любов’ю і
давайте їм переконливий приклад вірності
принципам, що їх ви навчаєте. Також і ви,
що несете виховну й суспільну відповіда-
льність, старайтесь завжди сприяти ціліс-
ному розвиткові людської особи, розвива-
ючи в молоді глибоке відчуття справед-
ливості й солідарності з найслабкішими.

Будьте всі й кожен зокрема, «світлом
народів» (Іс 49,6)!

7. Ти, Києве, будь «світлом України»!
З тебе вирушили євангелізатори, які про-
тягом сторіч були «Іванами Хрестителя-
ми» народів, які заселяли ці землі. Скіль-
ки-то з них постраждали так, як Іван, щоб
засвідчити правду, також своїм кровопро-
литтям вони стали насінням нових хрис-
тиян. Нехай новим поколінням чоловіків і
жінок ніколи не забракне гарту цих слав-
них предків!

Найсвятіша Діво, Покрове України, Ти
від віків вказувала шлях християнському
народові. Продовжуй чувати над своїми ді-
тьми. Допоможи їм, щоб вони ніколи не
забували «імені», тобто тієї духовної іден-
тичності, яку вони отримали при Хре-
щенні. Допоможи їм завжди втішатись не-
оціненною ласкою бути Христовими уч-
нями (див. Ів 3,29).

Будь, Маріє, провідницею кожного. Ти
— Мати Божа і Мати наша!

Амінь!

Молитва «Ангел Господній»
Перш ніж завершити цю урочисту євхаристійну відправу, звертаємось з молитвою Ангел Господній до Пресвятої Діви Марії,

до якої український народ має глибоку набожність. Марія, що була першою і досконалою ученицею свого Сина, це ікона та
зразок Церкви, яка з вірою приймає слово Господнє, її заступництво супроводило християнську спільноту в Україні ще від хрещення
Русі у 988 році. Зрошена потужним потоком віри, Україна, таким чином, стала християнською землею, і в той же час землею
марійською. Це засвідчують численні Відпустові місця, в яких виражається уся любов вірних до Небесної Матері. Для вірних
латинського обряду думаю, зокрема, про Відпустові місцевості Бердичева і Летичева. Між вірними візантійського обряду велику
притягальну силу мають Відпустові місця Зарваниці й Гошева. Думкою і серцем лину до тих місць почитання і набожно припадаю
до стіп Діви Марії, благаючи для всіх її материнського заступництва.

Небесному посередництву Марії довіряю цей мій пастирський візит і всіх тих, яких буду мати можливість зустрічати у ці дні.
В особливий спосіб прошу її, як Матір Церкви, приспішити кроки усіх християн до повного сопричастя. Щоб в Україні і по
всьому світу ті, що вірують у Христа, могли якнайшвидше здійснити сердечне запрошення єдиного Господа: «Щоб усі були одно»
(Ів 17, 21). Нехай це станеться через Марію, Матір усіх віруючих і Матір єдності!

здобула незалежність, церковні спільноти
почали реорганізовувати своє життя для
проведення більш дієвої душпастирської
діяльності, з надією вдивляючись у май-
бутнє. Для них благаю нового зіслання
благодатей від Ісуса Христа, Який, згідно
з переконливим висловом Слуги Божого
Папи Павла VI, «надихає й освячує Церкву,
є її божественним подихом, вітром для її
вітрил, її об’єднуючим началом, її внут-

рішнім джерелом світла й сили, її підтрим-
кою та утішенням, її джерелом харизм і
пісень, її миром та радістю, її запорукою
та прелюдією блаженного й вічного жит-
тя» (Павло VI, Повчання X [1972], стор.
1210-1211).

2. Радість сьогоднішньої зустрічі стане
ще більшою в наступних днях, коли ми ра-
зом візьмемо участь в урочистій беатифі-
кації деяких ваших співбратів, які викону-
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вали єпископське служіння у надзвичайно
важких умовах. Нашою вдячністю віддамо
їм честь за те, що серед вірних своїх Цер-
ков вони власною жертвою зберегли непо-
рушною спадщину віри. Піднімаючи їх до
слави престолів, з вдячністю бажаю зга-
дати інших Пастирів, які також заплатили
велику ціну за вірність Христові та за рі-
шення залишитись з’єднаними з Наступ-
ником Апостола Петра.

Як серед них не згадати Слуги Божого
Митрополита Андрея Шептицького? Мій
достойний попередник, Папа Пій XII ска-
зав, що його благородне життя було пере-
рване «не настільки глибоким віком, як
стражданнями його душі як Пастиря, що
зазнав ударів разом із своїм стадом» (ААЗ
ХLIV [1955], р. 877). Разом з ним згадую
кардинала Йосифа Сліпого, першого рек-
тора греко-католицької Богословської
Академії у Львові, яку недавно успішно
наново відкрито. Цей героїчний ісповідник
віри зазнав суворого ув’язнення аж протя-
гом 18 років.

Серед вас ще є священики та Єписко-
пи, які зазнали в’язниць і переслідувань.
Із зворушенням обіймаючи вас, найдоро-
жчі Брати, звеличую Бога за ваше вірне
свідчення. Воно мене заохочує, щоб з де-
далі відважнішою посвятою виконувати
моє служіння у вселенській Церкві. Звер-
таюсь до вас словами, які ви звичайно по-
вторюєте на Літургії святого Івана Золо-
тоустого: «Самі себе, один одного, та все
життя наше Христу Богові віддаймо». У
цьому полягає наука мучеників та іспо-
відників віри. Цю науку повинні вивчити і
нею жити також і ми, Пастирі стада, яке
Господь нам довірив.

3. Правда, що зберігати й передавати
спадщину віри — це завдання всієї Церкви.
Однак Пастирям належить важкий обов-
’язок бути для християнського люду дос-
відченими провідниками, просвіченими
вчителями та зразковими свідками. На цю
особливу відповідальність Єпископів спря-
мована тема, яку серед інших цього року
розглядатиме Синод Єпископів Українсь-
кої Греко-Католицької Церкви: «Присут-
ність і відповідальність Єпископа». Доз-
вольте мені з цього приводу під час цієї
зустрічі, яка зібрала разом східних і латин-
ських Єпископів, з братнім духом служін-
ня запропонувати вам деякі особисті мір-
кування.

Передусім мені хотілося б разом із ва-
ми, першими відповідальними особами
ваших Церков, подякувати Богові за свід-
чення, яке дають католики у цій країні, де
Церква представляє божественну й люд-
ську дійсність, збагачену генієм українсь-
кої культури. Тут Церква дихає двома леге-
нями східної й західної традиції. Тут у бра-
терському діалозі зустрічаються ті, які
черпають з джерел візантійської духовно-
сті, а також і ті, які живляться духовністю
латинською. Тут зустрічається та взаємо-

збагачується глибокий сенс таїнства, яке
панує у Святій Літургії Східних Церков та
містична істотність латинського обряду.

Життя у приналежності до єдиної Цер-
кви, шануючи різні обрядові традиції, дає
вам велику нагоду для того, щоб вчинити
діючою знаменну «церковну лаборато-
рію», а якій, будуватимете єдність у від-
мінності. Це найвідповідніший шлях для
того, щоб відповісти на численні та складні
пастирські виклики сьогодення. Запро-
шую вас дати свій внесок у ці пошуки, у
тісному й плідному співробітництві, як вас,
членів Синоду Єпископів Української Гре-
ко-католицької Церкви, так і вас, єписко-
пів Української Єпископської Конферен-
ції. Одностайним серцем звіщайте Єван-
геліє Христа, долаючи кожну спокусу по-
ділу й суперечності. Єдиним «змаганням»
між вами, дорогі Брати у Єпископстві,
нехай буде змагання у пошані одні до одних
(див. Рм 12,10), і у прагненні до святості.
Дбайте про спільність між вами та пресві-
терами в атмосфері любові, уважливості
та шанобливого й братерського діалогу.
Від якості цих стосунків великою мірою
залежить ефективність діла євангелізації.

4. Протягом цих десяти років ваші
Церкви зазнали надзвичайного розквіту
покликань до священичого й чернечого
життя. Це ставить вимогу особливого дба-
ння про духовну, інтелектуальну й душпас-
тирську формацію тих, які покликані до
священства й богопосвяченого життя.
Найперше, майбутнім пресвітерам потрі-
бно забезпечити глибоку духовність, пос-
лідовне філософсько-богословське приго-
тування та ґрунтовну підготовку до душ-
пастирського життя, вкорінену у вічних
цінностях католицької традиції, однак,
звертаючи увагу на знаки часу. Необхід-
ною умовою для осягнення таких цілей є
наявність у семінаріях та інститутах фор-
мації досвідчених вихователів і спеціалі-
зованих викладачів, які забезпечать ґрун-
товний інтелектуальний та духовний фун-
дамент майбутніх священиків. Аналогічне
піклування треба приділяти формації чле-
нів інститутів богопосвяченого життя,
зокрема жіночих.

Іншим фундаментальним завданням, на
яке мають звернути увагу ваші Церкви є
розгалужена компетентна й осучаснена
катехиза, звернена як до дорослих, так і
до молодих поколінь. У цьому вам стане
великою допомогою Катехизм католиць-
кої Церкви, який незабаром буде опублі-
кований українською мовою. Він стано-
вить провидінне знаряддя задля свого ціліс-
ного й систематичного викладу католиць-
кої віри близьким і далеким. Однак, треба
нагадати, що катехитичне навчання ста-
новить тільки один із елементів ширшого
введення до християнства, що передбачає,
поруч із сповіщенням правд віри, вихован-
ня навиків до особистої та літургійної мо-
литви, досвід братерської спільності та

приготування до церковного служіння. Ті-
льки цілісна християнська формація може
привести до осягнення специфічної мети
катехизи, що «полягає у тому, щоб за
Божою допомогою розвинути віру, яка ще
є у зародку, у повному сприянні та щоден-
ному живленні християнського життя вір-
них будь-якого віку», щоб учень Ісуса
Христа міг навчитись «думати, як Він ду-
мав, оцінювати, як Він оцінював, діяти, згі-
дно з Його заповідями, надіятись, згідно з
Його закликом» (Апостольське поучення
Catechesi tradendae, 20).

