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Дбаючи про духовність і мораль-
ність українського суспільства, відчу-
ваючи відповідальність за майбутнє
українського народу, ми, Глави тради-
ційних християнських конфесій Укра-
їни, вважаємо своєчасним і необхідним
звернутисяÊдо Президента України,
Кабінету Міністрів України, Міністе-
рства освіти і науки України та спів-
вітчизників з викладенням свого ба-
чення шляхів духовно-морального від-
родження нашого народу і поєднання
зусиль Держави і Церкви для впрова-
дження в систему освіти християн-
ських духовних цінностей.

Ми переконані, що забезпечення
передання майбутнім поколінням духо-
вних, моральних і культурних ціннос-
тей українського народу є однією з на-
йважливіших передумов перспективи
та успіху вітчизняної освіти.

Ми вітаємо ініціативу Президента
України про введення релігійних цін-
ностей у освітньо-виховний процес та
пропонуємо наступне:

1. Для врахування загальних підхо-
дів Церков та наявного в Україні дос-
віду створити освітньо-церковну комі-
сію при Кабінеті Міністрів України.
Першочерговим завданням цієї комісії
має бути створення у двомісячний те-
рмін цілісної програми духовно-мора-
льної просвіти в Україні на засадах
християнської культурної спадщини та
підготовка підручників і відповідних
нормативно-правових актів.

2. Починаючи з 2005-2006 навча-
льного року, запровадити викладання

основ християнської етики в україн-
ській культурі у загальноосвітніх нав-
чальних закладах України. Вивчення
усіма учнями цього предмету як поза-
конфесійного і такого, що не супро-
воджується релігійними обрядами, бу-
де сприяти об’єднавчим тенденціям у
суспільстві на основі спільних куль-
турних символів, етично-моральних
цінностей та виховних принципів. Ми
також пропонуємо на засадах толеран-
тності і добросусідства передбачити у
навчальній програмі можливість озна-
йомлення з присутніми в Україні ін-
шими релігійними культурами і тра-
диціями.

3. Вжити необхідні заходи, спрямо-
вані на відкриття відповідної спеціаль-
ності в «Переліку напрямів та спеціа-
льностей, за якими здійснюється під-
готовка фахівців у вищих навчальних
закладах».

4. Для забезпечення кваліфікова-
ного викладання даного предмету у
співпраці з християнськими Церквами
запровадити підготовку та перепідго-
товку кадрів у вищих навчальних за-
кладах.

Філарет, Патріарх Київський і всі-
єї Руси-України, Предстоятель УПЦ
Київського Патріархату

Володимир, Митрополит Київсь-
кий і всієї України, Предстоятель УПЦ

Мефодій, Митрополит Київський,
Предстоятель УАПЦ

Любомир, Верховний Архієпископ
Української Греко-Католицької Цер-
кви

Глави чотирьох традиційних хри-
стиянських конфесій України —
УПЦ Київського Патріархату, УПЦ
Московського Патріархату, УАПЦ
та УГКЦ — підписали Спільне зве-

рнення про необхідність виклада-

ння в загальноосвітніх школах ос-

нов християнської етики в укра-

їнській культурі, а також Деклара-

цію про створення Міжцерковної
комісії з питань християнського ви-
ховання і освіти. 29 червня ц.р.  пре-
дставники традиційних конфесій
оприлюднили текст звернення в ін-
формаційному агентстві УНІАН.
30 червня ц.р. в Міністерстві освіти
і науки України відбувся круглий
стіл із цієї проблематики.

Глав традиційних християнських конфесій України

(Українська Православна Церква

Київського Патріархату, Українська Православна

Церква Московського Патріархату,

Українська Автокефальна Православна Церква,

Українська Греко-Католицька Церква)

стор. 1 — Усією родиною — на родинну
прощу до чудотворного місця у Зарваниці

(фото www.ugcc.org.ua);
стор. 24 — Капличка Матінки Божої

у Зарваниці (власне фото)
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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 5 місяців — 9 грн.
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12 липня 2005 року на празник Свя-
тих верховних апостолів Петра і Павла
в кафедральному соборі Воскресіння
Господнього в м. Івано-Франківську ві-
дбулися одразу дві важливі події в жи-
тті УГКЦ — архієрейська хіротонія
Преосвященного Владики Миколи Сі-
мкайла, Єпарха Коломийсько-Чер-
нівецького (на фото праворуч), та ін-
тронізація (введення на престол) Пре-
освященного Владики Володимира Ві-
йтишина, Єпарха Івано-Франківського
(на фото ліворуч).

