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24-25 червня 2005 року, в рамках
Євхаристійного собору Української
Греко-Католицької Церкви в Укра-
їнському католицькому університеті
відбувся Національний Євхаристійний
конгрес (наукова частина Євхаристі-
йного собору). Він розпочався Архіє-
рейською Літургією, яку відслужив
єпарх Івано-Франківський Софрон
Мудрий у співслужінні з єпархом Сам-
бірсько-Дрогобицьким  Юліаном Во-
роновським та понад 20 священиками
з різних єпархій України та діаспори.

У проповіді Владика Софрон наго-
лосив, що Пресвята Євхаристія незмі-
нно була і є оживляючим серцем Цер-
кви Христової. Попри всі епохальні
зміни, різнорідність релігійних обста-
вин, змінних понять Церкви, людини,
системи вартостей, віруючий народ
Божий завжди громадився у своїх свя-
тинях, щоб під проводом своїх єпис-
копів та священиків ламати хліб і спо-
живати з однієї чаші, як перед віками
наказав Христос своїм учням: «Це
робіть на мій спомин» (Лк 22,19). «Не
біймося світу цього з його насильст-
вом і беззаконням! Відчинімо двері для
Христа, єдиного Спасителя людини,
єдину дорогу, яка веде до правдивої
свободи, єдину правду, яка веде до по-
вноти життя в Бозі і з Богом, — про-
довжив Владика, — це все має у собі
Євхаристія. Вона є ліком, якого потре-
бує сьогоднішня людина, щоб виліку-
вати свої різноманітні недуги. Вона
випромінює свою оздоровчу Божу ене-
ргію, яка може усунути плями провин,

Національний Євхаристійний конгрес

але рівночасно повернути сенс життя
і дати надію на майбутнє. Євхаристія
є живою і вічною пам’яткою доверше-
ного через Христа діла спасіння лю-
дей, вона є доказом Його присутності
і завжди триваючої любові до людини
без огляду на те, ким вона є, де, коли і
як живе. Пресвята Євхаристія вже тут
на землі є завдатком вічного спокою і
щастя».

Що ж до мети конференції, то Вла-
дика відзначив, що вона повинна по-
глибити і пояснити три найважливіші
питання стосовно Пресвятої Тайни Єв-
харистії, а саме: чим є Пресвята Євха-
ристія сама в собі; чим вона є для нас;
що ми маємо дати Христові, утаєному
в Пресвятій Євхаристії?

Після Літургії та короткої перерви
розпочалася наукова програма Конг-
ресу. Із вступним словом до присутніх
звернувся голова оргкомітету Євхари-
стійного Собору о. митр. Михайло Ди-
мид. Він, зокрема, відзначив, що кон-
ференція мусить стати поштовхом для
майбутнього ширшого і глибшого вив-
чення Євхаристії. І додав, що працюва-
ти потрібно в двох напрямах. Перший
— Літургія дорівнює Євхаристія (всі
учасники Літургії повинні прагнути
причаститися), адже в історії настав
момент, коли Церква почала наказува-
ти причащатися один раз на рік. На-
стала криза у розумінні Пресвятої Єв-
харистії. Другий — християнство
Київської Традиції пам’ятає спільну
Євхаристію і трапезу, яка була до 1596
року і не припинялася після юрисди-
кційного розділення між Римською і
Константинопольською Церквами. Це
сопричастя за одними документами
тривало до 1726 року, за іншими — до
1744 року.

На завершення о. Михайло додав:
«Ми — християни Київської Церкви і
знаємо з історичного досвіду, що со-
причастя є можливим і ми будемо пра-
цювати в цьому напрямку».

Відтак з щирим словом привітання
до всіх промовив Владика Юліан. Він
розповів, як у часи підпілля Євхаристія
допомагала катакомбній Церкві витри-
мати всі випробування.

Прес-секретаріат Глави УГКЦ
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Вартість передплати:
1 місяць — 1 грн. 80 коп.

у 2005 р.

Якщо Ви
вважаєте,
що зміст
нашого
видання

буде корис-
ним для

Вас,
і бажаєте
регулярно

одержувати
бюлетень
«Агенція
Релігійної

Інформації»
поштою
кожного
місяця,

звертайтеся
у Ваше

поштове
відділення.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

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

33879бюлетеня

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

церковну пресу!

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

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

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

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

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

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

редплату у Вашому поштовому відділенні.
Передплатний індекс 33879

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

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

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

Не забудьте вказати Вашу електронну адресу!

АГЕНЦІЯ РЕЛІГІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

До уваги наших

дописувачів

Редакція АРІ
застерігає за собою право
редагувати і скорочувати

матеріали,
які подаються до друку.

Позиція редакції може
не збігатися з думкою,

що викладена в опублікованих
матеріалах.

Редакція АРІ не зберігає
і не повертає кореспонденцію,

яка надходить на її адресу.

Дорогі читачі!

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

Інформації» (АРІ).
Кожен бажаючий на сто-

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

У своїх матеріалах Аген-

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

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

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

Вартість передплати

у  2005 р.:

на 1 місяць - 1 грн. 80 коп.

на 3 місяці - 5 грн. 40 коп.

на 6 місяців - 10 грн. 80 коп.
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26 червня 2005 року у Львові на
площі ім. Івана Павла ІІ перед храмом
Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові
відбулася урочиста Архієрейська Бо-
жественна Літургія, яка пройшла у
рамках Всеукраїнського Євхаристій-
ного собору УГКЦ. Літургію очолив
Глава УГКЦ Блаженніший Любомир
Гузар. Із Предстоятелем УГКЦ спів-
служили Архієпископ Йозеф Міхалік,
Голова Польської Єпископської Кон-
ференції РКЦ; Владики, члени Сино-
ду Єпископів Києво-Галицької Митро-
полії УГКЦ; гості Римо-Католицької
Церкви, численне (більше п’ятиста
осіб) духовенство.

Зранку із 26 парафій м. Львова до
трьох визначених місць: Оперного те-
атру, храму Покрова Пресвятої Бого-
родиці (вул. Личаківська, 175) та
храму Святих Володимира і Ольги
(вул. Симоненка, 5а) — почали сходи-
тися потоки вірних. Приблизно о 7.45
ці три групи вирушили молитовними
походами на Сихів. О 10.30 на місці бо-
гослужіння розпочався урочистий по-
хід ієрархії, духовенства, чернецтва, а
об 11.00 — урочиста Архієрейська Лі-
тургія.

Перед початком Літургії було про-
читано Послання католицьких єпис-
копів України та Польщі з нагоди акту
взаємного прощення і поєднання

Євхаристія закликає до миру

«Примирення між народами можливе»
(повний текст послання див. на стор.
9), адже у цей день, як про це згодом у
проповіді наголосив Блаженніший
Любомир, відбулося дві знаменні події:
перший Всеукраїнський Євхаристій-
ний собор та урочистий акт примире-
ння і поєднання між українським та
польським народами. Дійовими особа-
ми цього акту стали по шість осіб з
України і Польщі: єпископ, священик,
подружня пара, юнак та дівчина. Вони
символічно представляли всю повно-
ту наших народів.

Після прочитання Євангелія із про-
повіддю виступив Глава УГКЦ. Він, зо-
крема, сказав, що ця Літургія, яка стає
завершенням Євхаристійного собору,
безумовно, є кульмінаційним момен-
том свята. «Що ж ми святкуємо? —
поставив запитання Блаженніший Лю-
бомир. І продовжив: — Ми святкуємо
Господа нашого Ісуса Христа, Його
несказанну любов до нас. Знаком Його
любові є Євхаристія — присутність
Ісуса Христа між нами під видами хлі-
ба і вина... Це є те, що робить нас од-
ним Тілом, однією Церквою. Наш
сьогоднішній Собор є великою мані-
фестацією нашої віри, вдячності, на-
шого зобов’язання супроти Ісуса Хри-
ста. Він не покинув нас у цьому світі,
а у спосіб, який тільки Бог може ви-

гадати, залишився з нами у Євхарис-
тії».

Відтак Предстоятель УГКЦ наго-
лосив, що сьогодні є ще одна важлива
подія. Саме на цьому місці у 2001 році
пройшла зустріч Святішого Отця Івана
Павла ІІ з молоддю, під час якої Папа
Римський закликав людей до миру і
єдності. Ця наука покійного понтифіка
має свої плоди і тому сьогодні відбу-
деться акт примирення між україн-
ським і польським народами. За сло-
вами Блаженнішого Любомира, акт
примирення, який здійснять представ-
ники двох народів, має стати прикла-
дом для наслідування усіх громадян на-
ших держав. «Ми повинні подивитися
один одному в очі і взаємно просити
прощення, а також закликати Господа
Бога, щоб благословив нас і щоб у ма-
йбутнє ми могли іти разом — як брати,
як добрі сусіди», — сказав зокрема
Глава УГКЦ.

Після цього розпочалася Сугуба
єктенія, до якої було додано прохання
Молитви поєднання. Глава УГКЦ (від
його імені молитовні прохання читав
Владика Софрон Мудрий, оскільки
Блаженніший Любомир через слабкий
зір сам не міг цього робити) та Голова
Польської Єпископської Конференції
почергово, а відтак разом взивали: «Го-
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Блаженніший Любомир:
Дорогі брати і сестри! Саме тепер

бажаємо сповнити заповіт Святішого
Отця Івана Павла II, Папи миру, вико-
нуючи акт взаємного прощення в ім’я
справедливості й добра наших
народів: українського і польського.
Цей історичний акт сповняємо в
Обличчі Всевишнього Бога, призива-
ючи заступництво Пресвятої Богоро-
диці й усіх святих.

Хор: Господи помилуй!
Архієпископ Йозеф: Нехай це ста-

неться в обличчі Бога в Тройці Єдино-
го та в обличчі Богородиці на місцях
святих мучеників та ісповідників обох
наших народів: у Зарваниці і Ясній
Горі в Ченстохові, у Києві і Варшаві,
у Кракові та Львові. Нехай наша мо-
литва буде молитвою чистих сердець,
молитвою людей доброї волі.

Хор: Господи помилуй!
Блаженніший Любомир: Понад дві

тисячі років тому Твій Син прийшов
на землю до нас людей. І вже понад ти-
сячу років Його ласка променіє на на-
шій землі. Однак, упродовж цього часу
ми не завжди поводилися гідно, як Йо-
го послідовники. Тепер ми бажаємо,
щоб у наших державах запанував лад.
збудований на щирому поєднанні з усі-
ма нашими сусідами. І так нам. Боже,
допоможи!

Хор: Господи помилуй!
Архієпископ Йозеф: Нині на п’ятий

рік ХХІ віку від народження Твого
Сина Ісуса Христа стоїмо разом із на-
шими братами українського і польсь-
кого народів. Впродовж минулих деся-
тиліть, а навіть століть ми завдали
одне одному багато великих кривд і це
сповняє нас невимовним болем. Тому
молимо Тебе, Господи, прости і по-
милуй нас!

Хор: Господи помилуй!
Глави Церков (разом): Господи,

стоїмо разом перед Твоїм вівтарем у
рік, присвячений Пресвятій Євхарис-
тії, Тайні Твоєї присутності поміж
нами — твоїми людьми. Натхненні,
заохочені й скріплені Твоєю ласкою,
бо самі ми небагато можемо, усвідо-
млюючи історичне минуле наших
народів, а також стан власної душі,
ми, духовні, сповняючи акт поєднання
і всепрощення, просимо наших братів
і сестер обох народів, щоб разом із
нами пробачили одне одному.

Хор: Господи помилуй!
Глави Церков (разом): Господи, за

заступництвом Твоєї Пречистої Ма-
тері й усіх святих наших обох наро-
дів, відпусти нам наші гріхи і прови-
ни й благослови на дальшу дорогу,
щоб ми жили й чинили так, як годи-
ться братам і сестрам, Твоїм улюбле-
ним дітям.

Так нам, Боже, допоможи!
Всі разом: Амінь. Амінь. Амінь.

Молитва поєднання
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13-14 червня 2005 р. в Українсь-
кому католицькому університеті з
нагоди інавгурації Інституту екумені-
чних студій пройшла міжнародна ко-
нференція «Дружба як екуменічна
цінність». Серед доповідачів конфе-
ренції 13 червня був Глава УГКЦ Бла-
женніший Любомир Гузар.

Блаженніший Любомир висловив
слова вдячності на адресу віце-ректора
УКУ проф. Джефрі Вилза за довго-
літню працю для становлення богос-
ловської освіти в УГКЦ.  Було прочи-
тано текст грамоти, якою Глава УГКЦ
відзначив проф. Вилза.

Відтак у вступі до своєї доповіді
Блаженніший Любомир назвав дві
тези: 1) життям Церкви піклується Го-
сподь Бог, і тому для розвитку екуме-
нізму потрібна Його ініціатива; 2) для
досягнення єдності нам потрібно слу-
хати одне одного — братів і сестер у
Христі.

Після цього Блаженніший Любо-
мир сказав, що оскільки стосовно Бо-
жої ініціативи у справі порозуміння
між Церквами немає жодного сумніву,
то він хоче звернути більшу увагу на
другу тезу. За словами кардинала Гуза-
ра, ще Митрополит Андрей Шептиць-
кий наголошував, що нашим завданням
є розбудити бажання єдності не тільки

«Ми потребуємо просвітлення наших умів, сердець і сумління»

серед провідників Церков, але й серед
всіх членів Христової Церкви. «Ми є
свідками того, — продовжив Бла-
женніший Любомир, — що назагал
вірні наших Церков хочуть єдності...
Коли ми, ієрархи різних конфесій,
спільно зустрічаємося, молимося, то
люди це радо вітають. Чого ж бракує
для єдності? Думаю, що, мабуть, нема
конкретної ідеї, чого ми шукаємо. У
людей є бажання, але воно не має
чіткого опису». Для вирішення цієї
проблеми, за словами промовця, «ми
потребуємо просвітлення наших умів,
сердець і сумління».

Новостворений інститут, на думку
Глави УГКЦ, має подати нам катехизм
екуменізму, в якому були б задекларо-
вані всі істини, що допомогли б зрозу-
міти бажання наших сердець, адже ча-
сом чуємо таке: «Буде єдність, коли ви
всі прийдете до нас». Тому потрібно
спільно укласти документ, за допомо-
гою якого люди б навчилися правиль-
но розуміти єдність Церкви. Це можна
назвати просвітленням умів. Просвіт-
лення сумління — це збудження по-
чуття відповідальності за єдність.