5. Останніми роками, які характеризу-
ються швидкими й глибокими суспільними
перемінами також і в Україні, сім’я пере-
живає сильну кризу, як про це засвідчують
численні розлучення та поширена прак-
тика абортів. Нехай, отже, родина стане
однією з ваших пастирських пріоритетів.
Зокрема, подбайте про те, щоб виховати
християнські родини з глибоким досвідом
Бога й у повному усвідомленні задуму
Творця щодо подружжя, щоб оновлюючи
духовну основу свого співжиття, вони
змогли внести вклад у поліпшення якості
всього громадянського суспільства.

З євангелізацією сім’ї пов’язане також
і душпастирство молоді. Зразки гедоніс-
тичного та матеріалістичного життя, що
їх представляють численні засоби масової
інформації, криза цінностей, що вражає
родини, ілюзія легкого життя, уникання
самопожертви, проблеми безробіття та не-
впевненості у завтрашньому дні, часто
породжують у молодих велику дезорієн-
тацію, вчиняючи їх податливими на при-
марні й без цінностей пропозиції життя,
або спонукуючи до форм втечі, що викли-
кають занепокоєння. Тому треба докласти
сил і засобів для їхнього людського і хри-
стиянського виховання.

Я з приємністю дізнався, що у перспе-
ктиві успішної праці над вихованням мо-
лодих поколінь вашим наміром є заснувати
Інститут соціальних наук, в якому було б
доцільно поглиблено вивчати соціальне
вчення Церкви. Ця ініціатива виглядає до-
цільною, як ніколи. Саме тому я її охоче
підтримую і благословляю.

6. Шановні Брати, перед вами відкри-
вається важливий період, від якого буде за-
лежати «якість» присутності Церкви на
українській землі в наступному тисячоліт-
ті. Під час комуністичного переслідування
греко-католицька та римо-католицька Це-
ркви підтримували зразкові стосунки, які
становили міцну передумову наступного
церковного розквіту. Використовуючи цей
досвід, сьогодні слід співпрацювати ще бі-
льше й краще, щоб виконати вимогливе за-
вдання нової євангелізації. Нехай же ваші
Церкви так, як це вже успішно склалося у
різних душпастирських обставинах, зумі-
ють знайти гармонійні форми порозуміння
і взаємодопомоги у сфері катехизи, у цен-
трах католицької освіти, у присутності в
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1.   (...) Щиро вдячний усім тим, хто
уможливив цю нашу сьогоднішню зустріч,
яка дає мені добру нагоду під час цього ві-
зиту ближче познайомитись з кожним з
Вас, що представляєте різні Церкви й ре-
лігійні організації в Україні. Звертаюсь до
всіх вас зі щирим та шанобливим привітом
(...) Тут не можу не згадати ваших похва-
льних старань на користь миру між людь-
ми й народами.

2.   Ваше Буття, ваша щоденна праця у
конкретний спосіб засвідчують, наскільки
релігійний фактор є істотною частиною
особистої ідентичності кожної людини,
будь-якої раси, народу чи культурної при-
належності. Релігія, практикована смирен-
ним і щирим серцем, вносить особливий і
незамінний вклад, сприяючи справедливо-
му й братерському суспільству.

Чи могла б бути насправді демократич-
ною та Держава, яка повністю не шанує
релігійної свободи громадян? Нема справ-
жньої демократії там, де нехтують однією
з основних людських свобод. Також і Укра-
їна впродовж довгого й болісного періоду
диктатур зазнала спустошливих наслідків
атеїстичного гноблення, яке пригнічує лю-
дину та підкоряє її рабському режимові.
Тепер перед вами стоять невідкладні зав-
дання соціальної та моральної перебудови
Країни. Вашою діяльністю ви покликані
до того, щоб внести суттєвий вклад у це
діло, показуючи при цьому, що тільки у
дусі пошани до релігійної свободи можли-
во будувати суспільство у повністю люд-
ському вимірі.

3. Насамперед вітаю вас, дорогі Брати,
об’єднані спільною вірою у Христа, що по-
мер і воскрес. Жорстоке комуністичне пе-
реслідування не змогло викорінити з душі
українського народу прагнення до Христа
і Його Євангелія, бо ця віра була частиною
Його історії і його власного життя. На цій
вашій Землі, коли йде мова про релігійну
свободу, думка мимоволі лине до славних

УКРАЇНА — КИЇВ — 24.06.2001
Палац Національної Філармонії — Фойє.

Зустріч з представниками Всеукраїнської Ради Церков та релігійних організацій

початків християнства, яке вже більше як
тисячу років позначає Його культурну й
соціальну ідентичність. З хрещенням кня-
зя Володимира й народу Русі, у 988 році
на берегах Дніпра почалось зародження ві-
ри і християнського життя. Потім звідси
Євангеліє дійшло до різних народів, що
проживали у східній частині європейсько-
го континенту. Я бажав про це пригадати
в Апостольському Листі «Ідіть по всьому
світу» — «Еuntes in mundum», написаному
з нагоди тисячоліття Хрещення Київської
Русі, підкреслюючи, як з цієї події почала
значно поширюватись місійна діяльність:
«на Захід аж до Карпатських гір, від бере-
гів Дніпра аж до Новгорода, і від берегів
Волги... до берегів Тихого океану і ще далі»
(н. 4; див. також послання «Великий Дар
Хрещення» (Magnum Варtisті donum, н.
1). У той час, коли між Римом і Констан-
тинополем ще існувала повна єдність, свя-
тий Володимир, за прикладом княгині Оль-
ги, віддав усі свої сили збереженню духов-
ної ідентичності свого народу, сприяючи
у той самий час включенню Русі в сукуп-
ність інших Церков.

Процес інкультурації віри, який позна-
чив історію цих народів аж до сьогодні,
розвинувся завдяки невтомній праці місі-
онерів з Константинополя.

4. Україно, Богом благословенна Зем-
ле, християнство становить невід’ємну ча-
стину твоєї громадянської, культурної й
релігійної ідентичності! Ти виконувала й
далі виконуєш важливе завдання у великій
сім’ї слов’янських Народів і європейського
Сходу. Зі спільного християнського корін-
ня зумій взяти життєдайні соки, якими бу-
деш продовжувати зрошувати у третьому
Тисячолітті паростки виноградної лози
твоїх церковних Спільнот.

Християни України, нехай Господь вам
допомагає споглядати разом на славні по-
чатки вашої Країни. Нехай допомагає вам
спільно наново відкрити надійні аргументи

шанобливого й мужнього екуменічного
шляху, шляху зближення і взаєморозумін-
ня, завдяки добрій волі кожного.

Нехай наблизиться день віднайденого
сопричастя усіх Христових учнів, того со-
причастя, що його так палко благав Гос-
подь перед своїм поверненням до Отця
(пор. Ів 17,20-21).

5. Мої вітання шлю також вам, пред-
ставники інших релігій та релігійних орга-
нізацій, що в Україні тісно співпрацюєте з
християнами. Це характерна ознака вашої
Землі, яка завдяки своєму особливому
розташуванню й обрисам становить при-
родний міст не тільки між Сходом і Захо-
дом, але також і між народами, які тут зна-
ходяться вже від багатьох століть. Це на-
роди відмінні своїм історичним походжен-
ням, культурними традиціями, релігійними
віруваннями. Хотів би пригадати численну
присутність євреїв, що становлять спіль-
ноту, яка сильно закорінена в українському
суспільстві й культурі. Також і вони ви-
страждали несправедливості й пересліду-
вання за те, що залишились вірними релігії
своїх батьків. Хто зможе забути про цю
жахливу данину крові, якою вони запла-
тили за фанатизм ідеології, яка захищала
перевагу однієї раси над іншими? Власне
тут: у Києві, у місцевості Бабин Яр, під
час нацистської окупації за кілька днів
вбито величезну кількість людей, серед
яких понад 100 000 євреїв. Це був один се-
ред багатьох найжорстокіших злочинів,
які, на жаль, була змушена записати істо-
рія у минулому столітті.

Нехай спогад про цю подію смертонос-
ного безумства послужить для всіх корис-
ною пересторогою. На яку жорстокість
здатна людина, яка себе обманює, що може
обійтися без Бога! Бажання Йому проти-
ставитись і поборювати кожен релігійний
вияв, у деспотичний спосіб проявилось
також і в атеїстичному та комуністичному
тоталітаризмі. Про це пригадують нам у

засобах масової інформації, як також і на
розлогому та складному полі сприяння ро-
звитку людини. Нехай повсюди католики
представляються одностайними, готовими
до діалогу та взаємослужіння.

Синод Єпископів Української Греко-
католицької Церкви займається також ба-
гатьма вірними у діаспорі, а це представляє
нові душпастирські завдання. Щоб вийти
їм назустріч, ще раз наголосимо, потрібно
бути об’єднаними. Це єдність, яка, насам-
перед, діє серед Єпископів та священиків,
у світлі навчань Другого Ватиканського
Собору, який запрошує Єпископів вважати
священиків «братами і друзями» (Рresby-
terorum оrdinis, 7). Для духовного добра
цілого містичного Тіла Христового така

єдність повинна залучати як богопосвяче-
них осіб, так і активних мирян.