2 червня 2005 року у Ватикані було
повідомлено, що Святіший Отець Бе-
недикт XVI поблагословив такі ріше-
ння Синоду Єпископів Української
Греко-Католицької Церкви:

— призначити всесвітлішого о.-
митр. Миколу Сімкайла, адміністрато-
ра кафедрального собору Святого Во-
скресіння м. Івано-Франківська, дека-
на Івано-Франківського Івано-Фран-
ківської єпархії УГКЦ, Єпархом Ко-
ломийсько-Чернівецьким;

— згідно із кан. 210 Кодексу Кано-
нів Східних Церков прийняти зречення
з уряду Єпарха Івано-Франківського
Преосвященного Владики Софрона
Мудрого;

— призначити Преосвященного
Владику Володимира Війтишина, ад-
міністратора Коломийсько-Чернівець-
кої єпaрхії, Єпархом Івано-Франків-
ським.

Чин архієрейської хіротонії, згідно

зі східним обрядом, розпочався напе-
редодні із архієрейського найменува-
ння. Воно відбулося перед початком
Великої вечірні з Литією, яку у поне-
ділок, 11 липня, служили з нагоди
празника святих апостолів Петра і Па-
вла. У цей день Владика-номінант Ми-
кола Сімкайло публічно висловив
свою згоду із вибором Синоду Єпи-
скопів УГКЦ і визнав свою віру.

Наступного дня відбулася архієре-
йська хіротонія. Для участі у хіротонії
нового владики до Івано-Франківська
прибули Блаженніший Любомир Гу-
зар, Глава Української Греко-Като-
лицької Церкви; Високопреосвящен-
ний Архієпископ Іван Юркович, Апо-
стольський Нунцій в Україні; Висо-
копреосвященний Архієпископ Іван
Мартиняк, Митрополит Перемишль-
сько-Варшавський; Владики УГКЦ з
України та з-за кордону, Владика Ри-
мо-Католицької Церкви в Україні, свя-
щеники та миряни.

Літургію очолив Блаженніший
Любомир. Спочатку Владика-номінат
Микола Сімкайло, згідно із обрядом,
засвідчив свою віру у Пресвяту Трій-
цю, воплочення Ісуса Христа та інші
правди, яких навчає Церква. Це було
зроблено тому, що єпископ — це учи-
тель довірених його проводові вірних.
Тому він має вірити і приймати все, чо-
го навчає Христова Церква.

Згодом, після Малого входу, роз-
почалася хіротонія Владики Миколи.
Головним святителем був Блаженні-
ший Любомир, а співсвятителями —
Високопреосвященний Владика Іван
Мартиняк, Преосвященний Владика
Софрон Мудрий та Преосвященний
Владика Володимир Війтишин. У хра-
мі залунало величаве «Аксіос» (з грец.
«гідний»).

На початку проповіді Глава УГКЦ
наголосив на історичному значенні цієї
хіротонії. Відтак Блаженніший Любо-
мир коротко представив 120-літню ре-
троспективу Станіславівської (тепер
Івано-Франківської) єпархії. А тоді
продовжив: «Сьогодні ми передаємо
провід цієї єпархії у руки Владики Во-
лодимира Війтишина. Це історична
хвилина, бо кожне передання церков-

ної влади, а радше служіння — це над-
звичайно важливий момент, адже він
є символом життя, символом продов-
ження… У житті людини, як і всіх жи-
вих істот, немає зупинок, а є або ріст,
або загибель. Нашим бажанням є, щоб
ця єпархія і ці довірені вам душі і на-
далі були у процесі розквіту та ставали
символом кращого майбутнього».