 Кожному потрібно усвідомити, що
екуменізм є завданням не когось іншо-
го, а кожного. Просвітлення сердець
повинно навчити нас слухати і пова-

Блаженніший Любомир кардинал Гузар:

Інавгурація Інституту екуменічних студій
жати кожну людину як свого брата чи
свою сестру в Христі.

У доповіді Блаженніший Любомир
торкнувся також теми Київської Цер-
кви. За словами промовця християни
Київської традиції звертають свій по-
гляд на три центри: Рим, Константи-
нополь та Москву. Виникає запитання:
чи можливо об’єднати ці групи? Пред-
стоятель УГКЦ вважає, що це можли-
во за двох умов: жоден із вказаних цен-
трів не претендуватиме на гегемонію
в Україні, а з іншого боку, вони повинні
зібратися разом, щоб розв’язати про-
блему роз’єднання в нашій країні. Ад-
же досі, коли двоє говорили, то третя
сторона не брала участі у цьому діалозі
(наприклад: Рим з Константинополем,
а Москва збоку і навпаки). У цьому
контексті Україна може стати лабора-
торією єдності, однак для цього потрі-
бно звільнятися від політичних, еко-
номічних та інших чинників, які
створюють перешкоди на шляху до
порозуміння. «У такій атмосфері рів-
ності, свободи, взаємної пошани зу-
силля, скеровані на єдність у сопри-
часті, принесуть бажаний результат»,
— сказав на завершення своєї доповіді
Предстоятель УГКЦ кардинал Любо-
мир Гузар.

Прес-секретаріат Глави УГКЦ

26-30 травня 2005 р. у м. Санґален
(Швейцарія) відбулася тридцять третя
щорічна зустріч секретарів єпископсь-
ких конференцій Європи.

Насьогодні у Європі, від Туреччи-
ни до Швейцарії, є 34 національних
католицьких єпископських конфе-
ренції, які творять один загальноєвро-
пейський орган, що координує діяль-
ність Католицької Церкви у Європі.
Від Синоду Єпископів УГКЦ участь у
цьому форумі взяв отець доктор Свя-
тослав Шевчук, керівник Патріаршої
курії.

 Крім зустрічей секретарів, щоріч-
но відбуваються зустрічі голів єпис-
копських конференцій Європи. Такі
форуми дають можливість спілкува-
тися між собою окремим єпископсь-
ким конференціям та виробляти уніфі-
ковану позицію щодо різних викликів
сучасності. «Для УГКЦ такі зустрічі

УГКЦ європеїзує Україну
є надзвичайно важливими, — сказав о.
Святослав, — оскільки через них наша
Церква входить у Європу і цим, зок-
рема, формує сприйняття України як
європейської держави».

На цьогорічній зустрічі секретарів
єпископських конференцій, за слова-
ми о. Святослава, було розглянуто три
блоки питань. Учасники зустрічі нама-
галися зрозуміти, яким є майбутнє
Європи, сучасні тенденції в Європей-
ському Союзі, зокрема, після інтегра-
ції нових членів і, у світлі цього, яке
завдання постає перед Церквою.

Інший блок питань стосувався біо-
етики. Перед Церквою стоїть завдання
представити і аргументувати свою по-
зицію щодо статусу людського ембрі-
она; використання у різних галузях ме-
дицини (і не тільки) тканин людського
організму, розвитку науки, яка дослі-
джує людський мозок і в процесі своїх

досліджень починає заперечувати
гідність людини, людського «я».

Третім пунктом засідання секрета-
рів єпископських конференцій Європи
стало питання співпраці між різними
єпископськими конференціями, зок-
рема, у ділянці екуменізму.

Крім того, отець Святослав Шев-
чук розповів, що учасники зустрічі ви-
явили велике зацікавлення подіями в
Україні перед Помаранчевою револю-
цією, під час і після неї, та запитували
про позицію і конкретні дії УГКЦ у ці
дні. Представника УГКЦ на цій зуст-
річі попросили також поінформувати
представницьке зібрання про міжкон-
фесійну ситуацію в Україні та роз-
повісти про відносини нашої Церкви з
іншими християнcькими конфесіями у
нашій державі.

Прес-секретаріат Глави УГКЦ
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6-11 червня 2005 р. відбулася про-
ща представників Греко-Католицьких
Церков Західної Європи до Італії. Гас-
ло прощі: «Християнське коріння Єв-
ропи. Паломництво до джерел». Впро-
довж паломництва його учасники
відвідали Рим, Ґроттаферату, Монт-
екасіно, Амальфі та Барі. Головним
осідком зустрічі став паломницький
будинок «Салезіанум» поблизу Рима.

У паломництві взяли участь із Гре-
ції — Владика Анарґирос Принтезіс,
Словаччини — Владика Мілан Хаутур
та Владика Ян Баб’як; Чехії — Вла-
дика Ладіслав Гучко; Румунії — Вла-
дика Ґеоргі Якубіні, Сербії і Чорно-
горії — Владика Юрій Джуджар,
Білорусії — Архімандрит Сергій Гаєк,
Угорщини — Владика Шілард Кереш-
тес, Італії — Владика Ерколе Лупіна-
ччі та Архімандрит Еміліан Фабрікат
Чре, Франції — Владика Михаїл Грин-
чишин, Польщі — Владика Володимир
Ющак, Німеччини — Владика Петро
Крик, Великобританії — Владика Пав-
ло Патрикій Хомницький, Італії —
Владика Гліб Лончина. З України для
участі у прощі приїхали Блаженніший
Любомир Гузар, Владики Михаїл Кол-
тун, Юліан Вороновський, Юліан
Ґбур, Василь Семенюк, Софрон Муд-
рий, Володимир Війтишин та о. Андрій
Романків. Організаторами прощі були
Архімандрит Джовані Скарабеллі та
Андріан Книш.

6 червня  учасники прощі з’їхалися
до паломницького будинку «Салезі-
анум». Відтак Блаженніший Любомир
мав вступне слово, а після спільної ве-
чірньої молитви Преосвященний Ана-
рґирос Принтезіс провів духовні роз-
думи. Зранку наступного дня прочани
відслужили Літургію у Соборі Святої
Софії у Римі. Проповідь виголосив
Предстоятель УГКЦ. Відтак відбулося
представлення Церков з погляду історії
та сучасності, після чого Кардинал
Рафаело Мартіно провів лекцію —
першу з трьох запланованих, які учас-
ники прощі прослухали за час пало-
мництва. Лекції ґрунтувалися на Де-
креті ІІ Ватиканського Собору про
Східні Католицькі Церкви.

Після обіду група вирушила до аба-
тства Святого-Павла-поза-мурами, де
у базиліці Святого Павла представни-

ки греко-католицьких Церков Західної
Європи з монахами-бенедиктинцями
відслужили Вечірню.

8 червня у базиліці Святого Петра
відслужили Літургію, після якої Вла-
дика Анджело Комастрі, коадьютор
Архіпресвітера цієї базиліки, провів
духовні роздуми. Відтак відбулася за-
гальна аудієнція в Папи Бенедикта
XVI, а далі — візит до Конґреґації для
Східних Церков та зустріч з кардина-
лом Ігнатієм Мусою І Даудом, Голо-
вою цієї Конґреґації. Пізніше учасни-
ки прощі слухали лекцію Кардинала
Акілле Сільвестріні, зустрілися з пред-
ставниками ЗМІ та завітали до бази-
ліки Санта Марія Маджоре.

Тут паломники  відслужили Ака-
фіст до Пресвятої Богородиці та слу-
хали роздуми, які провів Владика Гліб
Лончина. Наступного дня учасники
прощі відвідали абатство Святої Марії
у Ґроттафераті, де відслужили Літур-
гію, яку очолив Владика Ерколе Лу-
піначчі. Відтак — оглянули абатство
(провідником був Архімандрит Еміліан
Фабрікат Чре, абат цієї обителі). Кар-
динал Томаш Шпідлік, ТІ, провів там
ще одну лекцію. Пізніше учасники па-
ломництва вирушили до Рима і прове-
ли спільну молитву в базиліці Свято-
го Климента на гробі св. Кирила. У цій
базиліці Владика Ерколе Лупіначчі
прочитав роздуми Владики Христо
Пройкова, який через недугу не зміг
взяти участі у прощі. Паломники від-
відали базиліку Святого Івана на Ла-
терані та спільноту Святого Егідія.

10 червня,  паломники переїхали до
абатства Монтекасіно та взяли участь
у монастирській молитві. Відтак про-
чани вирушили до м. Амальфі, де на
гробі св. апостола Андрія відслужили
Літургію. Паломників привітав Архі-
єпископ Амальфі Горацій Сорічеллі.
На закінчення Владика Михаїл Колтун
звернувся із пастирським словом до
присутніх на Літургії українських за-
робітчан.

Паломництво завершилося у м.
Барі, де в базиліці Святого Миколая
на гробі святого відбулася Літургія,
очолена Блаженнішим Любомиром.
Після Літургії із пастирським словом
до української спільноти звернувся
Владика Василь Семенюк.

1 червня 2005 року у приміщенні
конференц-залу Єпархіального уп-
равління Стрийської єпархії УГКЦ (м.
Стрий, вул. Т. Шевченка, 80) відбулося
перше засідання Митрополичої комісії
соціальної комунікації УГКЦ. У робо-
ті засідання взяли участь уповноважені
до Митрополичої комісії соціальної
комунікації УГКЦ від єпархій та екза-
рхій Києво-Галицької Митрополії
УГКЦ та представники засобів масо-
вої інформації.

Робота першої зустрічі Митропо-
личої комісії соціальної комунікації
розпочалася із вступного слова Вла-
дики Юліана Ґбура, голови комісії,
єпарха Стрийського. Владика Юліан
наголосив, що сьогодення ставить пе-
ред Церквою вимогу активно викори-
стовувати сучасні засоби масової ко-
мунікації для проповіді Євангелія.
Тому завданням Митрополичої комісії
соціальної комунікації є координува-
ти роботу, визначати способи та фор-
му діяльності єпархіальних Комісій
соціальної комунікації Києво-Галиць-
кої Митрополії та допомагати Митро-
политові у реалізації програм у сфері
соціальної комунікації.

Після цього було обрано Секрета-
ріат комісії: п. Мирослава Павлюка,
директора радіо «Воскресіння» — за-
ступником голови; о. Павла Худа,
прес-секретаря Стрийської єпархії —
виконавчим секретарем, а також затве-
рджено голів чотирьох структурних
підрозділів: друкованих ЗМІ, телеба-
чення та радіо, Інтернет-ЗМІ, видав-
ництв.

Відтак учасники засідання обгово-
рили та прийняли проект Положення
про Митрополичу комісію соціальної
комунікації УГКЦ. Тепер цей доку-
мент підлягає затвердженню Синодом
Єпископів Києво-Галицької Митро-
полії.

Перше засідання Митрополичої
комісії соціальної комунікації УГКЦ
завершилося обговоренням точок Па-
сторального плану соціальної комуні-
кації єпархій Києво-Галицької Митро-
полії УГКЦ та пунктів Анкети
працівника церковних засобів соціа-
льної комунікації УГКЦ.

о. Ігор Яців
прес-секретар Глави УГКЦ

Створено Митрополичу

комісію соціальної

комунікації УГКЦ

Християнське коріння Європи:

паломництво до джерел
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4 червня 2005 р. у Пралківцях біля
Перемишля (Польща) Глава Україн-
ської Греко-Католицької Церкви Бла-
женніший Любомир кардтинал Гузар і
Митрополит Перемишльсько-Варша-
вський УГКЦ Іван Мартиняк посвяти-
ли Екуменічний дім суспільної допо-
моги. Будовою Дому та його опікою
займаються Сестри Служебниці Непо-
рочної Діви Марії.

Задум створити заклад суспільної
допомоги виник ще в 1999 році і нале-
жить с. Мирославі (Скибі), тодішній
провінційній настоятельці Сестер Слу-
жебниць; с. Софії (Лебедович), прові-
нційній економці, та о. Стефанові
(Батруху), греко-католицькому душ-
пастирю у Польщі.

Приводом для цього задуму стала
пожертва однієї української родини,
яка передала у власність Церкви зе-
мельну ділянку площею 1 га. У червні
1999 року землю було освячено під
будівництво закладу. Екуменічний дім
суспільної допомоги в Пралківцях має

Посвячення Екуменічного дому суспільної допомоги в Пралківцях

стати своєрідним комплексом, до яко-
го будуть належати сам будинок, ре-
абілітаційний центр та осередок ви-
школу волонтерів для соціальної
служби.

Насьогодні вже зведено два крила
будинку (ще два буде збудовано), у
яких розмістилися адміністративні та
технічні приміщення, каплиця, декі-
лька житлових кімнат та реабілітацій-
ний центр, який надаватиме медичну
допомогу всім мешканцям Пралківець
та навколишніх сіл, адже, за словами
о. Стефана (Батруха), він не може бу-
ти зачиненим перед зовнішнім світом,
а повинен активно допомагати усім по-
требуючим, незалежно від націона-
льності чи релігійної приналежності.
У кінцевому варіанті в цьому центрі
зможуть проживати близько ста осіб.

Перед освяченням присутні вийш-
ли зустріти хлібом-сіллю Блаженні-
шого Любомира. Відтак святкова гро-
мада, яку складали Архієпископ Іван
Мартиняк, сестра Дженес Солюк, ге-
неральна настоятелька Сестер Слу-
жебниць; греко- та римо-католицьке
духовенство, спонсори, представники
місцевої влади, члени Капітули укра-
їнсько-польського поєднання, предста-
вники ЗМІ, численні гості з України,
Словаччини й Польщі.

Під час освячення із проповіддю до
учасників урочистості звернувся Бла-
женніший Любомир. Він зокрема на-

голосив, що, незважаючи на великий
обсяг негативної інформації про різно-
го роду зло, яке стається у сучасному
світі, є все ж таки багато добра. Дока-
зом цього є реалізація такого проекту.
Крім того, на думку Глави УГКЦ, ми
повинні робити зусилля, щоб бачити те
добро, яке неодмінно присутнє у Бо-
гом створеному світі.

Відтак було освячено ікону блажен-
ної Йосафати Гордашевської, яка
відтепер перебуватиме у цьому будин-
ку, і сам Екуменічний дім суспільної
допомоги. На завершення освячення із
словом виступив Владика Іван Марти-
няк. Він подякував Блаженнішому Лю-
бомирові за численні заходи, зроблені
у справі українсько-польського при-
мирення. Після виступу Митрополита
Івана було прочитано і підписано «Ре-
кційний акт» (історичний документ,
який розповідає про подію та її учас-
ників).