7. Цей сильний досвід спільності всере-
дині католицької Церкви, напевно, заохо-
тить до відповідних форм братерського
співробітництва з братами-православними,
щоб разом відповісти на пошуки правди й
радості сучасної людини, які повністю мо-
же задовольнити тільки Ісус Христос. То-
му екуменічний діалог не може не стано-
вити для вірних і для Церков в Україні не-
відкличного пріоритету. Поділ християн на
різні конфесії представляє один із найбіль-
ших викликів наших часів. Шлях, яким
маємо пройти, щоб осягнути повне прими-
рення й сопричастя між Христовими уч-
нями, також і те видиме, є довгим, але до-

свід минулого дозволяє нам з надією диви-
тись у майбутність.

Прагнення єдності стало ще сильнішим
після II Ватиканського Собору й сьогодні
в усіх християн зростає усвідомлення
необхідності у сміливому порозумінні та
у тіснішій співпраці. Я, Наступник Петра,
сьогодні заохочую й закликаю вас, Дорогі
Брати у Єпископстві, далі прямувати цим
шляхом та запевняю, що Апостольська
Столиця підтримає ваші великодушні
зусилля. Папа з вами у вашому щоденному
служінні вірним і супроводжує вас своєю
молитвою. Ось з такими почуттями у серці
ввіряю небесній Божій Матері Вас, ваші
Церкви, ваші задуми та надії Божого люду
в Україні й щиро вас благословлю.
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Слава Ісусу Христу!
1. «Як Ти, Отче, в мені, а я в Тобі, щоб

і вони були в нас об’єднані; щоб світ уві-
рував, що Ти мене послав» (Ів 17,21). Сло-
ва Євангелія від Святого Івана, які ми щой-
но чули, повертають нас думкою і серцем
до світлиці Тайної Вечері, до місця Остан-
ньої Вечері, де Ісус перед своїми Страс-
тями молиться Отцеві за Апостолів, їм Він
щойно доручив Пресвяту Євхаристію і
призначив їх посланцями Нового Завіту,
продовжувачами його посланництва для
спасіння людства. Зі слів Спасителя вип-
ливає нестримне бажання викупити людс-
тво з світового Духа і мислення. Одночас-
но виринає переконання, що спасіння про-
ходить через те, щоб «бути об’єднаними»,
яке, на зразок життя Пресвятої Трійці,
повинно бути ознакою щоденного досвіду
і рішення усіх Його учнів.

2. «Ut unum sint!» — «Щоб усі були од-
но!» (Ів 17, 21). Світлиця Тайної Вечері ~
це місце єдності, яка народжується з лю-
бові. Це місце посланництва: «... щоб світ
увірував!» (там же). Неможливо назвати
автентичною євангелізацію без повного
сопричастя братів.

Тому ввечері першого дня по суботі,
з’являючись своїм Апостолам у світлиці
Тайної Вечері, Воскреслий Господь знову
підтверджує тісний зв’язок між послан-
ництвом і сопричастям, кажучи їм: «Як
мене послав Отець, так я посилаю вас»
(Ів 20,21) і додає: «Прийміть Духа Свято-
го! Кому відпустите гріхи — відпусти-
ться їм, кому ж затримаєте — затрима-
ються» (Ів 20,22-23).

І знову, у світлиці Тайної Вечері, у день
П’ятидесятниці, Апостоли, зібрані разом
з Марією, Матір’ю Ісуса, приймають Свя-
того Духа, який об’являється: «як могут-
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цьому місті пам’ятники жертвам Голодо-
мору, жертвам у Биківні, загиблим у Афга-
ністані, щоб згадати принаймні деяких.
Нехай спогад про цей болісний досвід допо-
може сучасному людству, особливо моло-
дим поколінням, відкинути кожну форму
насильства та зростати у пошані до гідно-
сті людини, зберігаючи закорінені у ній ос-
новні права, серед яких не останнє місце
займає право на релігійну свободу.

6. До спогаду про масове вбивство єв-
реїв хочу додати згадку про злочини, за-
подіяні політичними силами проти мусуль-
манської громади в Україні. Думаю, зокре-
ма, про татар, вивезених із Криму в азіат-
ські республіки Радянського Союзу, які те-
пер бажають повернутися на землю їх-
нього походження. Дозвольте мені з цього
приводу висловити побажання, щоб через
відкритий, витривалий і чесний діалог мо-
жна було знайти відповідні розв’язки, зав-
жди зберігаючи атмосферу щирої толеран-

тності та активної співпраці задля спіль-
ного добра.

У цьому витривалому ділі захисту лю-
дини і справжнього суспільного добра,
віруючі повинні виконати особливе завдан-
ня. Разом вони можуть дати ясне свідчення
першості духу перед матеріальними потре-
бами, на які людина має право. Разом вони
можуть свідчити, що бачення світу, яке
ґрунтується на Бозі, є гарантією також і
невід’ємної цінності людини. Якщо забере-
мо Бога зі світу, то в ньому не залишиться
нічого по-справжньому людського. Якщо
людина не дивиться в небо, то вона втрачає
обрії своєї земної дороги. В основі кож-
ного справжнього гуманізму завжди ле-
жить покірне й довірливе визнання першо-
сті Бога.

7. Дорогі друзі! Дозвольте мені саме
такими словами привітати вас наприкінці
цієї нашої родинної зустрічі. Усім вам, ва-
шим Церквам і релігійним організаціям по-

ній шум з неба, що сповнив увесь дім, де
вони перебували. І з’явились їм поділені
язики, мов вогонь, і осіли на кожному з
них» (Ді 2, 3). З дару воскреслого Христа
народжується нове людство, Церква, в
якій сопричастя перемагає поділи і розсі-
вання, започатковані духом світу, симво-
лом яких є біблійна розповідь про Вавілон-
ську вежу: «...кожен чув, як вони говори-
ли його мовою» (Ді 2, 6). Ставши одно за
діянням Утішителя, учні стають знаряддям
діалогу і миру та розпочинають свою мі-
сію євангелізації народів.

3. «Щоб усі були одно!» Це є таємниця
Церкви, яку бажав Христос. Єдність, яка
ґрунтується на об’явленій Істині й Любові,
не нехтує людиною, її культурою та істо-
рією, але включає Ті в сопричастя Пре-
святої Трійці, де все, що правдиво людське,
є підтримане і збагачене.

Власне це є таємниця з великим зна-
ченням також і на цій Літургії, яку спів-
служать католицькі Єпископи і священики
східної і латинської традицій. У новому
людстві, що народжується з серця Отця не-
бесного і у якому Христос є Головою і яке
живе з дару Духа, співіснує багатство тра-
дицій, обрядів, канонічних дисциплін, які
далекі від того, щоб замірятися на єдність
Христового Тіла, навпаки, вони його зба-
гачують своїми дарами. У ній постійно по-
вторюється чудо П’ятидесятниці: люди
різних мов, традицій і культур почува-
ються об’єднаними у визнанні однієї віри
в єдиному сопричасті, що народжується з
Висот.

(...) Вітаю кожного члена церковної
Спільноти, що в самобутній спосіб виявляє
своє різноманітне багатство на Землі, на
якій зустрічаються східна і західна тради-
ції. Це ваше співіснування у любові покли-

кане стати зразком єдності, що є складо-
вою частиною законного плюралізму, га-
рантованого Єпископом Риму, Наступни-
ком святого Апостола Петра.

Від самих початків ваша Церква на-
справді могла користати з багатьох куль-
турних відносин і християнського свідче-
ння різного походження. Згідно з тради-
цією, на початках християнства сам святий
Апостол Андрій, відвідуючи місця, де ми
тепер знаходимося, мав би засвідчити їхню
святість, Бо розповідають, що спогляда-
ючи на скелисті береги Дніпра, він благо-
словив Київську землю, кажучи: «На цих
горах засяє Господня слава». В такий спо-
сіб він заздалегідь сповіщає навернення до
християнської віри великого Київського
Князя, святого хрестителя Володимира, за
посередництвом якого Дніпро став майже
«Йорданом України», а столиця Київ «но-
вим Єрусалимом», матір’ю слов’янського
християнства Східної Європи.

Скільки свідчень святості було на цій
вашій Землі від дня її Хрещення! На перше
місце висуваються мученики Києва, князі
Борис і Гліб, яких ви називаєте «страсто-
терпцями», бо вони прийняли мучеництво
з рук рідного брата, не застосувавши проти
нього зброї. Це вони зобразили духовне об-
личчя Київської Церкви, де мучеництво в
ім’я братньої любові, в ім’я єдності хрис-
тиян, проявилося як справжня і всеосяжна
харизма. Історія недавнього минулого це
яскраво показала.

5. «Одне бо тіло, один дух, а й в одній
надії вашого покликання, яким ви були ви-
знані» (Еф 4,4). Хіба історія мучеництва
вашої Церкви не є здійсненням слів свя-
того Апостола Павла, які щойно прозву-
чали? Він говорив до християн з Ефесу:
«Отож, благаю вас я, Господній в’язень,

новлюю запевнення моєї пошани й любові.
Великим є ваше посланництво у цей

історичний початок тисячоліття. Не зупи-
няйтесь у спільних пошуках щораз біль-
шого взаємного обміну духовними цінно-
стями у свободі та толерантністю у спра-
ведливості. У цьому полягає найвизначні-
ший вклад, який ви можете дати цілісному
поступові українського суспільства.

Єпископ Риму, який цими днями стає
паломником надії у Києві, та Львові, обій-
має віруючих кожного міста й села любої
української землі. Він запевняє Вам, тут
присутнім і всім віруючим, свій молитов-
ний спогад, щоб Всевишній наповнив вас
Своєю благодаттю.

Нехай же Господь, люблячий і мило-
сердний Отець, благословить вас, тут при-
сутніх, ваші Церкви й ваші релігійні орга-
нізації.

Нехай благословить і береже улюб-
лений український народ. Нині й навіки!
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поводитися достойно покликання, яким
вас визвано, у повноті покори й лагіднос-
ті, з довготерпеливістю, терплячи один
одного в любові, стараючись зберігати
єдність Духа зв’язком миру» (Еф 4,1-3).