У проповіді Глава УГКЦ зі словами
побажання також звернувся до ново-
висвяченого архієрея Миколи. Він за-
кликав його «бути добрим завідателем
архієрейських благодатей». Для цьо-
го, за словами Блаженнішого Любо-
мира, потрібно любити свій народ і
мати гаряче серце.

Тоді Глава УГКЦ закликав усіх ме-
шканців Івано-Франківська сприймати
цю урочистість як подію не місцевого,
а всеукраїнського, всецерковного зна-
чення. «Доказом зрілості — і церко-
вної, і народної є стан, коли ми вміємо
глянути за межі своєї парафії, єпархії
і побачити весь народ, цілу Церкву»,
— сказав Предстоятель УГКЦ.

Після Заамвонної молитви було
здійснено Чин введення на престол
Єпарха Івано-Франківського Володи-
мира Війтишина. На завершення з
промовами виступили Владики Іван
Юркович, Софрон Мудрий, Микола
Сімкайло та Володимир Війтишин.

о. Ігор Яців
прес-секретар Глави УГКЦ

Подія, яка свідчить про життя Церкви
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В лікувальних закладах різного рів-
ня все частіше можна зустріти капела-
на — священика, який тут проголошує
Боже Слово, уділяє Таїнства, свідчить
милосердя. Відоме визначення лікар-
няного капелана як висвяченої особи,
уповноваженої своїми релігійними на-
ставниками і прийнятої керівництвом
лікарні. Відповідна формація і досвід
дають йому можливість відповідати на
різні потреби вірних в різноманітному
контексті, в якому він працює. Отже,
лікарняний капелан — це священик,
який повинен пройти певний вишкіл:
вивчати пасторальну теологію, теоло-
гію страждання, психологію та біоети-
ку. Але це й особливе покликання, осо-
блива посвята. Якою повинна бути
людина, яка присвятила себе духовній
опіці хворих? Відповідь на це питання
можна було почути на семінарі «Іден-
тичність та присутність капелана в ду-
шпастирстві охорони здоров’я», який
20-21 липня  провела у Львові Митро-
полича комісія УГКЦ у справах душ-
пастирства охорони здоров’я. У цьому
заході взяли участь 25 осіб — капела-
ни з кожної єпархії та ті, хто може
спричинитися до організації праці у цій
ділянці. Капелани мали змогу ознайо-
митися із Комісією, її метою і завдан-
нями, що сприятиме дальшій співпраці
із Комісією. Під час семінару учасни-
ки зустрічі мали унікальну можливість
обмінятися душпастирським досвідом.
Доповідачі обговорювали такі теми:
«Церква: Таїнство і сопричастя», «Ви-
значення особистості лікарняного ка-
пелана», «Біблійні та душпастирські
напрями опіки хворих», «Погляд з бо-
ку практичної медицини на постать ка-
пелана».

Голова Митрополичої комісії у
справах душпастирства охорони здо-
ров’я сестра Надія Котур (згромадже-
ння сестер Служебниць Непорочної
Діви Марії), розповіла, зокрема, про
мету та завдання Комісії і цього семі-
нару: «Мета та завдання Комісії — ко-
ординувати душпастирську працю в
сфері медицини. До такої праці вхо-
дить допомога хворим, допомога меди-
кам і обслуговуючому персоналу і
служіння здоровим людям задля про-
філактики захворювань. Тобто це —
все, що стосується здоров’я від почат-
ку життя до смерті людини. Комісія
створена 30 листопада 2004 року.

Відтоді було зібрано інформацію про
стан УГКЦ в царині душпастирства
здоров’я. І ми бачимо, що душпастир-
ство здоров’я розвинене лише в ділянці
опіки над хворими. Їхня праця пере-
важно базується на власному ентузіа-
змі. 31 травня Митрополича комісія у
справах душпастирства охорони здо-
ров’я організувала зустріч делегатів з
кожної єпархії. Одним з підсумків
зустрічі стало рішення про організа-
цію зустрічі капеланів  з єпархій на та-
кому семінарі. Отож найпершою ме-
тою цього семінару був обмін досвідом
між лікарняними капеланами. Вони
мали змогу побачити, що вони є не
самі, вони солідарні і працюють разом.
Другою метою семінару було визна-
чення ідентичності особи капелана.
Починати не з питання «Що повинен
робити капелан?», а від питання «Хто
він є?»: це надзвичайно важливо для
самого священика. Надзвичайно важ-
ливо усвідомити значення самої при-
сутності капелана біля хворої людини.
Адже через хвору людину, через її
терпіння об’являється Сам Бог».