Прес-секретаріат Глави УГКЦ

23 червня 2005 року в деяких росі-
йських електронних ЗМІ з’явились по-
відомлення, в яких їхні автори, зокре-
ма, аналізують питання перенесення
осідку Глави Української Греко-Като-
лицької Церкви зі Львова до Києва та
його титулу — Митрополита Києво-
Галицького.

Дехто вважає, що осідок греко-ка-
толицького митрополита, який очолює
Церкву, об’єднану з Римською Апос-
тольською Столицею, із наступником
святого Петра, але у всіх інших прик-
метах є спадкоємницею візантійської
духовності, традиції, не погоджується
із побутом у місті Києві також митро-
полита Української Православної Цер-
кви, яка підпорядкована безпосередньо
Московському Патріархатові.

УГКЦ — одна із чотирьох частин Київської Церкви

Цей закид недоречний, бо УПЦ,
залежна від Московського Патріарха-
ту, і УГКЦ, яка є в сопричасті із Рим-
ським Архієреєм, — є двома цілком
різними Церквами, хоча мають те саме
походження. Вони представляють різні
церковні одиниці. Ці дві Церкви пере-
бувають на тій самій території гео-
графічно, але не канонічно, бо між ни-
ми немає канонічного сопричастя.
Тому існування поруч їхніх ієрархій не
має еклезіологічних чи канонічних пе-
решкод.

Хочемо теж зазначити, що греко-
католики, як і багато православних в
Україні, не вважають, що привілей
Київської Церкви як колиски візан-
тійського християнства  перейшов до
Москви. Деякі митрополити впродовж

історії, особливо після татарського
лихоліття, перебували в різних місце-
востях, але вони завжди залишались
Київськими митрополитами.

І власне Митрополит Київський в
1596 році разом з єпископами своєї
Церкви вирішив підкреслити і під-
твердити свою єдність з Патріархом
Римським — наступником святого
Петра — і уклав Берестейську унію.

Отож Українська Греко-Католиць-
ка Церква починає своє існування не
1596 року, а починає його від моменту
хрещення Руси. Сьогодні вона є однією
із чотирьох частин первісної Київської
Церкви.

о. Ігор Яців,
прес-секретар Глави УГКЦ
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Примирення між народами можливе:

Сьогодні, звершуючи акт взаєм-
ного прощення в ім’я справедливості
та задля добра наших народів, прагне-
мо виконати заповіт Святішого Отця
Івана Павла II — Папи миру. Цей істо-
ричний акт здійснюємо перед нашим
Господом, благаючи заступництва
Пресвятої Богородиці та святих угод-
ників.

Переживаємо історичну мить, яка
є даром Божої благодаті. Представни-
ки двох братніх народів — польського
й українського — зустрічаються, щоб
разом довершити святу справу прими-
рення.

У нашій спільній історії не браку-
вало важких, іноді навіть трагічних
моментів. Нас розділяли збройні, по-
літичні та релігійні конфлікти, що ви-
ростали на ґрунті взаємних образ і упе-
реджень. Проте нас єднала спадщина
однієї віри, спільність у святому Хре-
щенні, завдяки якому ми — українці й
поляки — прилучилися до жертовної
смерті й звитяжного Воскресіння Ісуса
Христа.

1. Понад тисячу років тому наші
народи відкрили свої серця для Христа
та його Євангелія. Християнство не
лише принесло нам спасіння, але й
сформувало культуру й національну
тотожність поляків і українців. Віра у
воскреслого Сина чоловічого допома-
гала нам вистояти у лихоліття воєн та
поневолень. Вона живила надію, що й
наші народи скинуть окови гніту та
воскреснуть до вільного життя.

Християнство прийшло до Польщі
з латинської, римо-католицької
Європи. Натомість українські землі з
часів хрещення Русі належали до схі-
дної, візантійської традиції. Це нас
відрізняло, а інколи навіть ставало пе-
репоною для братніх взаємин. Часто
ці відмінності штучно підсилювалися
неприязними сусідами, які намагалися
нас порізнити, або внутрішніми полі-
тичними суперечками. Та бували в
нашій історії також періоди, коли ми
ділили спільну долю, прямували тією
самою дорогою, долали разом не одне
випробування, користаючи з духовних
скарбів один одного та черпаючи силу
витривалості й надії з нашої христи-

янської спільності.
XX століття принесло світові тра-

гічний досвід багатьох воєн, політи-
чного терору, нищення Церков атеїс-
тичною владою. Але дало воно нам і
інші, радісні моменти, які засвідчили,
що сила Святого Духа діє серед лю-
дей та творить чудеса: падіння тоталі-
тарних режимів (нацистського і кому-
ністичного), Другий Ватиканський
Собор, здобуття релігійної свободи,
відродження Української Греко-Като-
лицької Церкви; об’єднання Європи.
На порозі третього християнського
тисячоліття ми усвідомлюємо, що по-
винні подолати болісну спадщину ми-
нулого, простити колишні кривди й
образи, очистити історичну пам’ять,
щоб поєднати наші народи та розви-
вати стосунки між ними в дусі довіри.

2. Пошук порозуміння між єписко-
пами Польщі й України та шляхів
поєднання наших народів вже має три-
валу історію. У такому дусі українці
та поляки вже не раз подавали один
одному руку миру.

Рівно 60 років тому, 22 травня 1945
року, у Колегії св. Йосафата в Римі
зустрілися Примас Польщі Кардинал
Август Гльонд та український єпископ
Іван Бучко. Наступні зустрічі двох
єпископатів відбулися також у Римі 8
та 17 жовтня 1987 року. Ці зустрічі
проходили в дусі братерства та любові,
що можуть засвідчити українські й по-
льські ієрархи — учасники цих подій.
Саме тоді духовні предстоятелі наших
Церков — кардинали Мирослав Іван
Любачівський та Йозеф Глемп — ра-
зом ствердили, що «ми є довжниками
супроти один одного, бо ми не вміли
увести в життя науку, яка випливає зі
святого Хрещення».

Започатковані раніше спільні зу-
силля принесли свої рясні плоди. Ти-
сячоліття Хрещення Русі-України в
1988 році особливо урочисто було
відзначено у Польщі на Ясній Горі за
участю польських і українських єпис-
копів.

Особливо зблизило нас — като-
ликів обох обрядів — відзначення Свя-
того 2000 Року. У 2001 році на укра-
їнську землю прибув Святіший Отець

Іван Павло II, наступник св. Апостола
Петра. Паломницька подорож Все-
ленського Архієрея надала потужний
імпульс у пошуку порозуміння та в
подоланні недовіри й історичних обтя-
жень, що не повинні більше бути пе-
решкодою для нових поколінь ук-
раїнців і поляків, які прагнуть жити в
атмосфері взаємної поваги та рівності
в об’єднаній Європі.

Ця духовна атмосфера папських
відвідин уможливила спільне вшану-
вання жертв братовбивчих конфліктів.
Особливим чином проявилася соліда-
рність наших народів у важкому вип-
робуванні для молодої української
демократії восени 2004 року в Києві.

3. Коли 2 квітня 2005 року відійшов
у вічність Святіший Отець Іван Павло
II, світ втратив свого великого духов-
ного провідника. У ті пам’ятні дні ми
ще більше усвідомили собі значущість
апостольського служіння цього Пет-
рового наступника — сина слов’янсь-
кого народу.

Одним із найважливіших завдань
понтифікату Івана Павла II була тур-
бота про мир між народами. Пам’ята-
ємо його слова: «Немає миру без спра-
ведливості, немає справедливості без
прощення» (назва Послання з нагоди
XXXV Всесвітнього дня миру 1 січня
2002 року). Визнаючи історичні про-
вини Католицької Церкви і просячи за
них пробачення, Святіший Отець по-
дав нам, Христовим учням чудовий
приклад, бо у серці християнина не по-
винно бути місця для гніву, несправед-
ливості й неправди.

Дорогі Браття і Сестри у Христі!
Приносячи жертву Пресвятого Тіла і
Крові Христової під час євхаристійних
конгресів у Варшаві (19 червня) і
Львові (26 червня), звернімося з моли-
твою до Всемогутнього Бога. Та спе-
ршу сповнімо святий обов’язок, про
який говорить Христос: «Коли, отже,
приносиш на жертовник дар твій і там
згадаєш, що твій брат має щось на те-
бе, зостав там перед жертовником твій
дар; піди, помирись перше з твоїм бра-
том і тоді прийдеш і принесеш дар
свій» (Мт 5, 23-24). Даром, який при-

Послання католицьких єпископів України та Польщі
з нагоди акту взаємного прощення і поєднання

èÓ‰Ó‚ÊÂÌÌfl Ì‡ ÒÚÓ. 10

ÑéäìåÖçíÑéäìåÖçíÑéäìåÖçíÑéäìåÖçíÑéäìåÖçíÑéäìåÖçí



10 ßÌÙÓÏ‡ˆ¥ÈÌÓ-‡Ì‡Î¥ÚË˜ÌËÈ Á‚¥Ú ê‡‰¥Ó «ÇÓÒÍÂÒ¥ÌÌfl»
‹6/2005

24 червня 2005 року на Личаків-
ському цвинтарі у Львові відбулося
урочисте відкриття та освячення поль-
ського військового меморіалу («Цви-
нтаря Орлят») і могил воїнів Укра-
їнської галицької армії. Урочистості
відбулися за участі Президентів Укра-
їни і Польщі Віктора Ющенка та Але-
ксандра Кваснєвського. У відкритті
меморіалів від Української Греко-Ка-
толицької Церкви, зокрема, взяли
участь Глава УГКЦ Блаженніший
Любомир Гузар, єпарх Стрийський
Владика Юліан Ґбур та Апостольсь-
кий візитатор для українців греко-ка-
толиків Італії, Іспанії та Ірландії Пре-
освященний Владика Гліб Лончина.

У своїй промові, український лідер
наголосив, що у Львові відбувається
«історична для всієї Європи подія –
примирення України і Польщі». «Ми
разом очищаємо історичну пам’ять від
фальші, яка принижує нашу свободу»,
— сказав Віктор Ющенко. При цьому
він висловив переконання, що невдовзі
подібним чином українці вшанують

Відкриття польського військового меморіалу
пам’ять своїх героїв, похованих у По-
льщі. «Польська сторона висловила
таку готовність», — сказав він.

Президент Польщі у своєму вис-
тупі закликав українців та поляків «не
рахувати кривди» і достойно вшано-
вувати своїх героїв. «Щоби жити, на-
роди мусять пам’ятати — ми, поляки і
українці, через болючий досвід історії
знаємо, що означає зберегти пам’ять»,
— наголосив А. Кваснєвський. «По-
ляки і українці, подаймо одне одному
руки понад історією, понад могилами.
У майбутнє ми йдемо разом», — ска-
зав Президент Польщі.

Польські військові поховання —
частина Личаківського цвинтаря, де
поховані польські вояки, які загинули

здебільшого у 1918 році під час боїв за
Львів. У період перебування Львова у
складі Польщі у 1918-1939 році, тут
було споруджено меморіал, який став
символом польської могутності. За
часів радянської влади меморіал було
занедбано, однак з проголошенням не-
залежності України на кошти поль-
ської сторони розпочалась його реста-
врація. Відновлення деяких елементів
меморіалу (написи на плитах, деякі
мілітарні символи) викликало спротив
у частини громади Львова, яка вважа-
ла, що це ображатиме національну гід-
ність українців. 13 червня 2005 року
Львівська міська рада після тривалих
дебатів ухвалила рішення про впоряд-
кування польських поховань 1918-

носимо, буде виконання заповіді нашо-
го Господа, щоб «усі були одно»...

Ми є лише подорожніми на цій
землі. Прямуємо шляхами віри до на-
шого спільного Небесного Отця, до
нашої небесної Батьківщини, — тієї
Батьківщини, в якій зможемо вповні
причащатися повнотою Божої слави.
Тому й обов’язок поєднання на земних
дорогах нашого життя випливає і з
цієї, кінцевої, перспективи людсько-
го призначення.

Колись наші прадіди вибрали цей
спільний шлях, відкривши свої серця
та кордони наших країн для Христа.
Наша обрядова та культурна різнома-
нітність є лише виявом того величез-
ного багатства, яке несе в собі віра у

правдивого Бога, єдиного у Пресвятій
Тройці.

Рік Пресвятої Євхаристії, який те-
пер переживаємо, допомагає нам по-
глибити розуміння суті цієї Святої
Тайни. Як можемо виявити свою вдя-
чність за той дар Хліба Живого, який
є джерелом сподівання на мир і любов
між нашими народами? «Жертви Бо-
гові — дух сокрушенний: серцем со-
крушенним і смиренним ти, Боже, не
нехтуєш» (Пс 51, 19). У минулому
столітті наші народи подали чисельні
свідчення крові та жертви за віру. Ця
кров мучеників та ісповідників кличе
нас до любові ближніх, братів і ворогів
наших, та взиває: «Поєднайтеся!»
Саме це ми й хочемо засвідчити актом
взаємного прощення.

Піднесімося понад політичні погля-
ди та історичні обставини, понад наші
церковні обряди, навіть понад нашу
національну належність — українську
і польську. Пам’ятаймо, насамперед,
що ми діти Божі. Звернімося до Отця
нашого з благанням: «Прости нам про-
вини наші, як і ми прощаємо винуват-
цям нашим». А щоб молитва наша була
цілком щирою, скажімо один одному
слова: «Вибачаємо і просимо пробачи-
ти», — адже вони вже показали свою
силу в справі примирення.

Нехай станеться це перед лицем
Бога у Тройці єдиного та Богородиці у
святих для наших народів місцях: на
Ясній Горі та в Зарваниці, у Варшаві й
у Києві, у Кракові й у Львові. Нехай
наша спільна молитва буде молитвою
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Не можна весь час жити
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1919 років на території музею «Лича-
ківський Цвинтар» у Львові. За ухва-
лу проголосували 66 депутатів.

Останнім часом Блаженніший Лю-
бомир неодноразово давав свої ко-
ментарі стосовно цього питання. На
думку Предстоятеля УГКЦ, ми по-
винні дивитися на цю ситуацію очима
тих вояків, які брали участь у війні:

і дивитись назад

чистих сердець, молитвою людей доб-
рої волі.

Смиренно просимо Тебе, Пренепо-
рочна Діво:

О Пресвята Богородице, Мати всіх
християнських народів і Христової
Церкви. Ти одна — милостива наша
Мати, що можеш повести діло з’єдна-
ння наших народів такими дорогами,
які лише Ти знаєш.