Нині наново здобута незалежність від-
крила новий і багатообіцяючий період, що
зобов’язує громадян поставити собі за ме-
ту «будувати рідну хату», Україну, як лю-
бив пригадувати Митрополит Андрей
Шептицький. Вже десять років Україна —
вільна і незалежна Держава. Це десяти-
річчя показало, що незважаючи на спокуси
беззаконня і корупції, її духовні корені є
сильні. Висловлюю моє щире побажання,
щоб Україна продовжувала живитись
ідеалами особистої, суспільної і церковної
моралі, служачи загальному добру, гіднос-
ті і самопосвяті, не забуваючи дару Десяти
Божих Заповідей. Життєздатність її віри
і сила відродження її Церкви подиву гідні:
корені її минулого стали завдатком надії
на майбутнє.

Дорогі брати і сестри! Господня сила,
яка підтримувала вашу Країну, є силою,
якій треба сприяти. Вона діє через вашу
вірність і вашу самовідданість, щоб відпо-

вісти на Христове запрошення. В цю особ-
ливу хвилину бажаю вшанувати тих, які
випередили вас у вірі і, незважаючи на
перенесені величезні випробування, збе-
регли Священну Традицію, Нехай їхній сві-
тлий приклад заохочує вас не боятися.
Сповнені Духом Христовим, старанно бу-
дуйте ваше майбутнє, згідно з Його запо-
віддю любові.

6. Пригадування віковічної вірності ва-
шої країни Євангелію майже природно
знову приводить нас сьогодні до світлиці
Тайної Вечері і до слів, що їх сказав Хри-
стос у Надвечір’я своїх Страстей.

Церква постійно повертається до світ-
лиці Тайної Вечері, де вона народилася і
де розпочала своє посланництво. Церква
відчуває потребу повертатися туди, де
Апостоли, після воскресіння Господнього,
сповнилися Святим Духом, отримуючи
дар мов, щоб могти серед народів і націй
світу звіщати великі діла Божі (пор Ді
2,11).

Сьогодні бажаємо духовно поверну-
тися до світлиці Тайної Вечері, щоб краще
зрозуміти підстави єдності і посланництва,
що привели аж сюди, на береги Дніпра,

сміливих вістунів Євангелія, щоб між чис-
ленними мовами не забракло і тієї, якою
розмовляли мешканці Русі.

«Щоб усі були одно!» Бажаємо приєд-
натися до молитви Господа за єдність своїх
учнів. Це щирий заклик до єдності хрис-
тиян. Це безнастанна молитва, яка несеть-
ся з покірних і готових до слухання сер-
дець. Мислити і великодушно діяти, щоб
могло здійснитись бажання Христа.

Від цієї Землі, освяченої кров’ю незлі-
ченних мучеників, я разом з вами заношу
мою молитву до Господа, щоб усі христи-
яни знову були «одно», згідно з бажанням
Ісуса у світлиці Тайної Вечері, Нехай же
християни третього тисячоліття постануть
перед світом з одним серцем і з однією ду-
шею!

Це моє палке бажання довіряю Матері
Ісуса, яка від самих початків молиться з
Церквою і за Церкву. Нехай як у світлиці
Тайної Вечері вона підтримує нас Своїм за-
ступництвом. Нехай вона веде нас шляхом
примирення і єдності, щоб християни у
кожній частині землі могли нарешті разом
звіщати Христа і Його благовість спасіння
людям нового тисячоліття.

Слава Ісусу Христу!
1. «Що лиш скаже вам, — робіть» (Ів

2,5). Уривок із Євангелія, який був щойно
прочитаний, представляє першу участь
Марії у прилюдному житті Ісуса і підкре-
слює її співпрацю з посланництвом Сина.
У Кані Галилейській, під час весільного
бенкету, в якому беруть участь Марія, Ісус
та Його учні, не вистачило вина. Виявля-
ючи віру в Сина та йдучи з допомогою мо-
лодому подружжю, яке потрапило у скру-
тне становище, Марія спонукує Спасите-
ля, щоб потурбувався про це і зробив пер-
ше чудо.

«Що мені, жінко, — а й тобі? Таж не
прийшла година моя» (Ів 2,4), відповідає
Ісус. Марія не знеохочується цими слова-
ми і, звертаючись до слуг, каже; «Що лиш
скаже вам, — робіть» (Ів 2,5). Вона від-
новлює своє довір’я до Сина і її посеред-
ництво винагороджується чудом.

(...) Зупинімо сьогодні наші погляди на
двох синах цієї Землі, для яких набожність
до Найсвятішої Діви стала спонукою до
життя у досконалості, сьогодні урочисто
признаної. Вони — це Архієпископ Юзеф
Більчевський та священик Зигмунт Гораз-
довський. Обидва плекали глибоку любов
до Матері Господа, їхнє життя і їхня душ-
пастирська праця були постійною відпо-
віддю на запрошення: «Що лиш скаже вам,
— робіть». Героїчно слухняні навчанню
Господа вони пройшли вузькою стежкою
святості. Обидва жили тут, у Львові, май-
же в тих самих роках. Сьогодні вони разом
записані у Книгу Блаженних.

2. Згадуючи їх, я щиро вітаю усіх вас,
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тут присутніх. Я радий, що Львівська ар-
хідієцезія отримує ще одного Блаженного
Архієпископа. Після Якуба Стшем’є, який
був душпастирем цього народу в роках
1391-1409 і був проголошений Блаженним
у 1790 р., сьогодні виносимо для прослави
на престолах ще одного пастиря цієї архі-
дієцезії — Юзефа Більчевського. Чи це не
свідчить про послідовність віри цього на-
роду та про Боже благословення, яке поси-
лає Пастирів, гідних свого покликання. Як
не дякувати Богові за цей дар, який Він
уділив Львівській Церкві.

Архієпископ Юзеф Більчевський зап-
рошує нас жити великодушною любов’ю
до Бога й до ближнього. Це було найвищим
правилом його життя. Вже від перших ро-
ків священства він плекав палку любов до
об’явленої істини, то привело Його до бо-
гословських пошуків самобутнього шляху
втілення в конкретну поведінку заповіді
любові до Бога (...) Разом із любов’ю до
Бога він завжди засвідчував також і велику
любов до ближнього. Плекав особливе
милосердя до бідних і підтримував шаноб-
ливі та щирі стосунки як з колегами, так
із студентами, які завжди відповідали йому
великою пошаною і любов’ю.

Призначення його на пост Архієписко-
па дало йому нагоду поширити межі своєї
милосердної любові. В особливо важкий
період першої світової війни, новий Бла-
женний виявився немов живою іконою До-
брого Пастиря, готового потішати та під-
тримувати своїх вірних натхненими й пов-
ними доброзичливості словами. Він поспі-
шав з допомогою потребуючим, яких так

любив, що хотів залишитись з ними навіть
після своєї смерті, виявивши бажання бути
похованим на Янівському цвинтарі у Льво-
ві, який приймав тлінні останки знедоле-
них. Слуга добрий і вірний Господеві, ожи-
влений глибокою духовністю та неустан-
ною любов’ю, він був любленим і шано-
ваним всіма своїми співвітчизниками, не
зважаючи на віровизнання, обряд чи націо-
нальність.

Сьогодні його свідчення стає заохотою
і спонукою до того, щоб також і наша апо-
стольська діяльність, оживлена глибокою
молитвою і ніжною набожністю до Пре-
чистої Діви, була повністю посвячена славі
Божій та служінню святій Матері Церкви
для добра душ.

3. Ця беатифікація є причиною особ-
ливої радості також і для мене. Блаженний
Юзеф Більчевський належить до лінії мого
апостольського спадку. Бо, дійсно, він ви-
святив Архієпископа Болеслава Твардов-
ського, який, у свою чергу, висвятив єпис-
копа Євгенія Базяка, з рук котрого я отри-
мав єпископські свячення. Сьогодні, отже,
я також отримую нового, особливого по-
кровителя. Дякую Богові за цей чудовий
дар!

Крім того, є ще й інша особливість, яку
при цій нагоді не можна залишити без ува-
ги. Блаженний Архієпископ Більчевський
був висвячений Кардиналом Яном Пузи-
ною, єпископом Краківським. Поруч із
ним, як співсвятителі були блаженний Йо-
сиф Севастіян Пельчар, єпископ Перемиш-
льський, і Слуга Божий Андрей Шептиць-
кий, греко-католицький Архієпископ. Чи
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це не була подиву гідна подія? У цьому ви-
падку Дух Святий звів разом трьох вели-
ких Пастирів, з яких двоє вже проголошені
блаженними, а третій, якщо це Богові уго-
дне, ним буде. Справді, ця Земля заслу-
говувала бачити їх разом в урочистій події
висвячення Наступника Апостолів. Ця їхня
єдність залишається як знак і заклик для
вірних обох громад, які за їхнім прикладом
запрошені будувати сопричастя, якому під-
ступно перешкоджають спомини історич-
них подій і упередження, зроджені націо-
налізмом.

Сьогодні, віддаючи славу Богові за не-
поборну вірність Євангелії цих його Слуг,
відчуваємо внутрішній поштовх визнати ті
невірності Євангелії, яким піддалось нема-
ло християн як польського, так і україн-
ського походження, котрі проживають у
цих місцевостях. Тепер настав час відме-
жуватися від болючого минулого. Хрис-
тияни обох національностей мають кроку-
вати разом в ім’я єдиного Христа Ісуса в
напрямку до єдиного Отця під проводом
того ж самого Святого Духа, джерела і ос-
нови єдності. Отримане й дароване про-
щення нехай розійдеться, наче благотвор-
ний бальзам, в серці кожного, Очищення
історичної пам’яті нехай схиляє всіх до пе-
реваги того, що об’єднує над тим, що роз-
діляє, щоб будувати разом майбутнє вза-
ємної поваги, братньої співпраці і справ-
жньої солідарності. Сьогодні Архієпископ
Йосиф Більчевський та Його святителі
Пельчар і Шептицький закликають вас:
Будьте з’єднані!