Заступник голови Асоціації прак-
тикуючих психологів Львівської об-
ласті, голова Асоціації «За Життя»,
керівник секції «Жива Надія» і завіду-
вач відділенням обласної психіатри-
чної лікарні Зіновій Онишко розповів
про значення присутності капеланів в
лікарні, якій він працює, та Каплицю
Святого Йосифа, яка тут діє. Він заз-
начив, що хоча каплиця і розташована
поряд з кафедрою психіатрії і психо-
терапії, але психологічно і духовно
вони поки що відокремлені. Потрібен
час, щоб це все почало жити як один
комплекс допомоги хворому у психі-
атричних установах. У своїй доповіді
п. Онишко, зокрема, сказав: «Постать
капелана має бути на рівні із лікарем-
спеціалістом, бо капелан — це той са-
мий лікар-фахівець, тільки діє інши-
ми методами, — методами духовними.
Тому робота капелана в медицині є
служінням, в якому медик має поєд-
нати чи пов’язати такі елементи: ем-
патію, присутність, знання медицини,
віри, надії та любові в Ісуса Христа».
Як зазначив доповідач, капелан пови-
нен розуміти патологію пацієнта, тому
виникає необхідність медичного виш-
колу капеланів.

Для допомоги у підготовці семінару

організатори запросили доктора пас-
торального медичного богослов’я отця
Алдо Магні (Італія) чину каміліанів,
який висвітлив тему: «Ідентичність та
присутність капелана в душпастирстві
охорони здоров’я». У доповіді він наго-
лосив, що лікарняний капелан повинен
поєднувати в собі якості доброго пас-
тиря з власне людськими рисами.

«Завданням капелана є сама при-
сутність між хворими людьми, з якими
він молиться, спілкується і в такий
спосіб засвідчує присутність Христа
між ними, — сказав о. Магні. — І ті-
льки тоді, коли капелан буде бачити в
цьому своє служіння, він стане справ-
жньою підтримкою для страждаючих.
Відтак ми розуміємо, що коли кожен з
нас ставить собі запитання «Хто я є?»,
це не стосується виключно того, хто я
є як священик, але й того, якою я є лю-
диною. Адже хворий напевно що хоче
зустріти священика, але він так само
хоче бачити в священикові людину, яка
може його зрозуміти. Є риси, які пови-
нні бути притаманні лікарняному ка-
пеланові як людині: повага до іншої
особи, відкритість до співбесідника,
щирість, вірність, відкритість до спів-
праці і до спілкування з іншою люди-
ною. Саме це — ті риси, які, без сум-
ніву повинні бути притаманні нам,
якщо ми хочемо бути капеланами».

У підсумку семінару учасники вка-
зали на такі потреби капеланів:

— офіційне визнання лікарняного
капелана в медичних закладах на дер-
жавному та законодавчому рівні;

— професійний вишкіл;
— брак медичної літератури в ді-

лянці душпастирства охорони здоро-
в’я.

У будь-якому людському нещасті
не так людина зближується з Богом,
як саме терпіння підштовхує стражда-
ючого до Господа. Завдання капелана
в тому, щоб своєю присутністю розві-
яти душевний біль, допомогти хворо-
му віднайти сенс людського життя та,
не втрачаючи віри, прийняти реаль-
ність, в якій ця людина перебуває.
Коли хворий усвідомить, що його тер-
піння — це лише час випробувань, він,
сподіваючись на одужання, зможе по-
долати всі труднощі на своєму шляху.