Нехай від сьогодні і назавжди при-
пиняться між нашими народами різно-
манітні суперечки й розбрат, а запану-
ють мир і братня любов, що за Божою
ласкою доведе нас до справжньої хрис-
тиянської любові та взаємного про-
щення.

Понад дві тисячі років тому Твій
Син прийшов на землю до нас, людей.

І вже більше як тисячоліття сяє на на-
шій землі Його благодать. Однак упро-
довж цього часу ми не завжди поводи-
лися гідно, як Його послідовники.
Тепер ми прагнемо, щоб у нашій час-
тині світу запанував лад, побудований
на щирому примиренні з усіма сусі-
дами.

Сьогодні, у 5-му році ХХІ століття
від народження Твого Сина, ми стоїмо
поруч зі своїми братами і сестрами по-
льського/українського народу. Протя-
гом останніх десятиліть ми завдавали
їм багато кривд та самі зазнали від них
великого лиха. І одне, і друге сповнює
нас невимовним болем.

Стоїмо, Господи, перед Твоїм прес-
толом у цей рік, присвячений Пресвя-
тій Євхаристії — Таїнству Твоєї при-
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сутності між нами, людьми. Натхнені,
спонукані й підтримані Твоєю благо-
даттю — адже самі ми мало що може-
мо, — усвідомлюючи історичне мину-
ле свого народу та стан власної душі,
просимо прощення у наших братів і
сестер поляків/українців і прощаємо
їм із щирого серця всі їхні провини су-
проти нас.

О Господи, за заступництвом своєї
Матері, за молитвами всіх святих обох
наших народів прости і Ти нам наші
гріхи й провини та благослови нас на
дальший шлях, щоб ми жили й пово-
дилися, як личить братам і сестрам,
Твоїм дітям. Боже, допоможи!

Амінь!
Варшава, 19 червня 2005 р. Б.

Львів, 26 червня 2005 р. Б.

і могил воїнів УГА

споди, за заступництвом Твоєї Пречи-
стої Матері й усіх святих наших обох
народів, відпусти нам наші гріхи і про-
вини й благослови на дальшу дорогу,
щоб ми жили й чинили так, як годи-
ться братам і сестрам». На завершення
акту примирення члени української і
польської делегації привітали однин
одного поцілунком миру.

Перед завершенням Літургії із про-
повіддю звернувся Владика Йозеф Мі-
халік. Він, зокрема, сказав, що саме
Пресвята Євхаристія наповнює нас
духовними силами і допомагає жити
згідно з вірою. «Адже, якщо хочемо
довести, що ми є учнями Ісуса Христа,
християнами, то повинні Його навча-
ння пізнати і виконувати, — продов-
жив Владика Йозеф. — Ми повинні
любити Його понад усе, любити своїх
рідних, свою батьківщину, свій народ,
цілий світ». За словами промовця,
якщо не любимо ближніх, то чинимо
гріх, який руйнує зв’язок з Богом, ад-
же без єдності із братами у Христі не-
має єдності з Богом. «Чи можна писа-
ти історію народів ненавистю і
смертю? — запитав у присутніх Архі-
єпископ Йозеф. А тоді сказав, — Мо-
жна. Але тоді таке суспільство було б
цивілізацією смерті, яку не можна
прийняти. Така настанова завжди кли-
че до помсти: пролита кров вимагає
крові, прокльони породжують нові
прокльони. Чи не краще побороти злу
волю і злі думки, пробачити і розпоча-
ти спочатку? Милосердя завжди є
кращим і є тим, що дає перспективу».

Після Літургії відбувся святковий
концерт, присвячений Євхаристійно-
му собору УГКЦ.

«Як українські воїни боролись і віддали
своє життя за те, що для них було іде-
алом, так само і польські. Ми повинні
це прийняти. Настав час нам заверши-
ти війну 1918-1919 років, адже зараз
ХХІ століття. Не можна весь час жити
і дивитись назад. Ми маємо йти вперед.
Сьогодні ми живемо у мирі і це потрі-
бно плекати і розвивати, щоб минуле
ніколи не повторилось».

Прес-секретаріат Глави УГКЦ
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щенику.
Атеїстична система залишила чор-

ний слід у свідомості багатьох поко-
лінь, і цей спадок сьогодні дається
взнаки. Ми зараз відчуваємо розір-
ваний суспільний ланцюг. У ньому
однією ланкою є старша генерація, яка
була вихована ще до 46-го року; на-
ступна ланка — вже зовсім молода
генерація — діти, а середня, власне,
їхні батьки, народжені, виховані за
радянських часів. Я вам наведу такий
приклад: реалізуємо дитячий журнал
«Зернятко» — і відверто не одна мама
каже: «Отче, я більше читаю, ніж ди-
тина, бо я звідти довідуюся багато то-
го, про що в свій час у дитинстві не
дізналася. І я щиро заздрю своїй ди-
тині, що вона сьогодні має можливість,
в міру свого фізичного та духовного
росту, сприймати те, що мала би ди-
тина сприймати». І це відчувається на
парафіях. Я таких людей називаю но-
вонавернені, і співчуваю щиро тим, у
кого своєчасно, як казав Шевченко,
серце «не було налите добром». Саме
це є релігійне виховання. Якщо ще їхні
батьки чи бабці, дідусі зуміли це дитині
прищепити, то воно є, а де не було баб-
ці-дідуся, цього немає, на превеликий
жаль, по сьогодні. Друга проблема з
якою стикаються священики — від-

(...) Я думаю, що дійсно, все зале-
жало від людей, наскільки люди ро-
зуміють, що більше є того, що нас об’-
єднує, ніж того, що нас розділяє. Не
завжди робили на цьому акцент свяще-
ники, бо коли Церква виходила з під-
пілля, то бувало, що люди могли гово-
рити якісь нісенітниці: «Чому має бути
Греко-Католицька Церква?»; «Це є по-
льська Церква» і т. п. Але коли люди,
особливо старша генерація, пригаду-
вали, що було до 46-го року, навіть об-
рядові питання, вони починали щораз
більше розуміти. Наприклад, літур-
гійне життя: коли вірні бачили, що від-
права у Греко-Католицькій Церкві є
українізована, то їм поступово відкри-
валися очі. Люди приходили до розу-
міння, що нема чого сваритися. Як бу-
ло приємно, коли вірні йдуть на Різдво
чи Великдень до церкви і вітають один
одного, чого не було у 90-х роках!

Це був час, коли раптово багато
людей навернулися до Церкви. Тоді ва-
жливе значення мала особа священика.
Адже навіть ті люди, які були далекі
від Церкви — інтелігенція, яка прий-
шла до Церкви — сприймали свяще-
ника як особу віддалену, яка десь там
в святилищі закрита, яка не йде на ді-
алог. Власне, коли знайшовся греко-
католицький священик, який пішов у
школу, після Літургії міг зупинитися з
інтелігентом, поговорити на різні теми
— це мало позитивний вплив. І не
тільки на інтелігенцію. Тодішня мо-
лодь і зараз згадує, що священик міг
зупинитися і запитати, як ти в школі
вчишся, погладити по голівці, пригос-
тити цукеркою. І коли священики по-
чали йти в народ, це справило позитив-
ний вплив, людей це більше гуртувало,
організовувало, бо навіть сьогодні,
кожен може сказати, що прийшов у
Церкву завдяки такому чи такому свя-

сутність батьків. Батьки емігрували,
виїхали на заробітки — і дитина зали-
шилася з бабцею чи з дідусем.

Ще одна болюча проблема, яку час-
то піднімаємо і на проповідях — про-
блема алкоголізму. Дружина поїхала
на заробітки, чоловік залишився на
місці. Чоловік не має роботи і спи-
вається. Особливо часто це буває по
селах. Часом приходить вчитель і го-
ворить, що дівчина може, йдучи на дис-
котеку ввечері, з собою взяти пляшку
горілки. Це означає, що нація дегра-
дує. Церква зі своєї сторони намагає-
ться якось впливати на це, щоб справді
рятувати ситуацію, бо хто як не Цер-
ква? (...)

(Про працю «Карітасу»)
Зараз ми надаємо допомогу самот-

нім похилого віку, інвалідам. 30 осіб в
нашій парафії щодня отримують ком-
плексні обіди. Окрім цього, маємо во-
лонтерів, які ті гарячі обіди розносять
додому тим, хто не встає і не може
прийти сюди.
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Радіо «Воскресіння» побувало в гостях у Самбірсько-Дрогобицькій єпархії
УГКЦ. Пропонуємо читачам бюлетеня «АРІ» уривки з розповіді отця-декана
Старосамбірського деканату Михайла Николина. Цей священик вже п’ят-
надцять років працює на душпастирській ниві, шість з них — власне у
Старосамбірському деканаті. Отець-декан розповів про деканат і про здо-
бутки та проблеми у діяльності благодійної служби «Карітас» — у деканаті
він є керівником цієї структури. У час відродження Церкви в Україні дека-
нат довгі роки був доволі гарячим місцем і згадувався у ЗМІ як район, позна-
чений міжконфесійними проблемами. Сьогодні ситуація докорінно змінилася.

Життя і проблеми Старосамбірського деканату

Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ
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18 червня в Ужгороді на Закарпатті
сталася подія, яку очікували ще з по-
чатку 1991 року: освячено наріжний
камінь храму, де під одним дахом
відправлятимуть богослужіння грома-
ди греко-католицької та римо-католи-
цької церков. В освяченні взяли участь
апостольський нунцій Іван Юркович,
єпископ Мукачівської єпархії Греко-
Католицької Церкви Мілан Шашік та
єпископ Римо-Католицької Церкви
Антал Майнек. Покровителькою цього
храму буде Богородиця, Пречиста Діва
Марія. Планується двох’ярусна будів-
ля, на першому поверсі збиратиметься

римо-католицька громада, а на друго-
му — греко-католицька. Опікува-
тимуться церквою отці-францисканці
східного та західного обрядів (див. фо-
то внизу).

У вступному слові єпископ Мука-
чівської єпархії Греко-Католицької
Церкви Мілан Шашік зазначив, що у
цьому храмі будуть навчати животво-
рящому Божому слову, яке надихає,
творить і лікує. Він, зокрема, сказав:
«Ми сьогодні зібралися з вами на цій
ділянці, яку виділила міська влада для
християн-католиків обох обрядів тут
в Ужгороді, щоби в цей день посвяти-
ти наріжний камінь і закласти його цієї
надзвичайної будови, цього надзвичай-
ного храму. Богу дякувати, це не є
перша будівля, побудована для хрис-
тиян-католиків обох обрядів і дуже
сподіваємося, що не вона буде остан-
ньою, яка свідчитиме перед всіма лю-
дьми про єдність католицької Все-
ленської Церкви».

Храм такого типу не єдиний на За-
карпатті. Греко-католики та римо-ка-
толики моляться в спільному храмі у
Нижньому Коропці Мукачівського
району. Екуменічного характеру і цер-
ква у селі Клинові Виноградівського
району. Тут моляться громади греко-
католиків, римо-католиків та рефо-
рматів-кальвіністів. У Кінчаші під од-
ним дахом моляться римо-католицька,
греко-католицька та православна гро-
мади. Богослужіння відправляються
українською, церковнослов’янською,
словацькою, угорською.

Апостольський нунцій Іван Юрко-
вич наголосив: «Різноманітність обря-
дів — це багатство, і тому Церква зав-

жди намагалася зберігати їх, віддаючи
літургійні приписи для кожного і охо-
роняючи їх власну дисципліну. Безу-
мовно, в лоні Церкви завжди відбува-
ється обмін думками, досвідом, але без
суєти, без плутанини. Тому добре було
б, щоб цей дім Господа відображував у
своїй архітектурі цю ревність Церкви,
щоб його було побудовано таким чи-
ном, обидві спільноти могли бути ра-
зом під одним дахом, зберігаючи, вод-
ночас, всю неповторну красу своїх
обрядів. У такий спосіб вони зможуть
свідчити істинну єдність Божого на-
роду, який вміє бути вірним своєму
покликанню до святості, різномані-
тності церковних та літургійних тра-
дицій».

Апостольський нунцій зауважив,
що взаємна любов віками існувала на
Закарпатті, а наше покликання — бути
вірними Євангелію, яке закликає лю-
бити ближнього свого як самого себе.
Ця найголовніша заповідь не є абстра-
ктною, вона вимагає від нас конкрет-
ної, постійної і самовідданої діяльно-
сті. Вона стосується не лише відносин
між окремими людьми, але й зв’язків,
які єднають громади, народи і Церк-
ви.

Любомира Бурка

Ми хочемо охопити опікою нашо-
го «Карітасу» дітей-інвалідів району.
Колись в районі було товариство
«Надія», яке об’єднувало дітей, хворих
на дитячий церебральний параліч. Ця
організація не мала приміщення — зав-
жди їм влада відмовляла — і ми, від-
коли існує «Карітас», завжди прово-
димо акції для цих дітей. 22 травня —
празник літнього Миколая — цих дітей
(їх є 70 осіб в районі) запрошуємо до
нас і для них організовуємо свято. А
зараз вирішили робити не тільки по-
одинокі акції, а хочемо на базі нашого
«Карітасу» створити для них реабі-

літаційний центр. Ми вже закупили
частину обладнання: спеціальні трена-
жери, бігові доріжки для тих діток, у
яких меншою мірою пошкоджений
опорно-руховий апарат. Приїжджаючи
сюди, діти можуть пообідати, скорис-
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татись послугами лікаря, перукаря,
пральні. Маємо намір допомогти їм
засобами гігієни і медикаментами (...)

Дуже болюча для нас проблема —
транспорт, адже нам потрібна спецма-
шина для дітей-інвалідів. Старосам-
бірський район територіально дуже
великий. Ми звертались до різних
благодійних організацій за кордоном,
які би могли нам посприяти з спецтран-
спортом, звертаємося до районної дер-
жавної влади, навіть до депутатів Вер-
ховної Ради, але поки що ніхто не
відгукнувся.

Підготував Василь Ковалишин

Освячено наріжний камінь спільного для УГКЦ та РКЦ храму в Ужгороді

∏ÔËÒÍÓÔË å¥Î‡Ì ò‡¯¥Í, ÄÌÚ‡Î
å‡ÈÌÂÍ Ú‡ ‡ÔÓÒÚÓÎ¸Ò¸ÍËÈ ÌÛÌˆ¥È

ß‚‡Ì ûÍÓ‚Ë˜
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15-16 червня 2005 року, у Києві
відбулась чергова Двадцять сьома се-
сія Синоду Єпископів Києво-Галиць-
кої Митрополії УГКЦ. У сесійних за-
сіданнях взяли участь усі Владики
члени Митрополичого Синоду. У праці
Синоду було завершено остаточне чи-
тання поправок до статуту Міжна-
родного Благодійного Фонду «Карітас
України» та доручено передати його
для формальної державної реєстрації.