4. (...) Останню частину свого земного
життя прожив у Львові також і отець Зи-
гмунт Гораздовський, справжня перлина
латинського духовенства цієї Архідієцезії.
Надзвичайно милосердна любов спонукала
його до постійної посвяти себе бідним,
незважаючи на його слабке здоров’я.

 Постать молодого священика зали-
шилась у пам’яті його сучасників як живе
свідчення милосердної любові Спасителя:
забувши про серйозну небезпеку зараже-
ння, він постійно відвідував хворих у Во-
йнилові та особисто займався тілами по-

мерлих від холери. Він відзначався палкою
любов’ю до Євангелія, що привело його до
діяльності у школах, у сфері видавництва
та в багатьох катехитичних починаннях,
передусім з молоддю, його апостольська
діяльність потім була підтверджена невто-
мним доброчинним зобов’язанням. У па-
м’яті вірних Львова він залишається «ба-
тьком бідних» і «священиком бездомних».
У цій сфері його винахідливість та посвята
не знали меж. Як секретар «інституту бі-
дних християн» він був присутній всюди,
куди його приводив стривожений поклик
людей, яким він старався допомогти, саме
тут, у Львові, численними харитативними
інституціями.

Визнаний після смерті «справжнім мо-
нахом, хоч і не складав окремих обітів»,
за свою повну вірність убогому, чистому і
послушному Христові, він залишається
для всіх привілейованим свідком божест-
венного милосердя. Він, зокрема, є свідком
для вас, дорогі Сестри Святого Йосифа,
що стараєтесь його вірно наслідувати, по-
ширюючи любов до Христа і до ближніх,
за посередництвом виховної та милосерд-
ної діяльності. Від блаженного Зигмунта
Гораздовського ви навчились підтримувати
апостольську діяльність ревним молитов-
ним життям. Моїм бажанням є, щоб ви
змогли так як і він, узгоджувати діяльність
з контемпляцією, живлячи ваше благочес-
тя щирою набожністю до Христових Стра-
стей, ніжною любов’ю до Непорочної Ді-
ви та особливим почитанням Святого Йо-
сифа, бо його віру, покору, обачність та ві-
двагу старався наслідувати отець Зигмунт.

5. Дорогі священики, монахи й мона-
хині, семінаристи, катехити і студенти тео-
логії, нехай же приклад блаженного Юзефа
Більчевського та Зигмунта Гораздовського
стане для вас стимулом. В цю хвилину осо-
бливо думаю про вас і запрошую прийняти
духовну й апостольську науку цих двох
Блаженних пастирів Церкви. Наслідуйте
їх! Так само, як і вони, також і ви, що на
різні лади в особливий спосіб служите
Євангелію, повинні робити все можливе,
щоб через ваше свідчення кожна людина,

не зважаючи на свій вік, походження,
формацію, суспільний стан, у глибині сер-
ця почувала себе любленою Богом. Саме
у цьому полягає ваше посланництво.

Нехай вашим найпершим завданням
буде любити всіх і бути готовими послу-
жити кожному зокрема, щоб вам ніколи не
забракло вірності Христові та Церкві.
Очевидно, що ця дорога, повна труднощів
та незрозумінь, і вона часом може довести
також і до переслідування.

Це добре усвідомлюють старші. Між
вами є багато таких, які в другій половині
минулого століття перенесли немало стра-
ждань за свою приналежність до Христа,
до Церкви. Хочу віддати шану всім вам,
дорогі священики, монахи й монахині, що
залишилися вірними цьому Божому наро-
дові, і також вам, що тепер поруч із цими
благородними робітниками Євангелія ста-
раєтесь продовжувати їхню місію, кажу:
Не бійтеся! Христос не обіцяє легкого жи-
ття, але Він завжди запевняє свою допо-
могу.

6. Duc in altum! Випливи на глибінь,
Церкво Львова для вірних латинського об-
ряду! Господь з Тобою! Не бійся труднощів,
які також і сьогодні зустрічаються на твоїй
дорозі. З Христом ти будеш переможною.
Відважно вибери святість: там знаходиться
надійна передумова справжнього миру та
тривкого поступу.

Найдорожчі Брати і Сестри, доручаю
вас заступництву Марії, прихильної Ма-
тері Божої, яку від віків вшановуєте в іко-
ні, яку сьогодні матиму радість коронува-
ти. Я щасливий, що також можу покло-
нитися перед цією іконою, яка пам’ятає
обітниці короля Яна-Казимира. «Чарівна
Зірка Львова» нехай буде вашою підтри-
мкою і нехай принесе вам повноту ласк.
Львівська Церкво для вірних латинського
обряду, нехай заступаються за тебе всі свя-
ті мужі і жінки, що збагатили твою істо-
рію (...)

Іди вперед з довір’ям в ім’я Христа,
Спасителя людини.

Амінь.

УКРАЇНА — ЛЬВІВ — 26.06.2001
Площа перед церквою Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові.

Зустріч із молоддю

Слава Ісусу Христу!
1. «Господи, а до кого ж іти нам? Це

ж у Тебе — слова життя вічного!» (Ів
6,68). Дорога молоде України, апостол Пе-
тро промовив ці слова, звертаючись до Ісу-
са, який представив себе народові як хліб,
що зійшов з неба, щоб дати людям життя
(пор Ів. 6, 58). Сьогодні з радістю повто-
рюю ці слова серед вас, і більше того, пов-
торюю їх у вашому імені й разом із вами.

Сьогодні Христос ставить і вам те за-
питання, яке поставив був апостолам: «Мо-
же, і ви бажаєте відійти?» Ти, молоде Ук-
раїни, що відповіси? Я впевнений, що ра-

зом зі мною також і ви приймете ці слова
апостола Петра за свої: «Господи, а до кого
ж іти нам? Це ж у Тебе — слова життя
вічного!».

Дивлячись на вас, таких численних і
таких захоплених, я подумки повертаюся
до Всесвітнього Дня Молоді, який відбувся
у серпні минулого року в Римі і в якому
багато хто з вас брав участь. Там я закли-
кав молодь цілого світу відкрити велику
«лабораторію віри», в якій шукати і по-
глиблювати аргументи, щоб іти слідами
Христа Спасителя. Сьогодні переживаємо
знаменний момент цієї «лабораторії віри»

тут, на вашій Землі, де понад тисячу років
тому почало звіщатись Євангеліє.

Ще раз, на початку третього тисячо-
ліття, Христос вам повторює : «Ви, що ка-
жете, хто я?» (Мт 16, 15). Мої дорогі, Папа
прийшов до вас, щоб вас заохотити відпо-
вісти: «Ти є Христос, Син Бога живого»
(Мт 16, 16), «У Тебе слова життя вічного»
(Ів 6, 68).

2. Так, дорога молоде, Христос має
«слова життя вічного». Його слова трива-
ють навіки і, понад усе, відкривають двері
вічного життя. Коли Бог говорить, Його
слова дають життя, кличуть до існування,
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скеровують на шлях, зігрівають розчаро-
вані й збентежені серця та вселяють у них
нову надію.

Читаючи Біблію, з перших її сторінок
відкриваємо, що Бог до нас промовляє. Він
говорить до нас, даючи життя усьому ство-
реному. Усе існує задля Його слова: небо,
земля, світло, вода, живі істоти, чоловіки
й жінки. Його слово надає значення всім
речам, визволяючи їх із хаосу. Задля цього
природа є однією великою книжкою, у якій
ми завжди з новим подивом можемо роз-
шукувати сліди божественної Краси.

Ще більше як у сотворенні, Бог гово-
рить в історії людства, Він об’являє свою
присутність в подіях світу, постійно від-
криваючи діалог з людьми, створеними на
Його образ, щоб з кожним творити сопри-
частя життя і любові. Таким чином, історія
стає дорогою взаємного пізнання між Тво-
рцем і людською істотою, діалогом, оста-
точною метою якого є вести нас від рабс-
тва гріха до свободи любові.

3. Дорога молоде, таким чином пере-
жита історія стає шляхом до свободи. Чи
ви бажаєте пройти цим шляхом? Чи також
і ви бажаєте стати учасниками цієї надзви-
чайної події? Майбутнє України та укра-
їнської Церкви залежить також і від цієї
вашої відповіді. Ви не самі на цьому шляху.
Ви є частиною незліченної кількості віру-
ючих, що посилаються на старозавітного
патріарха Авраама. Він почув Господній
поклик і вирушив у дорогу, стаючи для нас
«батьком у вірі», бо повірив і поклав свою
надію на Бога, який обіцяв йому землю й
потомство.

З Його віри вийшов вибраний народ,
який під проводом Мойсея вийшов з єги-
петської неволі до свободи обіцяної землі.
Осередком цього виходу є союз на Синаї,
що ґрунтується на десяти Божих словах:
«декалог», чи «десять заповідей». Це «сло-
ва життя вічного», бо вони завжди акту-
альні й дають життя тим, хто їх зберігає.

4. Дорогі друзі! Одного дня один дуже
багатий юнак запитав Ісуса: «Учителю, що
маю робити, щоб отримати життя
вічне?» (Мт 19,16). А Ісус йому відповів:
«Якщо бажаєш увійти у життя, зберігай
заповіді» (Мт 19,17). Христос не прийшов,
щоб скасувати перший союз; Він прийшов,
щоб довести його до завершення. Божі
заповіді мають одвічну цінність, бо вони є
основним законом людства, записаним у
совісті кожної особи. Саме ці стосунки є
першим кроком у напрямку до свободи і
до вічного життя, бо, зберігаючи їх,
людина стає на шлях правильних взаємо-
стосунків з Богом і з ближнім. Вони «виз-
начають відповідь любові, яку людина по-
кликана дати своєму Богові» (Катехизм
Католицької Церкви, 2083). Цей закон
природно записаний у серці кожної люд-
ської істоти, і він повинен бути вірно при-
йнятий та виконаний. Він має стати пра-
вилом нашого щоденного існування.