Підготувала
Лідія Пуга
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16-17 липня 2005 року у Марій-
ському духовному центрі в с. Зарва-
ниця (Тернопільська обл.) відбулася
Всеукраїнська проща родин «Євха-
ристія — джерело любові і єдності у
родині». Вона пройшла у рамках свят-
кування Року Пресвятої Євхаристії та
з нагоди 10-річчя Акту посвяти Укра-
їни під Покрову Божої Матері. За
приблизними підрахунками у прощі
родин взяли участь понад 200 тисяч
прочан з України, Польщі, Білорусі та
інших країн світу.

Паломництво розпочалося в су-
боту, 16 липня, урочистим відкриттям
виставки «Євхаристія в підпіллі
УГКЦ». О 23.00 у каплиці на Чудот-
ворному місці розпочався Молебень до
Зарваницької Матері Божої, який очо-
лив Блаженніший Любомир Гузар,
Глава Української Греко-Католицької
Церкви. Із ним, зокрема, співслужив
Високопреосвященний Владика Ма-
р’ян Голембєвський, Архієпископ Вро-
цлавський РКЦ, який приїхав в Ук-
раїну на запрошення Блаженнішого
Любомира. Опівночі розпочались нічні
чування.

У неділю о 9.00 розпочалась уро-
чиста Архієрейська Божественна Лі-
тургія, яку очолив Блаженніший Лю-
бомир. З ним співслужили Високопре-
освященний Архієпископ Іван Юрко-
вич, Апостольський Нунцій в Україні,
Високопреосвященний Архієпископ
Мар’ян Голембєвський, Преосвящен-
ний Владика Ладислав Гучко, Екзарх
Чеської Республіки, Всесвітліший о.
архімандрит Сергій Гаєк, Апостольсь-
кий візитатор Білоруської Греко-Ка-
толицької Церкви, владики та духовен-

ство УГКЦ. У спільній молитві взяли
участь представники місцевої влади.

У проповіді Предстоятель УГКЦ
нагадав, що цьогорічна проща є вже
третьою щорічною прощею, присвяче-
ною молитві за родини. А відтак ска-
зав, що у цей день він попросив на Лі-
тургії прочитати Євангеліє від Івана
про весілля в Кані Галілейській (цей
уривок зачитують під час уділення Та-
їнства Подружжя). «Коли чуємо цю
розповідь, — продовжив Блаженніший
Любомир, — то ми, мабуть, думаємо
про те, що дуже щасливими були мо-
лодята, які могли запросити на весілля
самого Ісуса Христа. Здавалося б, що
такі події — неповторні. Але я хотів
би запевнити вас, що така нагода мо-
жлива і в нашому житті». Це, за сло-
вами проповідника, стається тоді, коли
ми беремо участь у Пресвятій Євха-
ристії, адже Ісус Христос під видами
хліба і вина є з нами так само, як був у
Кані Галілейській. Навіть більше, ми
перебуваємо у кращому становищі,
адже за посередництвом Євхаристії
можемо не просто споглядати Христа
Спасителя, а приймати Його до свого
серця.

Крім того, на основі євангельської
розповіді Глава УГКЦ звернув увагу
учасників прощі на поведінку Пресвя-
тої Богородиці, яка, помітивши, що на
весіллі забракло вина, просить Ісуса
Христа про допомогу. «Якщо наша
Небесна Матір у повсякденних справах
така уважна до наших потреб, то мо-
жна собі уявити, як Вона буде вболі-
вати за нас, коли йтиметься про спасін-
ня наших душ. Це для нас є великою
радістю і підтримкою», — сказав на за-

вершення Блаженніший Любомир.
На завершення Літургії із пропо-

віддю «Євхаристія — джерело любові
і єдності в родині» виступив Апосто-
льський Нунцій в Україні. Зверта-
ючись до учасників спільної молитви,
Владика Іван Юркович, зокрема, ска-
зав: «Євхаристія й родина — це два
способи йти шляхом життя. На цьому
шляху можна згадати учнів з Емма-
уса... Вони здогадуються, ким є подо-
рожній, тільки тоді, коли Він за вече-
рею переламав хліб. Шлях учнів є сим-
волом людського життя, ніч, коли вони
зупинилися й впізнали, хто був їхнім
супутником, — символізує наші труд-
нощі, страх, невпевненість. Треба зу-
пинитися, перепочити, зустріти Його.