Було затверджено наступні два на-
прями душпастирського плану: про
євангелізацію та фінансово-еконо-
мічну діяльність парохії, а також зас-

Про Двадцять сьому сесію Синоду Єпископів Києво-Галицької Митрополії УГКЦ

лухано результати правової експерти-
зи про насильне відчуження церковно-
го майна.

Уділено багато часу питанням, які
були представлені Митрополичими
комісіями Катехизації (щодо діяль-
ності Катехитичної комісії в єпархіях),
Шкільництва (проблеми виключення зі
шкіл предмету «Християнська етика»)
та Молоді (підготовка участі УГКЦ у
Світовому дні молоді та проведення
Патріаршого Собору на тему молоді у
2006-2007 роках), а також питанню
перенесення осідку Глави Церкви зі
Львова до Києва. На засіданнях Сино-

ду було розглянуто можливі заходи та
способи заохочення медичного огляду
духовенства.

Синод звернувся до Верховної Ради
України з проханням про підтримку
законопроекту №4389-1, що дає мож-
ливість релігійним організаціям уник-
нути проблем подвійної реєстрації.

Наступна, Двадцять восьма сесія
Синоду Єпископів Києво-Галицької
Митрополії УГКЦ відбудеться у лис-
топаді 2005 року.

Секретаріат Синоду Єпископів
Києво-Галицької Митрополії

УГКЦ

«Сила Пресвятої Євхаристії» —
виставка під такою відкрилася у
Львівському музеї історії релігії. Вона
присвячена Євхаристійному собору,
який нещодавно відбувся у Львові, та
140-й річниці з дня народження мит-
рополита Андрея Шептицького.

Численні оригінальні експонати
розповідають про силу глибокої віри
мільйонів мирян і священиків УГКЦ
в 1945-1989 рр., якій протистояла дер-
жавна політика тоталітарного атеїзму
за комуністичних часів.

На відкритті виставки епископ-по-
мічник Львівський Ігор Возняк прига-
дав, як у 1989 році група священиків
УГКЦ їздила до Москви просити про
легалізацію Церкви. Це були Владики
Филимон Курчаба, Павло Василик,
Софрон Дмитерко, нинішній владика
Володимир Війтишин. Єпископ роз-
повів про те, як посадовці уникали зу-
стрічі з делегатами від Церкви, уника-
ли відповідей на прямі запитання. Саме
тоді у священиків виникла думка за-
початкувати голодування за легалі-
зацію УГКЦ. Акція тривала від травня
до листопада 1989 року. Коли одні при-
пиняли голодування, на їх місце при-
ходили інші.

Дякуючи організаторам за вистав-
ку, Владика зауважив, що прості на
перший погляд експонати — фото-
графії, вирізки з газет, старі листівки
і плакати — розкривають історію на-
шої Церкви, її переслідування, відвагу
священників, монахів, монахинь, від-
вагу вірних, які хрестилися, сповіда-
лися і причащалися в часи підпілля
УГКЦ. Ця виставка присвячена Євха-
ристійному Собору бо саме від Пре-
святої Євхаристії люди черпали силу
і змогли вистояти в такі нелегкі часи.
Тут вперше експонуються богослуж-
бові речі владик та священиків Ката-
комбної Церкви: Єпископа Василя
Величковського, Митрополита Воло-
димира Стернюка, Архімандритів Уні-
вської Лаври Владики Никонора Дей-

неки та ієромонаха Юрія Макара, о.
декана Володимира Левицького, оо.
Германа Будзінського, Володимира
Грицая, Севастіяна Дмитруха, Миро-
слава Кольбенка та багатьох інших. Це

численне літургійне начиння, одяг,
книги, документи, фото.

На виставці демонструється ікона,
яка слугувала мішенню для стрільби,
а також унікальні ікони, вишиті в’яз-
нями радянських концтаборів нитками,
які вони витягали з власного одягу.
Вражають речі, вилучені Львівською
обласною прокуратурою в учасників
греко-католицького підпілля, крихітні
часточки просфор, збережених ще з
катакомбних часів та багато інших
експонатів.

Відвідувачі виставки простежать
весь тернистий, страдницький і водно-
час надзвичайно мужній період історії
українських греко-католиків, почи-
наючи від арештів єпископів у 1945 р.
і до багатотисячних походів львів’ян
за легалізацію Церкви у 1989 р.

Особливо важливо, щоб цю вистав-
ку оглянуло якомога більше молоді.
Адже вони не пам’ятають тих подій, а
це наше трагічне, але героїчне мину-
ле, яке слід знати і пам’ятати.

Владика Ігор Возняк:
«Ці прості на перший погляд експонати розкривають історію Церкви»

êÓÁÒÚ¥ÎflÌ‡ ¥ÍÓÌ‡ èÂÒ‚flÚÓª í¥Èˆ¥
¥Á Ò. ãËÔ¥‚ˆ¥ êÓ„‡ÚËÌÒ¸ÍÓ„Ó ‡ÈÓÌÛ
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Восени 2005 р. у Львові планується
провести виїзне засідання комітету
Верховної Ради України у справах ду-
ховності і культури, на якому розгля-
датимуться проблеми законодавчого
забезпечення збереження та охорони
сакральних пам’яток. Цих питань тор-
калися і учасники XV Міжнародної
конференції «Історія релігій в Укра-
їні», яка нещодавно відбулася у Львові.

 Ієромонах Севастіян Дмитрух, го-
лова сакральної комісії Львівської Ар-
хієпархії УГКЦ, віддавна займається
збиранням та збереженням пам’яток
сакрального мистецтва. Одним з ви-
слідів його праці є колекція «Студіон».

Під час поїздок краєм, о. Севасті-
яну трапилось багато незвичайних па-
м’яток — унікальні дерев’яні церкви,
старовинні іконостаси, окремі ікони —
але все це переважно перебувало у
поганому стані. Нерідко  унікальні речі
доводилося рятувати від замальову-
вання чи навіть виймати з вогню. Час-
то ні парафіяни, ні парохи не розу-
міють художньої й історичної цінності
архітектурних і мистецьких пам’яток,
довірених їхній опіці. Дерев’яні церк-
ви нищаться заради будівництва нових
— мурованих, давні іконостаси, які
потребують професійної реставрації,
у кращому випадку, зберігаються десь
на горищі церкви, а в гіршому — за-
мальовують яскравими псевдоіконами,
чи й просто спалюють за рішенням
громади. Так ми втрачаємо свою істо-
рію, своє минуле.

О. Севастіян говорить, що за ос-
танні 10-15 років ми, напевне, більше
втратили, ніж за часів радянських: «За
радянських часів музейні працівники
мали більшу можливість забирати з
недіючих церков предмети сакрально-
го мистецтва і вносити їх до фондів
музеїв. У такий спосіб збереглася
велика кількість цих предметів. На
початку 90-х років у Галичині пішла
пошесть на будови, перебудови церков,
відновлення іконостасів, окремих ікон.
Кликали нефахових спеціалістів, які
перемальовували ці ікони, перезолочу-
вали — і не золотом, а японськими
фольгами… І в такий спосіб ікони ни-
щили. Крім того було велике нищення
ікон, коли їх забирали з Музею історії
релігії. На той час не було заборони
повернення цих пам’яток (хоча я був

Збереження та охорона сакральних пам’яток:

проблеми і перспективи
категорично проти повернення їх гро-
мадам), тому ікони забирали з музею.
Маю такий гіркий досвід: коли повер-
тали ікони в Дрогобицький район, все
завезли до Дрогобича в церкву Святої
Трійці. У той час я мав можливість зді-
йснювати поїздки краєм. І одного разу
дізнався, що ці пам’ятки забрали з
Дрогобича до села, а там спалили (…)
Тут виявляється якась посткомуністи-
чна злоба: спалимо, але не дамо!»

Проекти перебудови церков, особ-
ливо старовинних, повинні розробля-
ти фахівці у цій справі, а у нас часом
буває, що проект «творить» абсолют-
но некваліфікована людина.

Завідувач Червоноградської філії
Львівського музею історії релігії Оле-
на Шовкова регулярно вирушає по
містах і селах західного регіону у по-
шуках пам’яток сакрального мис-
тецтва, і поповнює колекцію музею
пам’ятками, які нерідко чекало зни-
щення. Пані Олена розповіла, що при-
чина безвідповідального ставлення до
пам’яток сакрального мистецтва та
архітектури криється у «елементарній
безграмотності духовенства на па-
рафії, і в безграмотності громад». «І
курс лекцій в семінарії, чи ще десь,
який складатиметься з 10 лекцій з ми-
стецтвознавства... нічого не дасть, —
підкреслила вона. — Якщо існує чоти-
рирічна освіта в семінарії, то всі чоти-
ри роки повинні вивчатися предмети,
які забезпечать розуміння цінності
пам’яток сакрального мистецтва та
архітектури і розуміння проблем їх
збереження. Якщо ікони повертаються
до храму з музеїв, чи перебувають в
храмі після реставрації, то коли після
реставрації ті ікони миють з застосу-
ванням миючих засобів, ні про яке збе-
рігання мова не йде. Ікони, скульпту-
ри, стародруки повинні бути в храмі.
Ікони пишуться, книги друкуються для
церковного вжитку. Але вже якщо
вони вийшли з церковного вжитку, тоді
немає іншого шляху — ці речі повинні
бути в музеї. І у якому музеї: дієцезі-
альному, чи єпархіальному — це вже
не має значення». Адже тільки музеї
можуть забезпечити відповідні умови
для їх зберігання. А те, що все-таки
зберігається в діючих церквах, повин-
но періодично проходити фаховий ог-
ляд та реставрацію професіоналів.

Про досвід праці дієцезіального му-
зею сакрального мистецтва у м. Граці
в Австрії розповів керівник управління
культури облдержадміністрації Зено-
вій Мазурик: «Дієцезіальний музей в
Граці розташований у пам’ятці архі-
тектури ХІІІ століття. Його збірка не
так вражає, як збірки наших музеїв,
але робота музею надзвичайно цікава.
Там показано, які впливи зовнішнього
середовища, недбалого ставлення до
пам’яток, невмілого користування ни-
ми приводять до руйнації. Є цікаві
зразки невмілого поновлення і розфар-
бовування ікон. Тобто ці факти там є,
але на них реагує музей, цією вистав-
кою показуючи, як не треба робити і
вчить, як робити треба. Працівники
музею їздять по дієцезії і проводить
навчання по церковних громадах зі свя-
щениками, спрямовані на поглиблення
знань про пам’ятки і вмінь, спрямова-
них на їх збереження».

Потребує доопрацювання і законо-
давче забезпечення охорони пам’яток
сакрального мистецтва та архітекту-
ри. Керівник відділу у справах релігій
Львівської облдержадміністрації Ро-
ман Кураш підкреслив, що необхідно
чітко визначити відповідальність за
збереження сакральних пам’яток, а на
сьогодні в жодному з указів Президен-
та не окреслена відповідальність орга-
нізацій, які свого часу набули це май-
но від держави, за його своєчасне та
якісне збереження і передачу наступ-
ним поколінням.

Львівщина — унікальний регіон в
Україні, за кількістю дерев’яних сак-
ральних споруд. Серед них 147 —
загальнонаціонального та 287 — міс-
цевого значення. Вони повинні збері-
гатися не лише нинішніми власника-
ми, зокрема Церквою, а за підтримки
державного бюджету. Без контролю та
допомога з боку держави, та загоспо-
дарювання з боку Церкви збереження
цих пам’яток для майбутніх поколінь
неможливе.

Ми маємо колосальну спадщину,
яку залишили нам покоління україн-
ських митців, але вона потребує фа-
хового догляду і збереження, щоб
не тільки ми, а й наші нащадки могли
нею милуватися і пишатися.

Лідія Пуга
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Архієпископ Станіслав Дзівіш

розпорядився паперами

Папи Івана Павла ІІ

Архієпископ Станіслав Дзівіш,
який протягом тривалого часу був осо-
бистим секретарем і другом покійного
Папи Івана Павла ІІ, пояснив своє рі-
шення не спалювати папери понтифі-
ка. У заповіті Папа висловив бажання,
щоб його особисті записи, які зберіга-
лися в кабінеті, було спалено, але на
початку червня з’ясувалося, що Архі-
єпископ Дзівіш не зробив цього.

«Іван Павло ІІ дозволив мені вирі-
шити долю цих паперів, — заявив пре-
лат 8 червня в інтерв’ю польському
виданню «Газета виборча». — Відпо-
відальність за рішення, що саме збере-
гти, а що знищити, покладена на мене,
а я не бачу підстав спалювати щось з
цих паперів. Вони належать Церкві і
цілому суспільству».

У інтерв’ю польській газеті 66-річ-
ний архієпископ пригадав, як новооб-
раний Папа залишав Краків у 1978
році. Він не взяв із собою нічого, крім
ручки, паперів і кількох особистих ре-
чей. Після його смерті залишилося ли-
ше декілька речей повсякденного вжи-
тку».

Зараз записники і папери Івана
Павла ІІ зберігаються в Римі разом з
приватними листами понтифіка, під-
біркою вирізок з преси за 26 років його
понтифікату і близько 20 000 книг про
покійного Папу і його правління. Усі
ці документи вивчатимуться в рамках
процесу беатифікації і — пізніше —
канонізації Івана Павла ІІ. За словами
архієпископа Дзівіша, частина неопу-
блікованих записів Івана Павла ІІ буде
опублікована. В інтерв’ю польському
радіо 3 червня прелат зізнався, що за
26 років, які він провів у Римі з
понтифіком, він написав 27 томів що-
денника. У своїх записах Архієпископ
лише описував ті чи інші події, не да-
ючи їм оцінки. Прелат сподівається,
що і його щоденники можуть бути ко-
рисними для істориків, які вивчають
спадщину Івана Павла ІІ.

Побачила світ скорочена версія

катехизму Католицької Церкви

Папа Римський Бенедикт XVI пре-
дставив 28 червня у Ватикані нову,
спрощену і скорочену версію катехиз-

çéÇàçà á ÇÄíàäÄçìçéÇàçà á ÇÄíàäÄçìçéÇàçà á ÇÄíàäÄçìçéÇàçà á ÇÄíàäÄçìçéÇàçà á ÇÄíàäÄçìçéÇàçà á ÇÄíàäÄçì
му Католицької Церкви. Компендіум
(скорочена версія) катехизму був пре-
дставлений під час меси, яку очолив
понтифік, повідомляє прес-служба
Ватикану.