У нинішньому світі бачимо глибокі й
швидкі соціальні переміни та захитано ба-
гато моральних основ, вводячи людей у ха-
ос, а іноді навіть у відчай. Десять Божих
Заповідей — це немов компас, який у бурх-
ливому морі не дозволяє втратити мар-
шрут, щоб доплисти до причалу. Ось чому
сьогодні, дорога молоде України, я хотів
би символічно наново вручити вам Десять
Божих Заповідей, щоб вони були вашим
«компасом», міцною підтримкою для по-
будови вашого сьогодення й вашого май-
буття.

5. «Любитимеш Господа Бога твого».
Богові належить перше місце у нашому
житті. Тому три перші заповіді торкаються
нашого зв’язку з Богом. Він справедливо
заслуговує на те, щоб бути любленим ці-
лим серцем, всією душею і всіма силами
(пор. Втор. 6,5). Бог є один і ніколи не по-
винен бути замінений фальшивими бож-
ками. Також і тобі, дорога молоде, Він ка-
же:«Я є Господь Бог твій, бажаю вести те-
бе до повноти життя: не замінюй мене на
щось інше».

Сьогодні існує сильна спокуса заміни-
ти справжнього Бога фальшивими богами
й хибними ідеалами. Ідоли — це матеріаль-
ні добра. Якщо за ними шукаємо та їх ви-
користовуємо як засоби й знаряддя для
добра, то вони нам допомагають. Однак во-
ни ніколи не повинні займати першого
місця у людському серці, тим більше моло-
дому, яке покликане літати високо, у нап-
рямку до кращих та гідніших ідеалів.

Ім’я Бога — це Отець, Любов, Вір-
ність, Милосердя. Як же ж не бажати, щоб
усі Його знали й любили? Його день —
Субота, став для нас, християн, Неділею,
днем Господнього воскресіння — випере-
дженням обіцяної землі. Чи ж можемо не
освячувати неділю участю у Пресвятій Єв-
харистії, цією святковою зустріччю хрис-
тиянської спільноти?

6. «Люби твого ближнього». Ставле-
нню до ближнього присвячені сім інших
заповідей. Вони вказують нам шлях для
встановлення стосунків з іншими людьми,
на основі пошани й любові, правди й спра-
ведливості. Хто практикує цей Божий за-
кон, той дуже часто йде проти течії. Мо-
лоде України, Христос запрошує тебе йти
проти течії! Запрошує вас бути захисни-
ками Його закону та виявляти Його послі-
довною поведінкою у щоденному житті.
Цей старозавітний закон завжди актуаль-
ний і знаходить своє досконале здійснення
у Євангелії. Це любов, що оживляє існу-
вання, і це справжня, вільна й глибока лю-
бов, що веде до вірного зберігання деся-
тьох Божих Заповідей. З цим Божим за-
коном, міцно вкоріненим у серці, ви не
повинні боятись: у всій повноті ви зможете
себе здійснити і внесете вклад у побудову
солідарнішого та справедливішого світу.

7. Дорога молоде, ваш народ пережи-
ває важкий і складний перехід від тоталі-

тарного режиму, що пригнічував його про-
тягом стількох років, до нарешті вільного
й демократичного суспільства. Свобода,
однак, вимагає сильного, відповідального
й зрілого сумління. Свобода вимоглива, і
в певний спосіб, коштує більше, ніж не-
воля.

Тому, обіймаючи вас, як батько, кажу
вам: вибирайте вузьку дорогу, — ту дорогу,
яку Господь вказує вам через свої заповіді.
Це слова правди й життя. Дорога, яка час-
то здається широкою й зручною, потім ви-
являється облудною та хибною. Не пере-
ходьте від неволі комуністичного режиму
до неволі споживацтва, що є іншою фор-
мою матеріалізму, який, хоч і на словах не
відкидає Бога, однак заперечує Його фак-
тами, виключаючи його з життя. Без Бога
не зможете зробити нічого доброго. З Його
допомогою, навпаки, ви зможете сміливо
вийти назустріч усім викликам сьогодення.
Зможете довести до кінця зобов’язуючі по-
чинання, іти проти течії, як наприклад, щоб
з довір’ям залишитись у своїй Батьківщи-
ні, не піддаючись мареву легкого щастя за
кордоном. Тут потрібно вас, молодих, гото-
вих внести свій вклад для поліпшення сус-
пільних, культурних, економічних і полі-
тичних умов життя країни. Тут потрібно
талантів, якими ви багаті, потрібно для
майбутнього вашої землі, що має таке сла-
вне минуле.

Майбутнє України великою мірою
залежить від вас і від тієї відповідальності,
яку ви зумієте взяти на себе. Бог не заба-
риться, щоб благословити ваші зусилля,
якщо спрямуєте своє життя на велико-
душне служіння родині й суспільству, став-
лячи спільне добро вище від особистих
інтересів. Україна потребує чоловіків і жі-
нок, які б віддавали себе на служіння сус-
пільству, маючи на меті сприяння правам і
добробуту всіх, починаючи від найслабкі-
ших і знедолених. Такою є логіка Єванге-
лія, але це також і логіка, завдяки якій зро-
стає цивілізоване суспільство. Справжня
цивілізація, в дійсності, не вимірюється ті-
льки економічним поступом, але в основ-
ному людським, моральним і духовним
розвитком народу.

Дорога молоде! Дякую Богові, що дав
мені радість зустрітися з вами. Перед тим
як залишити вас, хочу додати останнє
слово: любіть Церкву! Вона є вашою роди-
ною й духовним храмом, живим камінням
якого ви покликані бути. На вашій землі
Церква має особливо привабливе обличчя
через розмаїття традицій, що її збагачу-
ють.

Прямуйте і зростайте у дусі братерст-
ва, з’єднані так, як сьогодні, щоб відмінні
традиції не були приводом для поділу, а
радше заохотою до взаємного пізнання й
взаємної пошани.

Нехай на цій дорозі вас супроводжує
Пресвята Богородиця, яку дуже почитають
на українській землі. Любіть її і слухайте
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Слава Ісусу Христу!
1. «Ніхто не спроможний любити бі-

льше, ніж тоді, коли він за своїх друзів
своє життя віддав» (Ів 15,13).

Це урочисте твердження Ісуса Христа
з особливою красномовністю звучить се-
ред нас сьогодні, коли проголошуємо Бла-
женними деяких дітей славетної Львівсь-
кої Архідієцезії Української Церкви. Біль-
шість із них були вбиті з ненависті до-
християнської віри. Деякі зазнали муче-
ництва в близькі нам часи, і серед присут-
ніх на нинішній Божественній Літургії є
чимало таких, які знали їх особисто. Ця
Галицька Земля, що протягом історії бачи-
ла розвиток Української Греко-Католиць-
кої Церкви, була вкрита, як казав незабут-
ній Митрополит Йосиф Сліпий, «горою
трупів і ріками крові».

Ваша жива і діяльна спільнота пов’я-
зана з проповідуванням святих Братів Ки-
рила і Методія та зі святим Володимиром
і святою Ольгою. Приклади мучеників, що
належать до різних історичних періодів,
але передусім тих, які належать минулому
сторіччю, свідчать про те, що мучеництво
— це найвища міра служіння Богові й Цер-
кві. Цим богослужінням хочемо їх просла-
вити й подякувати Господеві за їхню вір-
ність.

2. Крім того, нинішнім хвилюючим об-
рядом беатифікації бажаю висловити при-
знання всієї Церкви Божому людові в Ук-
раїні за Владику Миколая Чарнецького та
його 24 братів у мучеництві, як також за
мучеників Владику Теодора Ромжу, отця
Омеляна Ковча і за Слугу Божу Йосафату
Гордашевську. Як пшеничне зерно, пада-
ючи в землю, вмирає, щоб дати життя ря-
сному колоссю (див. Ів 12,24), так і вони
пожертвували своїм життям, щоб Божа
нива родила і приносила новий і щедріший
врожай (...)

УКРАЇНА — ЛЬВІВ — 27.06.2001

Іподром. Свята Літургія

3. Слуги Божі, що сьогодні записані
до Реєстру Блаженних, представляють усі
складові частини церковної спільноти. Се-
ред них — єпископи й священики, монахи
й монахині, миряни. Вони зазнали різних
випробувань із боку послідовників згубних
ідеологій нацизму та комунізму. Усвідом-
люючи муки, яким були піддані ці вірні
Христові учні, мій попередник Папа Пій
XII зі щирою співучастю виявляв свою со-
лідарність з тими, «хто триває у вірі й чи-
нить опір ворогам християнства з такою
самою непереможною силою, з якою у ми-
нулому витривали їхні предки», і хвалив
їхню відвагу залишатись «вірними єдності
з Римським Папою та із своїми пастирями»
(апостольський лист «Східні Церкви» —
«Оrientales Ессlesias», 15 грудня 1952:
ААС 45 [1953], 8).

Підтримані Божою благодаттю, вони
до кінця пройшли переможним шляхом.
Це шлях, який переходить через прощення
й примирення; шлях, що веде до Світлої
Пасхи після жертви на Голготі. Ці наші
брати й сестри є відомими представниками
величезної кількості анонімних героїв —
чоловіків і жінок, одружених і неодруже-
них, священиків і богопосвячених осіб, мо-
лодих і старших, — які протягом двадця-
того сторіччя, «сторіччя мучеників», вий-
шли назустріч переслідуванню, насильст-
ву, смерті, щоб тільки не відректись від
своєї віри.