Ці труднощі, страх, невпевненість
і тривоги є повсякденним хлібом на-
ших сімей. Ми можемо продовжувати
просуватися у темряві або зупинитися,
говорити з Ним і між собою. Як ті па-
ломники на шляху до Емауса, ми від-
криємо, що нас не покинули. Ісус не
зникає, лише змінює спосіб присутно-
сті й близькості до життя своїх учнів.
З усією ясністю йдеться про нову при-
сутність, невидиму й таємничу, пов’я-
зану з розломленим хлібом, який мо-
жемо «бачити й тримати», що Він його
залишив у наших руках».

Відтак із словом привітання звер-
нувся Владика Мар’ян Голембєвський.
Він наголосив, що український і поль-
ський народи дуже подібні, зокрема,
тим, що обидва в особливий спосіб
почитають Пресвяту Богородицю.

Після Літургії відбулося освячення
води.

о. Ігор Яців
прес-секретар Глави УГКЦ

Третя Всеукраїнська проща родин до Зарваниці
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З 20 липня до 4 серпня, в Україн-
ському Католицькому Університеті
вперше працювала літня Іконописна
школа. Школа поєднала практичні за-
няття іконописом та лекції з богосло-
в’я ікони — «Святоотцівське розумі-
ння ікони» та «Сакральне мистецтво в
Літургійному контексті». Характер-
ною особливістю літньої Іконописної
школи стала спроба представити ікону
не як феномен певної християнської
культури, а як місце духовного досвіду,
як початкову точку богословствуван-
ня. Саме тому літня Іконописна школа
була організована в УКУ — середо-
вищі розвитку сучасного українського
богослов’я.

Навчання проводили досвідчені
іконописці та спеціалісти в ділянці бо-
гослов’я сакрального мистецтва. Обо-
в’язковою умовою участі в практич-
них заняттях іконописом була участь
у теоретичних лекціях із богослов’я
сакрального мистецтва. Навчання іко-
нопису проводилося у чотирьох гру-
пах, відповідно до попередньої підго-
товки та обізнаності учасників. Для
тих, хто не чув себе в силі писати іко-
ни, була передбачена можливість уча-
сті лише у теоретичних викладах, ко-
трі відбувалися щодня до 12:00. Піс-
ляобідній час присвячувався написан-
ню ікон.

Учасниками школи стали не лише
люди з певним досвідом іконопису, але
також і початківці. «Певний мистець-
кий досвід ще не означає, що людина
може писати ікони. Навпаки, часто
хорошому художнику його мистецьке
вміння заважає бути щирим іконопис-
цем. Тому нашу школу ми не обмежу-
вали лише особами з мистецькою ос-
вітою. Літня Іконописна школа відк-
рита для всіх, кого вражає ікона, хто
чує у собі досить відваги, аби спілку-
ватись із Богом за посередництвом
фарб та пензля», — вважає координа-
тор школи Божена Пеленська.

Такий підхід до справи приніс не-
сподівані результати. Планувалося 25-
30 учасників зі Львівської архієпархії,
проте зголосилось понад 40 осіб не ли-
ше зі Львова, але й з Києва, Донецька,
Маріуполя, а також з Білорусі. Все це
— свідчення потреби нового розуміння
сакрального образу в контексті суча-
сної культури.

Закінчення на стор. 19

Вчимося писати Бога

Згідно із повідомленням, яке наді-
йшло з Рима, 3 липня 2005 року, після
двох днів духовної підготовки, у храмі
Святої Софії було відслужено урочи-
сту Божественну Літургію з нагоди
відкриття ХІ Загальної капітули Сес-
тер Служебниць НДМ. Літургію у
співслужінні з численними свяще-
никами східного і західного обряду від-
служив Блаженніший Любомир Гузар,
Глава УГКЦ. Спільну молитву воз-
величували своїм мелодійним співом
Сестри Служебниці.