Попередній, 865-сторінковий кате-
хизм Католицької Церкви був предс-
тавлений вірним і усьому світові Па-
пою Іваном Павлом II 7 грудня 1992
року. У 2003 році покійний понтифік
вирішив заснувати спеціальну комісію
на чолі з префектом Конґреґації віров-
чення кардиналом Йозефом Рацін-
гером (зараз — Папа Бенедикт XVI).
Цій комісії і було доручено скласти ко-
ротшу версію катехизму.

Наступного дня після презентації,
компендіум катехизму Католицької
Церкви можна придбати в книгарнях
Італії. За словами Наварро-Вальса,
спочатку вийшла тільки італійська
версія книги, а за її переклад іншими
мовами відповідатимуть національні
єпископські конференції у своїх кра-
їнах.

Випущено нову книгу

Папи Бенедикта XVI

Нова книга Папи Римського Бене-
дикта XVI про кризу європейської ку-
льтури була представлена в Римі 21
червня. Презентацію провели лідер
католицького єпископату Італії і віка-
рій Рима кардинал Камілло Руїні та
спікер італійського парламенту Сената
Марчелло Пера.

На обкладинці книги «Європа Бе-
недикта в кризі культур» як автор заз-
начений кардинал Йозеф Рацінгер —
майбутній понтифік писав цю працю
ще до свого обрання.

До книги увійшли три лекції май-
бутнього Папи. Перша з них була
прочитана в 1992 році, друга — через
п’ять років, а третю кардинал Рацінгер
прочитав у бенедиктинському монас-
тирі в Субіако 1 квітня 2005 р., на-
передодні смерті Папи Івана Павла II.

Усі три тексти присвячені кризі су-
часної культури і фігурі засновника за-
хідноєвропейського чернецтва — св.
Бенедикта Нурсійского.

«Європа виробила культуру, що —
вперше в історії людства — виключає
Бога із суспільної свідомості», — пи-
ше Йозеф Рацінгер. Однією з тем кни-
ги стало неприйняття католицькою

Церквою абортів. «Визнання священ-
ності і недоторканності кожного, без
винятку, людського життя — не друго-
рядна проблема, яку можна розгляда-
ти в контексті плюралізму сучасного
суспільства», — переконаний понти-
фік.

Поки що книга «Європа Бенедикта
в кризі культур» вийшла лише італій-
ською мовою. Її обсяг — 150 сторінок
і вона випущена спільно Видавничим
будинком Ватикану і видавництвом
Кантагаллі, якому належать права на
публікацію праць кардинала Рацінгера,
написаних до його обрання Папою.

Оголошено дати візиту

Бенедикта XVI до Німеччини

Ватиканська прес-служба опублі-
кувала офіційне повідомлення про
дати майбутнього візиту Папи Римсь-
кого Бенедикта XVI до Німеччини, по-
відомляє агентство Reuters.

Візит понтифіка до Кельна трива-
тиме 4 дні, з 18 по 21 серпня. Папа очо-
лить фестиваль, присвячений Всесві-
тньому дню католицької молоді, що
відзначатиметься в Кельні. 19 серпня
Бенедикт XVI здійснить візит до Бо-
нна, де пройде його зустріч із прези-
дентом Німеччини Герстом Келлером.

19 або 20 серпня Папа, можливо,
відвідає кельнську синагогу. Це буде
другий випадок в історії католицької
Церкви, коли її глава увійде до сина-
гоги: вперше з часів апостола Петра,
який вважається першим єпископом
Рима, це зробив Іван Павло II у 1986
році.

Папа Бенедикт XVI подорожує зна-
чно менше від свого попередника — з
часу свого обрання на Святий Престол
він побував за межами Рима лише двічі
— один раз у літній папській резиден-
ції в Кастельгандольфо і на Євхарис-
тійному конгресі в Барі.
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Папа Бенедикт XVI

призначив нового ватиканського

«міністра охорони здоров’я»

Папа Римський Бенедикт XVI при-
значив нового директора служби ме-
дицини і гігієни при уряді міста-дер-
жави Ватикан. За рішенням Папи, цю
посаду обійняв професор римського
університету Тор Вергата доктор Джо-
ванні Рокі.

Від обов’язків глави ватикансько-
го директора служби медицини і гігі-
єни був звільнений доктор Ренато Буц-
цонетті, який обіймав цю посаду з

початку 1979 року. Проте доктор Буц-
цонетті залишиться лікуючим лікарем
самого Папи.

Фахівець з гастроентерології і ге-
матології, Буццонетті почав працюва-
ти у Ватикані в 1965 році. У 1967-1978
роках він був асистентом особистого
лікаря Папи Павла VI. У 1978 році
Папа Іван Павло II призначив Буццо-
нетті своїм лікуючим лікарем, а в січні
1979 — главою ватиканської медичної
служби.

Доктор Буццонетті супроводжував
свого пацієнта до останніх хвилин жи-

ття — 2 квітня, коли Іван Павло II
помер, лікар був біля його ліжка.

Крім медичної допомоги мешкан-
цям Ватикану, до обов’язків медичної
служби міста входить контроль якості
продуктів, які продають на його тери-
торії, водопровідної води, безпеки
робочих місць у Ватикані. Якщо зане-
дужають тварини на фермі при пап-
ській резиденції в Кастельгандольфо,
саме медична служба Ватикану по-
винна знаходити ветеринарів.

За матеріалами
закордонних джерел

ÖäìåÖçßóçß çéÇàçàÖäìåÖçßóçß çéÇàçàÖäìåÖçßóçß çéÇàçàÖäìåÖçßóçß çéÇàçàÖäìåÖçßóçß çéÇàçàÖäìåÖçßóçß çéÇàçà

Папа Римський Бенедикт XVI при-
йняв 16 червня у Ватикані генераль-
ного секретаря Всесвітньої ради Цер-
ков (ВСЦ) пастора Самуеля Кобію.
Генсек ВСЦ запросив Бенедикта XVI
відвідати з візитом штаб-квартиру
цього екуменічного об’єднання в Же-
неві. На думку Кобії, такий візит міг
би стати «ще одним конкретним кро-
ком на шляху до єдності», за повідом-
ленням офіційного сайту ВСЦ.

До складу делегації ВСЦ, крім ге-
нерального секретаря, входили прези-
дент Ради лютеранський єпископ з
Німеччини Ебергард, член центра-
льного комітету православний архіє-
пископ Кенії та Іринополя Макарій
(Александрійський патріархат), а та-
кож Рут Кобія, дружина лідера Ради.

Звертаючись до представників
ВСЦ, Бенедикт XVI запевнив їх, що
Католицька Церква «має намір про-
довжувати співпрацю» і висловив спо-
дівання, що візит пастора Кобії до Ва-
тикану був плідним (генсек ВСЦ
перебував в Римі 4 дні, під час яких
провів ряд зустрічей з релігійними лі-
дерами). «Відданість Католицької Це-
ркви справі єдності непорушна», —
підкреслив Папа.

Як повідомляє прес-служба ВСЦ,
у своєму звертанні до Папи Римсько-
го пастор Кобія запропонував три теми
для подальшого діалогу — розуміння
Церкви (еклезіологія), духовність і
екуменізм. Еклезіологія — один із ос-
новних моментів у розвитку екумені-
чного руху.

У 2000 році Святий Престол опу-
блікував документ «Dominus Jesus»,

невдоволення яким висловив цілий ряд
Церков. Документ, головним автором
якого був сам майбутній Папа Бене-
дикт XVI, вказував на виняткову роль
Католицької Церкви в порятунку лю-
дини. Інші християнські деномінації
були названі «еклезіальними грома-
дами», про деякі з них було сказано,
що вони не є «Церквами в повному ро-
зумінні слова».

В інтерв’ю, яке Кобія дав пресі на-
передодні зустрічі з Папою, він заявив,
що не збирається домагатися від Папи
відмови від «Dominus Jesus». Але пас-
тор переконаний, що «слід розуміти:
для прогресу в сфері досягнення єдно-
сті потрібно говорити іншою мовою».

ВРЦ була створена в 1948 році.
Зараз членами цього найбільшого еку-
менічного об’єднання є 347 Церков з
понад 120 країн світу. Католицька Це-
рква не входить до складу Ради, однак
активно співпрацює з нею. Представ-
ники Святого Престолу є членами ряду
комісій ВСЦ.

Пастор-методист із Кенії Самуель
Кобія очолив ВСЦ у січні 2004 року і
став першим африканцем — генераль-
ним секретарем цієї організації.

Папа Римський зустрівся з генеральним секретарем

Всесвітньої ради Церков У львівському видавництві «Сві-
чадо» побачив світ фотоальбом  під
назвою «Ті дні на майдані».

Автор видання — Фелікс Хмель-
ковський, фоторепортер родом із Чер-
кас — відкритий та щирий чоловік,
який присвятив своє життя праці у
правозахисній християнській організа-
ції «Голос мучеників». Хоча Фелікс за
освітою моряк, проте він пішов за ін-
шим покликанням. Він багато мандрує,
але, на відміну від звичайних пілігри-
мів, відвідує «гарячі» точки, де хрис-
тияни є гнані та переслідувані. Фелікс
збирає свідчення про переслідування,
фотографує, а згодом розшукує кош-
ти у Європі та Америці для допомоги
переслідуваним.

Участь Фелікса Хмельковського у
Помаранчевій революції зробила знак
на його душі. Він стає усвідомленим
українцем. Переповнений враженнями,
Фелікс вирішує видати свій фотоаль-
бом про події на Майдані.

Цей фотоальбом, своєрідний путів-
ник по Помаранчевій революції, міс-
тить настільки реалістичні та якісні
світлини, що вони переносять нас у вир
Майдану. У коротких уривках спогадів
автор розповідає про те, що вразило
його до глибини душі — наскільки об-
дуреним кожен себе відчував у цій
державі і як чисельно та гідно народ
прийшов відстояти свій вибір. Люди
перетворили майдан на помаранчеве
море.

Альбом не залишає байдужим ні-
кого.  Він може послужити гарним да-
рунком для тих, хто хоче мати добру
згадку про Помаранчеву революцію,
незалежно від того, був він чи ні її без-
посереднім учасником.

Альбом Фелікса Хмельковського

 «Ті дні на майдані»побачив світ

у видавництві «Свічадо»
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Семінари на тему «Розуміння піс-
ляабортних ран та їх зцілення», орга-
нізовані Інститутом Родини і Подруж-
нього життя відбулися у Львові в
Українському Католицькому Універ-
ситеті у червні цього року. Семінари
проходили в рамках проекту «Рахіль»,
покликаного допомогти жінкам подо-
лати постабортний синдром. Вікторія
Торн з штату Вісконсін (США), зас-
новниця проекту, за освітою — пси-
холог, 20 років життя присвятила цій
справі. Спочатку вона брала участь в
русі «Pro life» («За життя»), спрямова-
ному на захист ненароджених дітей та
пошану до життя дитини на ранніх
стадіях вагітності. Пізніше — консуль-
тувала жінок під час кризових вагітно-
стей, та допомагала в зціленні від піс-
ляабортного синдрому.

Прихильники абортів заперечують
існування післяабортного синдрому,
але опубліковані в журналі «Medical
Science Monitor» за 2003 рік резуль-
тати обстежень медиками 1884 жінок,
які народили дітей або зробили аборт,
підтвердили, що післяабортний синд-
ром існує. Обстеження засвідчили, що
здоров’я жінок, які роблять аборти,
піддається ризику: частіше від інших
вони страждають на клінічну деп-
ресію, у таких жінок збільшується
ризик захворювання на рак грудей. Ме-
дики, які майже 10 років проводили ці
дослідження, твердять, що підвищений
ризик захворіти на клінічну депресію
зберігається щонайменше протягом
восьми років. Проте, в багатьох краї-
нах, в тому числі й Україні, такого ді-
агнозу, як «постабортний синдром» не
ставлять і його немає в переліку захво-
рювань. У клінічній практиці, зазви-
чай, обмежуються діагностикою деп-
ресії чи психологічної травми, що не
вказує на суть проблеми.

За статистичними даними Міністе-
рства охорони здоров’я, в Україні 2001
року зроблено 346 432 аборти, за не-
офіційними джерелами 2 мільйони. У
Львівській області за 2000 р. було офі-
ційно зареєстровано 15 486 абортів.
Минулого року в Україні зареєстро-
вано 264 тисячі абортів. Цифри начеб-
то вказують на те, що кількість абор-
тів зменшилася, але це — офіційна
статистика, яка часто не відображає
реального стану справ.

«Розуміння післяабортних ран та їх зцілення»:

Кожен знає, якою великою втра-
тою для батьків є смерть їхньої дити-
ни, як страждають жінки після вики-
дня. Жінок, які вирішили зробити
аборт, часто не попереджують, що їх
чекають такі ж терпіння. Невимовний
сум за дитиною тим більший, що жі-
нка сама приймає рішення про аборт.

Жінки після аборту самотні й без-
порадні, не мають кому розповісти про
свої переживання і виплакати біль, бо
їх ніхто не розуміє, адже суспільство і
закон визнає аборт як дуже просту і
звичну річ, після якої не варто стра-
ждати, вважає зачату людину лише за-
родком, ембріоном, згустком клітин.
Багато жінок відмовилися б від або-
рту, якби усвідомлювали, що те, що
вони хочуть знищити — вже людина.
Але таке усвідомлення часто прихо-
дить надто пізно.

Діти, народжені через якийсь час
після аборту, часто нещасливі: матері
або надміру опікають їх, ніби споку-
туючи вину перед ненародженою дити-
ною, віддають народженій подвійну
любов і ласку, або ставляться до таких
дітей надто критично, ідеалізуючи  не-
народжену дитину, вважаючи, що вона
була б кращою.

Засновники проекту говорять, що
рани від втрати дитини через аборт
глибокі і приховані. Вони можуть вик-
ликати проблеми, що триватимуть все
життя жінки, і вона намагатиметься
якось приглушити біль, вдаючись до
алкоголю чи наркотиків. Жінка може
мати ускладнення під час наступних
вагітностей, або ж намагатися звести

порахунки з життям. Зрештою, після
першого аборту жінка може втратити
здатність мати дітей. Розуміння того,
як аборти вражають жінок, допомагає
краще послужити їм протягом всього
процесу зцілення.