Як при цьому не згадати далекоглядну
й ґрунтовну пастирську діяльність Слуги
Божого Митрополита Андрея Шептицько-
го, справа беатифікації якого ведеться, і
сподіваємось одного дня побачити його у
славі Святих? Треба зробити належне по-
силання на його героїчну апостольську
діяльність, щоб зрозуміти по-людському
незрозумілу живучість Української Греко-
Католицької Церкви в темні роки переслі-

дувань.
4. Я сам у своїй молодості був свідком

цього роду «апокаліпсису». «Моє священ-
ство, вже від самого його початку, вписа-
лось у велику жертву стількох чоловіків і
жінок мого покоління» («Dono e tistero»
— «Дар і таємниця», стор. 47). Пам’ять
про них не може бути втрачена, бо вона є
благословенням, їм ми виявляємо наш по-
див і нашу вдячність: як ікона Євангелія
Блаженств, пережита аж до пролиття кро-
ві, вони становлять знак надії для наших і
прийдешніх часів. Вони показали, що лю-
бов є сильніша від смерті.

У їхньому протистоянні таємниці без-
законня, незважаючи на людську неміч,
змогла засяяти сила віри й Христової бла-
годаті (див. 2 Кр 12,9-10). Їхнє неперемо-
жне свідчення виявилось насінням нових
християн (див. Тертулліан, Апол. 50,13:
ССЛ 1,171).

Разом із ними були переслідувані та
вбиті Христа ради також християни інших
віросповідань, їхнє мучеництво є могутнім
закликом до примирення та єдності. Це
екуменізм мучеників та ісповідників віри,
який вказує християнам двадцять першого
століття шлях єдності. Нехай же їхня жер-
тва стане конкретною життєвою наукою.
Очевидно, що не йдеться про легку справу.
Протягом останніх сторіч нагромадилось
забагато стереотипів мислення, взаємних
образ та нетерпимості. Єдиний спосіб до
того, щоб звільнити цей шлях, — це забути
минуле, просити і пропонувати прощення
одні одним за завдані й отримані образи,
безмежно довіряючи оновлюючому діян-
ню Святого Духа. Ці мученики вчать нас
вірності подвійній заповіді любові: любові
до Бога, любові до ближніх.

5. Якщо Господь благословить вашу
країну численними покликаннями, якщо
семінарії заповнені — і в цьому є джерело

її. Вона навчить вас, як зробити з самих
себе щирий і великодушний дар Богові й
братам. Вона спонукає вас шукати у Хрис-
ті повноту життя і радості. Таким чином,
ви станете у Церкві новим поколінням свя-
тих вашої землі, вірних Богові й людям,
станете апостолами Євангелія, насамперед
серед ваших ровесників. Вашою духовною
поживою нехай буде Євхаристійний Хліб,
нехай буде Христос. Приймаючи Його у
Пресвятій Євхаристії, назавжди залиши-
теся у Його любові й принесете щедрі пло-
ди. І якщо інколи дорога стане крутою, як-
що дорога вірності Євангелію буде здава-
тися вам занадто зобов’язуючою, бо вима-
гатиме жертви відважних виборів, при-
гадайте про нашу зустріч. Таким чином ви
зможете наново пережити той ентузіазм
визнання віри, що ми сьогодні разом зро-
били: «Господи, до кого підемо? У Тебе є
слова життя вічного!» Повторюйте це ви-

знання віри й не бійтеся! Христос буде ва-
шою силою й вашою радістю.

Дякую вам, дорогі друзі! Папа вас дуже
любить і дивиться на вас, як на сторожів
нової зірниці надії. Він складає подяку Бо-
гові за вашу великодушність, з любов’ю
молиться за вас і від усього серця вас бла-
гословить. Слава Ісусу Христу!

(Наприкінці п. 7 свого виступу Папа
Іван Павло II зробив несподіване допов-
нення до його тексту — Святіший Отець

відреагував на дощ, який почав рясно па-
дати, жартом: «Deszcz pada — dzieci rosna»
(«Дощ падає — діти ростуть!») А потім,
після оплесків та скандування «Лю-би-мо
Те-бе!», він заспівав польською мовою:
«Не падай, дощу, бо тебе тут не треба.
Обійди гори, обійди ліси і вернися до
неба!»

Заходь же, сонечко,
як маєш заходити,

Бо нас ноги болять, по полю ходити,
бо нас ноги болять, по полю ходити.
Як би ти, сонечко, наймитом було,
То ти би, сонечко, швидше заходило.
То ти би, сонечко, швидше заходило.
Після закінчення виступу, відповідаю-

чи на численні скандування молоді «Мно-
гая лі-та!», Папа підійшов до мікрофону і
сказав: «Многая літа, многая літа... Тому,
власне, дощ і падає, щоб діти росли...»
Досить на сьогодні! Слава Ісусу Христу!)
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надії для вашої Церкви, — то все це, без
сумніву, є одним із плодів їхньої жертви.
Але це стає для вас великою відповідаль-
ністю. Тому кажу відповідальним за вихо-
вання: старанно дбайте про формацію май-
бутніх священиків і покликаних до бога-
посвяченого життя в руслі східної монашої
традиції. З одного боку, нехай буде належ-
но оцінена безженність задля Царства Не-
бесного, а з другого — нехай також буде
висвітлена важливість Святої Тайни Под-
ружжя та зобов’язань, які з нею пов’язані.
Християнська родина, — нагадує Другий
Ватиканський Собор, — це наче «домашня
церква», в якій батьки є для дітей першими
проповідниками віри (див. «Світло наро-
дів» — «Lumen gentium», 11).

Закликаю усіх синів і дочок Церкви до
постійного і старанного пошуку справж-
нього і глибшого пізнання Христа. Постій-
ною турботою духовенства хай буде ґрун-
товне євангельське, й церковне виховання
мирян. Нехай не забракне християнам духу
самопожертви. Ані нехай не послабне від-

вага християнської спільноти у захисті
скривджених і переслідуваних, звертаючи
велику увагу на відчитування знаків часу,
щоб, таким чином, відповісти на суспільні
й духовні заклики сьогодення (...) Церква
не може мовчати, коли йдеться про захист
гідності людини й загальне добро.

6. «Ніхто не спроможний любити бі-
льше, ніж тоді, коли він за своїх друзів
своє життя віддає» (Ів 15,15). Мученики,
яких сьогодні проголошуємо Блаженними,
йшли за Добрим Пастирем аж до кінця. Не-
хай їхнє свідчення не залишиться для вас
тільки причиною до вихваляння, нехай, ра-
дше, стане запрошенням до того, щоб їх
наслідувати. Через хрещення кожен хрис-
тиянин покликаний до святості. Не від усіх
вимагається, як від цих нових блаженних
мучеників, найвищого випробування через
проливання крові. Однак кожному дору-
чено завдання йти за Христом із щоденною
та вірною самовідданістю, як це робила
блаженна Йосафата Гордашевська. Вона,
посвячуючись дітям, хворим, убогим, не-

письменним та знедоленим у часто важких
і не позбавлених страждань ситуаціях, у
надзвичайний спосіб зуміла втілити Єван-
геліє у своє щоденне життя.

Нехай же святість буде прагненням
усіх вас, дорогі Брати й Сестри Україн-
ської Греко-Католицької Церкви. Нехай
же на цьому шляху святості та оновлення
вас супроводить Пречиста Діва Марія, «що
стоїть на чолі довгого походу свідків віри
в єдиного Господа» («Мати Відкупителя»
— «Redemptoris Mater», 30).

Нехай заступаються за вас Святі й Бла-
женні, які отримали вінець справедливості
на українській землі, та Блаженні, пам’ять
яких сьогодні особливо вшановуємо. Не-
хай же їхній приклад та опіка допоможуть
вам іти за Христом і вірно служити Церкві,
якає Його містичним Тілом. Нехай Господь
Бог за їхнім посередництвом оросить ваші
рани олією милосердя й утішення. Щоб ви
могли з довір’ям дивитися на те, що вас че-
кає, з впевненістю у серці, що ви — діти
Отця, який вас ніжно любить.

Дорогі Українці!
1. (...) З великою тугою покидаю сьо-

годні цю землю, перехрестя народів та ку-
льтур, з якої більше ніж тисячу років тому
Євангеліє почало поширюватись та зако-
рінюватись в історичній та культурній дій-
сності народів Східної Європи. Усім вам
та кожному зокрема хочу ще раз сказати
моє щире: «Дякую!»

2. Дякую тобі, Україно, що оборонила
Європу своєю невтомною та героїчною бо-
ротьбою проти загарбницьких орд. Дякую
вам, представники цивільної та військової
влади, та всім тим, які у той чи інший спо-
сіб і з великою самовідданістю причини-
лися до успішного результату моєї апосто-
льської подорожі.

Дякую вам, дорогі Брати й Сестри, що
належите до цієї християнської спільноти,
«вірної аж до смерті» (Ді 2,10). Віддавна
хотів я висловити моє захоплення та на-
лежно оцінити ваше геройське свідчення,
яке ви дали у минулому столітті впродовж
довгої зими переслідувань.

Дякую за молитви і за тривалу духов-
ну підготовку, якими ви бажали зустріти
наступника святого Апостола Петра, щоб
отримати від нього утвердження у вірі та
підтримку для того, щоб жити в братній
любові, яка «все зносить, в усе вірить,
усього надіється, все перетерпить» (1 Кр
13,7) (...) Усіх вас супроводжую молитвою
і до всіх скеровую як побажання слова
благословення апостола Павла до християн
із Солуня: «Сам Господь миру хай завжди
дасть вам мир усяким способом...» (2 Сол
3,16).

3. Нехай Господь дасть мир тобі, укра-
їнський народе, бо ти з наполегливою і

одностайною відданістю нарешті привер-
нув собі свободу й розпочав віднаходити
своє істинне коріння та докладаєш великих
зусиль, щоб стати на шлях реформ і дати
всім можливість жити та сповідувати вла-
сну віру, власну культуру й власні переко-
нання в рамках свободи та справедливості.