Під час проповіді Блаженніший
Любомир привітав 42-х учасниць Ка-
пітули Сестер СНДМ та зазначив: «Се-
рдечно вітаю Головну настоятельку і
всіх сестер, тут присутніх і зібраних,
щоб розпочати Капітулу, яка є такою
важливою для згромадження. Хочу не

Загальна капітула Сестер Служебниць

У неділю, 24 липня 2005 року, Гла-
ва Української Греко-Католицької
Церкви Блаженніший Любомир (Гу-
зар) освятив новий престол у пара-
фіяльному храмі Святої великомуче-
ниці Параскеви у с. Лисиничах (Льві-
вська обл.). В Архієрейській Божест-
венній Літургії взяли участь священи-
ки Винниківського деканату Львів-
ської архієпархії УГКЦ.

За деякими історичними даними
найдавніші поселення на території
села існували вже у перших століттях
нашої ери. Археологічні знахідки го-
ворять про те, що у X ст. тут було дав-
ньоруське поселення. Невідомо досте-
менно, коли була збудована перша цер-
ква у селі, бо у 1440 р. згорів Львівсь-
кий архів зі всіма документами. У пе-
ршій письмовій згадці про церкву у на-
ших літописах вказано таке: «...весною
1649 року селяни Місько, Мадіївта,
Андрусь, Макаришин визнали перед
збирачами податків, що село спусто-
шене і церква знищена». Сучасний
храм був збудований, згідно із актом
деканальної візитації, у 1885 році, а
будівництво та розпис храму завер-
шені 1889 року. Митрополит Силь-
вестр Сембратович освятив церкву та
два бокові престоли: Святого Миколая
та Великомучениці Параскеви.

Перед початком Літургії, згідно із
обрядом, відбувся Чин освячення пре-
столу, а відтак на новоосвяченому пре-
столі було відслужено першу Безкро-

вну Жертву. Після прочитання Єван-
гелії до учасників торжества звернувся
Блаженніший Любомир.

У проповіді Глава УГКЦ зокрема
сказав: «Престол — це немовби серце
церкви, храму. Ви чули в тих молитвах,
які були читані, як ми зверталися до
Господа Бога, щоби в цьому місці він
вислуховував нас, наші молитви, щоби
ми мали куди прийти, подякувати, про-
сити, радіти чи поплакати, перед Гос-
подом, щоби ми мали місце, куди при-
нести свої радощі і смуток. Храм без
престолу — як людина без серця. Сер-
це є органом у нашому тілі, який дає
рух, життя цілому тілу. Так само при-
сутній тут, на престолі, Ісус Христос
робить цей будинок особливим... Для
нас, дорогі в Христі, оцей храм, цей бу-
динок — святе місце, в якому ми зуст-
річаємося з Господом Богом».

Після Літургії Предстоятель
УГКЦ освятив та відкрив парафіяль-
ний музей, де, серед інших експонатів,
почесне місце посів і старий престол.

Глава УГКЦ освятив новий престол

тільки привітати, але й побажати, щоб
ця Капітула була повна. Час Капітули
— це час застанови над тим, як краще
служити Богові. У сьогоднішню неді-
лю, коли починаєте Капітулу, напо-
вніть своє серце і свій розум Ісусом. З
таким настроєм можна відважно йти
вперед».

Відтак відбулася церемонія відкри-
ття Kапітули, яку проводила с. Дженес
Солюк, Головна настоятелька. На заве-
ршення Блаженніший Любомир звер-
нувся зі своїм словом до сестер,  роз-
горнувши дві теми: «Місце молитви в
житті богопосвячених осіб» та «Апо-
столят». Після промови Глава УГКЦ
запропонував сестрам ставити запита-
ння. Свої відповіді Блаженніший Лю-
бомир спирав, зокрема, на власний жи-
ттєвий досвід.
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17 липня цього року в м. Городку
Львівської області відбулося урочисте
святкування 15-ої річниці відродження
римо-католицької парафії  Воздвиже-
ння Чесного Хреста. Найважливішою
постаттю цього торжества був карди-
нал Мар’ян Яворський, митрополит
Львівський, який правив урочисту
Службу Божу.