Проект «Рахіль» діє в багатьох кра-
їнах при католицьких благодійних ор-
ганізаціях. Вікторія Торн говорить, що
існує ціла мережа служіння — з теле-
фонними номерами, за якими потребу-
ючі можуть зателефонувати і отрима-
ти кваліфіковану допомогу. У проекті
задіяні священики, монахині, медики.
Слова, які слугують епіграфом проек-
ту, взяті зі Старого Заповіту (Єр 31,
15): «У Рамі чути голосіння, лемент,
гірке ридання: Рахіль плаче за дітьми
своїми, розважитись не хоче, бо їх уже
немає». Центри підтримки жінок у
рамках проекту працюють не тільки в
США, а й у Канаді, Австралії, Новій
Зеландії, Південній Америці, Індії.
Будь хто може долучитися до праці в
проекті: жінки, які колись мали абор-
ти, чоловіки цих жінок, члени їхньої
родини».

Завданням центрів проекту «Ра-
хіль» є допомогти жінці в складній си-
туації, роз’яснити їй проблеми аборту
та контрацепції, зберегти здоров’я
матері і життя дитини.

У своїй енцикліці «Evangelium vi-
tae» Папа Іван Павло ІІ звертався до
жінок, які зробили аборт, такими сло-
вами: «Церква знає, скільки зумовле-
ностей може мати вплив на ваше рі-
шення, і вона не сумнівається, що у
багатьох випадках це було болісне,
мабуть, драматичне рішення. Рана у
вашому серці, правдоподібно, ще не за-
рубцювалася. Однак не втрачайте надії
та не дозволяйте відчаєві Вас опану-
вати. Радше намагайтеся зрозуміти те,
що сталося (...) Відкрийтеся у покорі
і довірі до жалю та каяття; Отець усь-
ого милосердя чекає на вас, щоб у
Таїнстві Покаяння запропонувати вам
Своє прощення та Свій мир. Ви зро-
зумієте, що нічого не втрачено і змо-
жете попросити прощення і у Вашої
дитини, яка живе тепер у Господі. Зав-
дяки пораді і підтримці приязних до вас
людей ви зможете, через своє пережи-
те свідчення, стати найпромовистіши-
ми захисницями права усіх на життя».

 Лідія Пуга

семінари в Українському Католицькому Університеті

É. ÑÓÂ «Ç·Ë‚ÒÚ‚Ó ÌÂÏÓ‚ÎflÚ Û ÇËÙÎÂπÏ¥»
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Закінчився перший етап

реставрації лондонського собору

Святого Павла

Собор Святого Павла в лондонсь-
кому Сіті відкрився після чотирьох ро-
ків реставрації. Як повідомляє газета
«Дейлі телеграф», закінчився перший
етап величезного проекту, фінансо-
ваного шотландським банкіром Робер-
том Флемінгом. Наразі реставрація
лондонського собору Святого Павла
— головного собору англіканської Це-
ркви — обійшлася в 10,8 млн фунтів
(19,6 млн доларів).

Будівництво собору роботи архіте-
ктора Крістофера Рена обійшлося в
один мільйон фунтів три століття то-
му. Але навіть Рен ніколи не бачив сво-
го витвору в тій пишноті, у якій він по-
став зараз.

Фрески, барельєфи, стіни і скуль-
птури було звільнено від багатовіко-
вого бруду і кіптяви. Фахівці рестав-
рували не лише стіни, але і чудові
вітражі собору. Інтер’єр храму особ-
ливо страждав від диму парових локо-
мотивів, який проникав туди протягом
десятиліть із сусідньої станції Бенк-
сайд. Під час реставраційних робіт із
собору винесли 1000 контейнерів пилу.

Крім того, сам Рен зробив помил-
ку при будівництві — він дав розпоря-
дження пофарбувати внутрішні стіни
собору фарбою з олії, виготовленої з
льону. Виявилося, що це покриття лег-
ко вбирає кіптяву.

Ще за життя Рена собор набув усе-
редині темно-коричневого забарвле-
ння. І тільки зараз, за допомогою спе-
ціально розробленої лужної пасти,
вдалося відчистити західний і півде-
нний фасади споруди й більшу части-
ну вівтаря.

До 2008 року повинна завершитися
повна реставрація собору не тільки
зсередини, але і зовні.

Вперше в історії

Католицької Церкви

може бути канонізований латвієць

Римо-Католицька Церква вперше
розпочала процесс підготовки кано-
нізації латвійця — єпископа Болеслава
Слосканса. Після розмови, що відбу-
лося 16 червня із президентом Латвії
Вайрою Віке-Фрайберга, архієпископ

Ризький кардинал Яніс Пуятс заявив,
що процес підготовки Слосканса до
канонізації перебуває «у заключній
фазі», і Папа Римський протягом року
може прийняти рішення про зараху-
вання його до лику святих. Питання
про канонізацію Слосканса буде під-
нято 30 червня у Ватикані на зустрічі
президента Латвії з Папою Бенедиктом
XVI.

У грудні 2004 року офіційним дек-
ретом Івана Павла II латвійський єпис-
коп Болеслав Слосканс був визнаний
сповідником віри. Це означає, що Цер-
ква визнає життя Слосканса видатним
(excellentia vitae) і вважає його гідним
наслідування.Це перший етап на шля-
ху єпископа Слосканса до офіційного
визнання його святим.

Болеслав Слосканс народився в
1893 р. У січні 1917 р. в Петербурзі
його рукоположили на священика.
Указом Папи Пія XI 10 травня 1926
року в Москві єпископ Мішель д’Ер-
біньї таємно звів Слосканса в сан єпис-
копа і призначив його апостольським
адміністратором Могилева і Мінська.
Вже у вересні 1927 року єпископа за-
арештували і заслали на примусові
роботи на Соловки. Пізніше його вис-
лали до Сибіру. За безпідставним об-
винуваченням Слосканс піддавався
тортурам у сімнадцяти радянських в’я-
зницях. У січні 1933 року уряд Латвії
обміняв його на радянського розвід-
ника.

Відтак він був професором у Ри-
зькій духовній семінарії, а пізніше ви-
кладав на теологічному факультеті
Латвійського університету. Наприкінці
війни німці вивезли Слосканса до Ні-
меччини. Завдяки турботі німецьких
єпископів, він був звільнений і відправ-
лений у Баварію.

У 1946 р. Слосканс переїхав жити
до Бельгії, де очолив духовну семі-
нарію. Єпископ помер 18 квітня 1981
року, а 10 жовтня 1993 року його прах
був перевезений до Аглонської бази-
лики — головної католицької святині
Латвії.

Синайські ченці

прочитають давні рукописи

Ченці найдавнішого у світі монас-
тиря планують використати високо-

технологічні камери для читання дав-
ніх християнських текстів, що протя-
гом століть зберігалися в монастирі у
Синайській пустелі.

Ченці монастиря святої Катерини
покладають великі надії на технологію,
що дозволить розшифрувати ранньох-
ристиянські тексти, зокрема сторінки
зі Синайського Кодексу — найдав-
нішого зі збережених повних списків
Біблії.

Технологія, про яку йдеться, —
гіперспектральне відображення. Фраг-
менти рукопису фотографуються з
різною світлочутливістю, внаслідок
чого уможливлюється читання тек-
стів, що вицвіли чи зблякли з плином
часу, або зверху на яких пізніше було
зроблено інші написи.

Це дозволить прочитати виправле-
ння, зроблені на сторінках грецького
Синайського Кодексу, створеного в
330-350 рр. Імовірно, Кодекс був
однієї з 50 копій Євангелія, створених
за дорученням римського імператора
Костянтина.

«Якщо ви дивитеся на всі виправ-
лення, зроблені колись переписувачем,
стає зрозумілим принцип, яким він ке-
рувався, вносячи виправлення», —
стверджує монастирський бібліотекар
отець Джустин.

Угода про здійснення цього уніка-
льного проекту підписана в Лондоні
представниками чотирьох інститутів,
у яких зберігаються окремі фрагмен-
ти Синайського Кодексу. Підписи під
угодою поставили архієпископ Си-
найський Даміанос, виконавчий дирек-
тор Британської бібліотеки Лін Брін-
длі, директор Університетської
бібліотеки Лейпціга Екгард Геншке і
заступник директора Російської наці-
ональної бібліотеки в Санкт-Петер-
бурзі Олександр Букреєв.

Підписана в Лондоні угода, за сло-
вами представників Британської
бібліотеки, відкриває унікальний шанс
для створення віртуального возз’єд-
наного Кодексу шляхом переведення
в цифровий формат його частин. У ре-
зультаті Синайський Кодекс буде дос-
тупний для вивчення і читання в Інте-
рнеті.

За матеріалами
закордонних агентств
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Зрозуміло, що Україна полікон-
фесійна держава, і у цьому контексті
можливим є закид про необхідність
рівних можливостей викладання пред-
мету такого профілю для різних кон-
фесій.

Варто зазначити, що християнська
етика як навчальний предмет не має
жодних гравітацій до якогось одного з
християнських віровизнань, а тому є
оптимальним та толерантним для ви-
кладання і сприйняття учнями різних
християнських віросповідань. Стосов-
но ж права виховання учнівської мо-
лоді на засадах релігійних цінностей
нехристиянських віровизнань, то, оче-
видно, воно може здійснюватися у фо-
рматі варіативної частини навчальних
планів МОНУ та в рамках системи
спеціальних навчальних закладів від-
повідного профілю. Варто вітати по-
яву альтернативних програм різних
предметів. Однак викликає певне зане-
покоєння нова програма «Етика» для
учнів 5-6 класів загальноосвітніх шкіл.
Її важко сприйняти як альтернативу
програми з християнської етики...

Аналіз преамбульної частини про-
грам свідчить як про певні спільності,
так і про неспівпадіння фундаменталь-
них та методологічних основ пропоно-
ваних курсів. Метою курсу «Етика»
проголошуються «знання, зреалізовані
у відносинах до інших людей, суспіль-
ства і природи», а також «формування
моральних цінностей і орієнтирів, ку-
льтури поведінки». Метою ж вивчення
християнської етики виступає ознайо-
млення учнів з основами християнсь-
ких цінностей, засвоєння ними хрис-

Моральний орієнтир
«Християнська етика» і «Етика» у школі: pro i contra

ëíÄííüëíÄííüëíÄííüëíÄííüëíÄííüëíÄííü

тиянських морально-етичних норм по-
ведінки, формування «християнсько-
го світогляду цілісної духовно зрілої
особи».

Для реалізації поставленої мети
програма «Етика» передбачає завдан-
ня: стимулювати пізнавальний інтерес
до етичного знання, до основ мораль-
ної культури; розвивати і синтезувати
наявні та отримувані учнями знання
про людину та моральні взаємини в су-
спільстві, про норми моральності, пра-
вила культури поведінки; удосконалю-
вати уміння моральної самооцінки
учнів; формування досвіду моральних
взаємин з однолітками, батьками, вчи-
телями, знайомими і незнайомими лю-
дьми.

У цьому контексті програма «Хри-
стиянської етика» становить такі зав-
дання: формувати християнський світ-
огляд; допомагати учням пізнавати та
приймати морально-етичні вартості як
норми власної поведінки; сприяти за-
своєнню та дотриманню школярами

правил етичного спілкування з батька-
ми, вчителями, друзями та старшими;
допомогти пізнати та засвоїти цінності
життя людини: морально-етичні, наці-
ональні, а також цінності родинного та
особистого життя.

Як бачимо, мета та завдання курсів
в принципі є ідентичними. Існує лише
одна невелика, але вагома, відмінність.
Програма християнської етики акцен-
тує на фундаментальних основах ети-
ки, вказуючи її релігійне підґрунтя,
більш чітко і виразно виокремлюючи
джерельне походження її основних ка-
тегорій.

Певні застереження викликає та
частина програми «Етика», в якій йде-
ться про концепцію побудови програ-
ми. У той час, як курс християнської
етики акцентує у цій частині на прин-
ципах формування духовно багатої та
моральної особистості, курс етики в
якості основної ідеї побудови програ-
ми виділяє «відтворення самовизначе-
ння особистісного «Я» дитини в роз-
маїтті стосунків зі світом». Видається
дещо небезпечною «егоїстичність» та-
кої акцентації. Навіть без релігійного
окреслення даного блоку проблеми є
дещо некоректним з наукової точки
зору зведення етичної проблематики
лише до рівня «Я-концепції». Етика,
передовсім, не «Я», а «Я і ще хтось»
чи «Ми». Наукова логіка курсу цим
твердженням фактично спрофанована.
Дитина не повинна трактувати систе-
му моральних цінностей лише через
призму власного «Я». Воно важливе
для усвідомлення власної автентич-
ності, але принципи взаємин і правила

Ще з початку 1990-х років у загальноосвітніх навчальних закладах Львівщини викладається предмет «Христи-
янська етикa» (ця дисципліна є обов’язковою і викладається за рахунок варіативної частини базового навчального
плану). Апробована з 1997 року і перевидана в 2004 р., програма «Християнська етика» засвідчила свою ефективність
та дієвість в системі виховання шкільної молоді на засадах християнської моралі, патріотизму, а також вплив на
формування її активної життєвої та громадянської позиції. Програма затверджена також управліннями освіти
Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей (з 1999 р. предмет «Християнська етика» викладається і
у школах Рівненщини). Вона також схвалена владиками усіх традиційних християнських церков західного регіону як
документ, що має екуменічний характер і адаптований до багатоконфесійності та національних традицій українського
суспільства. Нові політичні та соціальні реалії нашого буття виразно окреслюють пріоритети духовності та віри. Про
це у своїх виступах неодноразово заявляли вищі державні чинники. Відтак справа викладання християнської етики у
загальноосвітніх навчальних закладах видається нам вкрай необхідною. Важливо ввести цей предмет у інваріантну
частину навчальних планів Міністерства освіти і науки України.
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поведінки (а це і є предмет етики) не
повинні виходити з егоїстичних по-
зицій. Це небезпечно і є прямим запе-
реченням вищеперерахованих мети і
завдань курсу.

Оскільки програма «Етика» розра-
хована на вивчення лише у 5-6 класах,
та вважаємо за доцільне порівнювати
її наповнення із відповідними класами
курсу «Християнська етика», розрахо-
ваного, як відомо, на 1-11 класи зага-
льноосвітньої школи. Матеріалу про-
грами «Етика» 5 класу відповідає
наповнення матеріалу програми «Хри-
стиянська етика» 9 класу. Проблема-
тика наповнення є паритетною, з від-
повідною адаптацією до рівня 5 та
старших класів загальноосвітньої
школи. Синхронно програми розгляда-
ють проблеми добра і зла, доброчин-
ності, етикету тощо. Звертає увагу на
себе рубрика програми «Етика» 5 кла-
су під назвою «Людина є те, що вона
робить». Залишимо філологам стилі-
стичну її редакцію (слово «людина» —
середнього роду! Морфологічна кон-
струкція нагадує формат, автор якого
заледве вміє артикулювати українсь-
кою). Звернемо увагу на сенс рубри-
ки «Людина є те, що вона робить». Але
ж де тоді критерії людяності, якихось
моральних норм, чіткість їх розумін-
ня? Людина трактується як самочин-
ний творець цінностей, який присто-
совує їх формат відповідно до певних
життєвих ситуацій.