Хоч болять ще незагоєні жахливі рани,
отримані протягом нескінченних років
пригноблення, диктатури і тоталітаризму,
під час яких заперечувались та зневажа-
лись людські права, ти, український наро-
де, з довір’ям дивись у майбутнє. Це час
сприятливий! Це час надії та відваги!

Висловлюю моє побажання, щоб Ук-
раїна як повноправний член увійшла до Єв-
ропи, яка охопить увесь континент від Ат-
лантичного океану до Уральських гір. Як
я вже казав наприкінці того 1989 року,
який відіграв визначну роль у недавній іс-
торії Континенту, неможлива «Європа ми-
ру та поширення цивілізації без цього взає-
мообміну та без співучасті відмінних цін-
ностей, які взаємно доповнюються», які є
характерними для народів Сходу та Заходу.

4. Під час цього важливого епохаль-
ного переходу Церква, усвідомлюючи своє
посланництво, буде і надалі закликати сво-
їх вірних до активної співпраці з Державою
у сприянні загальному добру. Це, насправ-
ді, соціальне милосердя, яке виявляється
у «служінні культурі, політиці, економіці,
сім’ї, щоб всюди поважали основні прин-
ципи, від яких залежить доля людини та
майбутнє цивілізації» («Nuovo millenio ine-
unte» — «Трете тисячоліття наступає»,
51).

Християни, зрештою, знають, що вони
дійсно є складовою частиною української

нації внаслідок тисячолітньої історії, яка
розпочалась хрещенням Володимира та
Київської Русі 988 р. у водах Дніпра. Але
нею вони є сьогодні, насамперед, силою
хрещення крові, яке вони отримали про-
тягом жахливих переслідувань XX століт-
тя. У ті страшні роки було надзвичайно ба-
гато свідків віри, і не лише католиків, а й
православних та протестантів, які з любо-
ві до Христа зазнали різного роду переслі-
дувань, в багатьох випадках жертвуючи
власним життям.

5. Єдність та злагода! Ось таємниця
миру та умова справжнього й стабільного
соціального прогресу. Завдяки цій взаємо-
дії намірів та дій Україна, батьківщина віри
та діалогу, зможе побачити визнаною свою
гідність у колі Інших Народів. Мені прихо-
дять на думку слова вашого великого поета
Тараса Шевченка: «В своїй хаті своя й пра-
вда, і сила, і воля». Українці, в родючу зем-
лю ваших традицій заглиблюється коріння
вашого майбутнього! Разом зможете його
будувати; разом зможете вийти назустріч
викликам сучасності, натхненні тими
спільними ідеалами, які становлять незгла-
дну спадщину вашої минулої недавньої
історії. Спільним є посланництво; нехай же
спільними будуть і зусилля всього україн-
ського Народу! Ще раз звертаюсь до тебе,
українська земле, з побажанням добробуту
та миру. Ти залишаєш у моєму серці неза-
бутні спогади!.. Молю Всемогутнього Бо-
га, щоб благословив тебе, український На-
роде, і щоб зцілив усі твої рани. Його ве-
лика любов нехай наповнить твоє серце і
нехай провадить тебе у третє тисячоліття
християнства до нового майбутнього.

В Ім’я Отця і Сина і Святого Духа!

УКРАЇНА — ЛЬВІВ — 27.06.2001

Міжнародний аеропорт. Прощальна церемонія
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Дорогі в Христі!
Сердечно вітаю Вас усіх зі святим

празником Христового Воскресіння.
Цьогорічний Великдень є особливим.
Він випадає на той час, коли природа
вже в повному весняному розквіті. Пі-
сля нестабільної зими та провесни по-
вними легенями вдихаємо свіже цілю-
ще повітря. Око насичується розвине-
ною веселкою барв. Якесь особливе
задоволення й насолода народжуються
в нас, якесь незвичне відчуття, що ми
осягнули стан стабільного розвою й
готові прийняти повне плодів літо.

Подібно до того, як природа змага-
лася, щоб подолати зимову пору, так
ми сподіваємося на оновлення суспі-
льства. Це перший Великдень у випра-
вданій надії на оздоровлення суспіль-
ного ладу в Україні, якого ми всі так
прагнемо та задля осягнення якого нам
потрібно змагатися.

Цьогорічний Великдень має ще од-
ну особливу обставину. Святої пам’яті
Папа Римський Іван Павло ІІ проголо-
сив 2005 рік Роком Пресвятої Євхари-
стії. Ісус Христос таїнственно присут-
ній між нами в Пресвятій Євхаристії
під видами хліба й вина, але в дійсності
— це є Його Тіло та Кров, це Він, во-
плочений єдинородний Божий Син. Те,
що покійний Святіший Отець хотів,
щоб світ пригадав собі дуже чітко, –
правда нашої віри, що Бог є завжди з
нами. Спосіб Його перебування пере-
ходить усі можливості нашої уяви. Та
не на цьому ми хочемо тепер наголо-
сити, лиш саме на тій безперечній пра-
вді, що Бог є з нами завжди. Це надає
цьогорічному Великодньому празни-
кові ще більшої, виняткової урочис-
тості.

Ці зовнішні обставини додають
цьогорічному Великодню незвичайно-
го забарвлення, яке спонукає нас глиб-
ше вдуматися в зміст великого праз-
ника, бачити в ньому не лише нагаду-
вання про минулі події, а пережити йо-
го як щось щорічно повторюване, про-
те, з іншого боку, неповторне у відно-
шенні до сучасних потреб.

Усі Господні празники церковного
року підтверджують правду, яку визна-

ємо щоразу, коли виголошуємо «Сим-
вол віри»: що «ради нас і нашого ради
спасіння» Ісус Христос родився, жив
між людьми, вчив, творив чуда, стра-
ждав, умер на хресті. Син Божий во-
плотився і добровільно прийняв тер-
піння з великої любові до людей.

У подіях, пов’язаних з Великоднем,
ми бачимо особливу Божу всемогут-
ність. Від створення світу до наро-
дження Ісуса Христа Господь Бог у різ-
ні моменти показував свою силу над
природою та людьми. За час свого
земного життя Ісус Христос — вопло-
чений Божий Син — не раз творив чу-
да, які засвідчували Його Божествен-
ну владу. Але між усіма тими чудами
немає такого, яке б дорівнювало Хрис-
товому Воскресінню — події, яку уро-
чисто пригадуємо та святкуємо саме
сьогодні.

У Страсному тижні, який передує
Великодню, перед нашими очима про-
ходила ціла низка прикрих подій: зрада
Юди, втеча апостолів, відречення Пет-
ра, несправедливе засудження з боку
Пілата, бичування Ісуса, Його хресна
дорога, розп’яття і смерть, — які, на
перший погляд, здавалося б, свідчать
про цілковиту поразку місії Ісуса Хри-
ста і Його благословенної науки. Це
все — таке ганебне, таке пригноблю-
юче, що навіть такий світлий момент,
як встановлення на Тайній вечері Пре-
святої Євхаристії, здавалося б, немов
відходить на другий план.

Але саме в той час, коли зло нібито
тріумфувало, Христос воскрес, подо-
лав смерть і всі негідні диявольські за-
тії! Той, хто усім серцем переживав лі-
тургійні страсні відправи та заглиблю-
вався в роздуми над згаданими подія-
ми, сприйме перше привітання на Ве-
ликдень «Христос воскрес!» як спра-
вжню Добру Новину — клич перемо-
ги, остаточне подолання всього злого.

Проте, аналізуючи події, які сього-
дні висвітлюють засоби масової інфо-
рмації, у нас зароджується сумнів: чи
справді все зло переможене? Чому ма-
йже через 2000 років після Христового
Воскресіння зла в світі не поменшало,
чому воно таке кричуще? Чи не міг

Христос раз і назавжди його усунути?
Своїм воскресінням Христос довів,

що має владу й силу здійснити будь-
яке добро й усунути всяке зло. Людина
як створіння, наділене розумом і сво-
бідною волею, через свою гріховність
стала причиною неладу та суспільного
зла. І виправити те, що накоїла, само-
стійно не в силі. За своїм спаситель-
ним планом Господь закликає нас бо-
ротися зі злом і чинити добро. Таким є
наше покликання. Нинішній празник
Христового Воскресіння вчить нас, що
з допомогою Господа, який подолав
смерть, можна протистояти злу і його
перемагати. Його перемога є підста-
вою нашої перемоги, якщо ми щиро
станемо причасниками Господа в усіх
проявах нашого щоденного життя.

Якщо ми все-таки почуваємося
пригноблені, то це тому, що нам бракує
віри, — бракує переконаності в тому,
що віра в Господа може впливати на на-
ше людське буття. Всевишній хоче до-
помогти нам. І коли ми поєднуємося з
Ним у молитві, коли виконуємо Його
заповіді, ми маємо за союзника в нашій
боротьбі зі злом самого Бога. Для того
Він до нас прийшов, для того і воскрес!

Сьогодні в світі часто намагаються
усунути Бога з особистого, а тим біль-
ше — зі суспільного життя. Нарікання,
осудження, знеохочення набуває ши-
рокого розголосу, що зроджує вражен-
ня, немовби лихо панує над світом. Та-
ким настроям ми маємо протиставити
нашу віру в Христове Воскресіння та
в Божу всемогутність. Яким же вели-
ким духовним піднесенням може бути
для нас усвідомлення, що насправді ми
спроможні замінити те, що зле, на те,
що добре! Це робить Великдень не
тільки радісним, але й, щонайголов-
ніше, — дуже важливим святом.

Вітаю Вас усіх зі святим празником
і бажаю Вам якнайтісніше єднатися з
Воскреслим Господом — переможцем
смерті та всякого зла!

Христос воскрес!
Дано в м. Римі, при соборі св. Софії,

в Акафістову суботу,
дня 16 квітня року Божого 2005.

+ Любомир
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