Принципові застереження викли-
кає блок матеріалу програми «Етика»,
присвячений з’ясуванню місця люди-
ни у світі, усвідомленню власної іден-
тичності, самооцінки, взаємин із рід-
ними, друзями, колективом тощо. Його
наповнення цілком вивірене, адаптова-
не до дитячого сприйняття. Однак до-
волі некоректним є його рубрику-
вання. «Світ починається з мене»:
уявімо собі дитину, виховану на такій
тезі! З «мене», очевидно розпочинає-
ться комунікація зі світом, його пізна-
ння та «освоєння». Однак світ не по-
чинається з дитини, їй важко навіть
усвідомити логіку такої тези, а вчи-
телю, особливо недосвідченому, над-
звичайно легко сформувати у дитини
егоцентричний комплекс. Відповідний
блок матеріалу у програмі «Христи-
янська етика» рубрикований набагато
нейтральніше та коректніше — «Лю-
дина у світі». Він передбачає з’ясу-
вання аналогічних проблем, однак поз-

бавлений «егоїстичної» окресленості
та суб’єктивного гіперакцентування на
власній самоцінності дитини.

Програма «Етика» 5 класу дублює
матеріал рубрики «Світ починається з
мене» у рубриці «Я серед людей». Як-
що у першому блоці йдеться про взає-
мини у колективі («цікавим» є тверд-
ження, що «колектив починається з
мене»), то видається, що цей матеріал
органічно вписувався б у блок «Я се-
ред людей». Проблемно скомпонова-
но логіку останнього блоку програми
«Етика» 5 класу «У людині все повин-
но бути прекрасним». У ньому чомусь
окреслюється коло питань, присвяче-
них проблемі комунікації між людьми,
відтак, більше наближених до форма-
ту блоку «Я серед людей».

Відповідний матеріал у програмі
«Християнська етика» вигідно відріз-
няється не лише акцентуванням на си-
стемі християнських цінностей у кон-
тексті відповідних етичних проблем, а
також орієнтацією на систему націо-
нально-патріотичного виховання (про-
грама «Етика» згадує лише про ети-
кетні норми у культурі українського
народу — це чи не єдина національна
акцентація у наповненні матеріалу
програми 5 класу).

Програма етики 6 класу вражає
відсутністю чіткої композиційної схе-
ми, часто дублює, вже на ускладнено-
му рівні матеріал програми 5 класу.
Блок матеріалу, присвяченого мораль-
ним цінностям, апелює до «загально-
людських цінностей», до авторитету
Сухомлинського, однак жодним сло-
вом не згадується про авторитет мора-
льних цінностей християнства, не
аналізується релігійне походження,
природа моральних норм. Проблема-
тика свободи та вибору людини без
жодних змістових мотивацій нарі-
кається рубрикою «Люди і ляльки»
(окрім «публіцистичної» артикуляції
та «гучно красивої» назви не бачимо в
такій рубриці жодної логіки). У той же
час програма «Християнської етики»
(4,5,9 класи) бодай чітко класифікує
моральні чесноти, дефініює їх, дає ді-
тям чітке розуміння їхньої суті, вказує
на потребу їх практичної реалізації.
Вона позбавлена риторичних запитань
на кшталт «Які вони, невдахи?», «Чи
має добро кулаки?», «Нахабство —
друге щастя?» тощо. Видається, що
вони провокують у дитини відчуття
моральної двозначності, не дають ка-

тегоричної, чіткої відповіді на фунда-
ментальні запитання моральної тема-
тики. Неприпустимим є поділ людей на
«щасливців» і «невдах» (програма
«Етика», 6 клас). Зрештою, програма
«Етики» 6 класу розглядає, як і про-
грама «Християнська етика», такі мо-
ральні чесноти, як справедливість,
добро, зло, любов, відповідальність,
честь та гідність. У контексті розгля-
ду категорії любові видається зовсім
недоречним окреслення тендерної про-
блематики (тематика «безпечного сек-
су» для дітей у 6 класі видається нам
дещо невчасною і неадаптованою до
рівня сприйняття цією віковою гру-
пою; дивує також така частина напов-
нення цієї програми, як «кохання і без-
культур’я в статевих стосунках» —
виявляється, антиподом кохання є без-
культур’я?!)

Рубрика програми «Етика» 6 кла-
су «Жити в суспільстві» сутнісно дуб-
лює відповідну рубрику програми 5
класу «Я серед людей». Аморфним ви-
дається трактування поняття «гумані-
стичної етики». Якщо вона полягає у
вмінні «самостійно визначати Добро і
Зло» (Що це таке? Подібний мораль-
ний релятивізм є небезпечним, він роз-
миває моральні критерії), то невідомо,
чи така моральна система потрібна
громадянському суспільству.

Врешті, програма 6 класу звертає-
ться до проблеми віри і релігії в житті
людини, однак у ній жодним словом не
згадується про християнську мораль-
ну традицію, її цінності. Така ігнора-
тивна практика зовсім не свідчить про
надконфесійність чи коректність про-
грами, а вказує лише на небажання
авторів віддати належне величезній
моральній традиції християнства.

Блок проблем програми «Етика» 6
класу, присвячений екоетиці та суспі-
льній етиці, відповідає аналогічному
матеріалу програми «Християнська
етика» 8 та 10 класу. Загалом, програ-
ма етики для  загальноосвітніх навча-
льних закладів — цікава та потрібна
дітям. Проте, деякі недоречності та не-
коректні моменти видаються не прос-
то проблемними, а доволі небезпечни-
ми ідейними концепціями, наявність
яких у програмі робить її, на нашу дум-
ку, небажаною для вивчення у школах.

Андрій ВАСЬКІВ,
кандидат історичних наук,

доцент філософського факуль-
тету ЛНУ ім. І. Франка
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(...) Треба сказати, що Церква вис-
тупає за відтворення цього храму і на-
водить тут, звичайно, свої аргументи.
Вони полягають у тому, що це був пер-
ший храм Київської Руси, збудований
великим князем Володимиром Святос-
лавовичем. Треба сказати, що це був
центр, це була перша кафедра київсь-
ких митрополитів. Цей храм був цент-
ром перших років християнства, він
був свідком багатьох історичних цер-
ковних подій тодішнього суспільства
Київської Руси України.

Цей храм став своєрідним пала-
діумом. Це був перший центр, в якому
згромаджувалися всі духовні, еконо-
мічні, політичні сили тодішньої вели-
кої Київської Руси-України і, звичай-
но, в цій церкві також були поховані
великий князь київський Володимир та
його дружина Анна — він став своє-
рідною усипальницею для Володими-
рової династії. А також сюди свого ча-
су, ще за життя великого київського
князя були перенесені мощі святої рів-
ноапостольної Ольги — бабусі князя
Володимира —  і мощі першого київ-
ського митрополита — Михаїла.

Храм — жива душа народу. Цю
ідею, концепцію, яку вкладав князь Во-
лодимир у цей храм, можна прочита-
ти на сторінках «Повісті временних
літ», якщо вчитуватись дуже і дуже
уважно в ті рядки літописця, які свід-
чать про закладини цього храму і про

Десятинна церква — мати церков руських
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його освячення 11 травня 996 року.
 Нічого в той час великий князь Во-

лодимир не робив просто так і, звичай-
но, що його гаряча, сильна молитва до
небес під час освячення цього храму
означала, що він вручав наш київський
люд, всю тодішню країну в заступниц-
тво самої Богородиці. Він навіть ска-
зав грізні, можливо, на той час слова,
які християнство не дуже культивує,
але він сказав так: «Я ось даю десяти-
ну цьому храму і хто її відмінить, той
буде проклятий». Він поклав у вигляді
грамоти цю свою заповідану десятину
для цієї церкви, однойменної церкви,
поклав у самому храмі.

Майже півстоліття до побудови Со-
фії Київської, Десятинна церква була
центром усіх подій. У цьому храмі мо-
лилися князі та простий люд. Саме ця
святиня має неабияке значення для по-
колінь, що відійшли у вічність та нині
сущих. І тому не відтворити її — це
значить затоптати початок своєї істо-
рії.

Не тільки проти відтворення Деся-
тинної церкви виступали. І проти від-
творення Успенського собору Києво-
Печерської Лаври, і церкви Богородиці

Пирогощі, і Святомихайлівського Зо-
лотоверхого собору, і церкви Різдва
Христового на Подолі і проти відбудо-
ви інших храмів виступали також.

Із ЗМІ ми часто могли дізнатися,
яка боротьба точилася між різними
науковими колами і людьми, які були
зацікавлені у відтворенні цих споруд і
не зовсім зацікавлені. Ті аргументи, які
наводилися стороною, не зацікав-
леною у відтворенні будь-яких пам’я-
ток, зводились лише до одного: нехай
будуть фундаменти, тому, що це архе-
ологічна спадщина, це порох старої
України.

Мовляв, давайте водити всіх іно-
земців, які приїздять сюди і цікав-
ляться історією України, тільки по
фундаментах і будемо показувати їм
руїни старої України, які яскраво
свідчать, що й нова Україна може бути
також в руїнах. Ось вам ваше христи-
янство!

Ви розумієте, менталітет, скажімо,
іноземця, який приїжджає до нас з
Європи, який цікавиться історією,
який її не знає, до речі, в більшості, і
не знає де ця Україна знаходиться, але
коли він побачить таке, після відрод-
женої Європи в повоєнні роки, де всі
пам’ятки, як ви знаєте, в роки другої
світової війни були знищені, але від-
творені, він не зрозуміє цього народу.

Відомо, що проти відтворення Де-
сятинної церкви чи радше спорудже-
ння нового храму у давній стилістиці
виступають певні наукові кола. Їхні
аргументи зводяться до того, що немає
плану та фотофіксаційних документів
зовнішнього вигляду. Ті науковці, які
виступають проти, перекреслюють
попередніх дослідників: Холостенка,
Асєєва, Реутова, інших дослідників
зовнішнього вигляду цієї церкви. Якщо
це — мати церков Руських і за її ти-
пом були споруджені інші храми, то

Нещодавно вийшла у світ книга архієпископа Переяслав-Хмельницького, намісника Михайлівського монастиря,
ректора Духовної Академії та семінарії УПЦ КП Димитрія Рудюка, яка має назву «Мати церков руських (Десятинна
церква в Києві — настав час її відродити)». Нещодавно цю книгу було представлено в інформаційному агентстві.
УНІАН. Архієпископ Димитрій переконаний, що відновлення першого кам’яного храму Київської Руси України є на
часі. У книзі архієпископа закладена духовна концепція сакральної споруди. Владика наголошує, що храм — жива
душа народу. Свою точку зору на питання відбудови Десятинної церкви Владика Димитрій виклав  журналістові
Володимиру Качуру.
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Релігійно-інформаційні

та культурологічні програми

На УКХ

Львівська радіотрансляційна мережа

Львів - 67,04 МГц

  середа 18:40; субота 17:45; неділя 8:10

понеділок 21.30 – 21.50 год.
вівторок 21.30 – 21.50 год.
четвер 22.30 – 22.50 год.
п’ятниця 22.30 – 22.50 год.

Перша програма

Українського радіо

(Всеукраїнська

ретрансляційна мережа

проводового мовлення)

Вінниця             УКХ 71,69
Ковель УКХ 66,02
Дніпропетровськ             УКХ 68,36
Кривий Ріг УКХ 71,63
Донецьк             УКХ 69,77
Маріуполь             УКХ 67,34
Ужгород             УКХ 69,53
Хуст УКХ 70,04
Запоріжжя УКХ 70,73
Івано-Франківськ             УКХ 71,24
Київ ДХ 0,207
Київ УКХ 68,51
Кіровоград УКХ 66,98
Керч УКХ 71,66
Севастополь УКХ 67,25
Сімферополь УКХ 66,68
Львів УКХ 67,04
Миколаїв             УКХ 69,8
Первомайськ УКХ 69,92
Котовськ             УКХ 67,25
Одеса УКХ 70,52
Красногорівка УКХ 66,08
Рівне (Антопіль)             УКХ 66,73
Тростянець УКХ 68,75
Шостка УКХ 65,93
Тернопіль (Лозова) УКХ 69,83
Ізюм УКХ 72,08
Харків УКХ 67,13
Херсон УКХ 71,9
Волочиськ             УКХ 68,72
Кульчіївці (Кам.-Подільський)   УКХ 70,76
Хмельницький УКХ 67,7
Черкаси УКХ 72,2
Чернівці             УКХ 69,26
Прилуки                                        УКХ                 71
Чернігів                                         УКХ                 69,47

Слухайте нас в мережі Internet:

 http://www.rr.lviv.ua

чому ми не можемо знати яким був
зовнішній вигляд цього храму.

Як же можна пояснити відтворення
Василівської церкви в 1906-1907 рр. у
Вовручі, яка була зруйнована, а її піз-
ніше відроджено. Чим, послуговува-
лися тодішні архітектори, якими ідея-
ми? Наприклад, Собор Успенський в

Володимирі-Волинському, відродже-
ний наприкінці ХІХ століття! Які фо-
тофіксаційні документи існували тоді?
Чим послуговувалися інші археологи
і архітектори, які відроджували Бори-
соглібський собор в Чернігові, П’ят-
ницьку церкву в Чернігові саме у стилі
візантійському, класичному стилі до-

монгольського періоду? Складається
враження, що нас хочуть позбавити
архітектурної спадщини, яка існувала
в домонгольський період, і сказати, що
українська архітектура церков — це
мазепинське бароко і початок нашого
українського храмобудування.

А це не так.

Шановні читачі, запрошуємо Вас слухати у програмах Радіо «Воскресіння» щовівторка о 21.30 год. серію науко-
во-пізнавальних передач «Візантологія» за участю професора Київської духовної академії Української Православ-
ної Церкви Київського Патріархату доктора філософськх наук Дмитра Степовика, а також щоп’ятниці о 22.30 цикл
програм «Запізніле вороття» про духовну спадщину митрополита Іларіона Огієнка за участю Голови фундації ім.
Митрополита Іларіона, професора Київського національного університету Миколи Тимошика.
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