Настоятель цього костелу Михай-
ло Байцар привітав гостей і мешканців
Городка, які взяли участь в урочисто-
стях. А потім звернувся до кардинала
з такими словами: «Високодостойний
кардинале! Прагнемо сьогодні з цього
місця в Городоцькому костелі гаряче
привітати Тебе від імені усієї громади
парафій Городка, Любіня і Комарно,
отців, які тут працювали, всіх наших
друзів, доброчинців та гостей. Тіши-
мося, що Бог дозволив нам, як громаді,
дякувати Йому за цей ювілей відро-
дження римо-католицької парафії в
Городку разом з Тобою, отцем нашої
області, який духовно відродив цей ко-
стел 15 років тому, і сьогодні ти знову
з нами. Бажаємо Тобі багато сили і
здоров’я, нехай Бог допомагає Тобі ке-
рувати нашим костелом Львівським, А
Мати Божа Ласкава, «Чудова Зірка
Львова», просить свого Сина найбіль-
ших ласк для Вашої Еміненції».

На Божественній Літургії були
присутні такі гості: секретар кардина-
ла Мар’яна Яворського о. Андрій Ле-
гович; колишній парох м. Городка Ми-
хайло Голдович, ректор отців-палоти-
нів з Брюхович о. Ярослав Ольшев-
ський, професор о. Тадеуш Патер з Пе-
ремишля, о. Всеволод з греко-католи-
цького монастиря в Городку, диякон
Владислав Смолень з катедри м. Льво-
ва, сестири-палотинки Ядвіга і Гражи-
на з Варшави, представники консуль-
ства Польщі в Україні Беата Дендза-
Добош і Кшиштоф Тулея; бургомістр
польського міста Ніска Маріуш Кова-
лік, мер Городка Микола Савка; засту-
пник мера Ярослав Лютак, генерал
Людвіг Коберський, Мечислав Ґжеґо-
цький з львівської медичної академії,
директор кредит-банку м. Львова Єжи
Гавайський, радник з Перемишля Ста-
ніслав Сажинський і група людей під
керівництвом Францішка Старака, які
колись проживали в Городку, а нині
мешкають у Вроцлаві і його околицях.

Під час Літургії кардинал Яворсь-
кий звернувся до присутніх з такими
словами: «Дякуємо Богові за відкриття
цього костелу 15 років тому, стараємо-
ся завжди слухати Слово Боже, щоб
воно завжди було поряд з нами. Потрі-
бно, щоб ми, віруючі люди, були при-
сутні на молитві. Святині, які були за-
криті, нарешті дозволено повернути до
культу Божого. Мої дорогі, нам потрі-
бні Церкви і костели, щоб люди моли-
лися і просили Божого благословення
для цілого краю. Щораз більше влада
розуміє, що церкви і костели служать
добру, що треба виховувати людину у
вірі і моралі християнській. Дякуємо
Богові, що так покерував долею цього
краю, що прийшли нові люди, які го-
ворять, що святині треба повернути їх
власникам. Річ, раз посвячена Богу, Йо-
му належить. На запитання «Для чого
люди вірять?» треба відповісти: «Без
Бога ані до порога».

Кардинал Мар’ян Яворський посвя-
тив меморіальну дошку, на якій пере-
раховано всіх священиків і парафіян,
які брали участь у відродженні римо-
католицького костелу у м. Городку за
понтифікату пап Івана Павла ІІ і Бене-
дикта XVI. Від парафіян кардинал от-
римав у подарунок образ з городоць-
кого костелу роботи Романа Опалин-
ського і Богдана Рожака.

Маріуш Ковалік, бургомістр поль-
ського міста Ніска, прочитав вітальний

лист. А на честь співпраці обох міст
подарував фелон червоного кольору.

На закінчення урочистостей при-
сутні заспівали гімн «Te Deum», що в
перекладі з латини означає «Тебе, Бо-
га, хвалимо». Відтак на згадку про 15-
ту річницю костелу в м. Городок па-
рафіяни і гості міста отримали образ-
ки св. Юзефа Більчевського і ювілейні
листівки з зображенням костелу.

Варто згадати, що у місті прожи-
ває понад 18 тисяч мешканців, а пара-
фія костелу нараховує понад 400 осіб
(це близько 130 родин). Парафіяни
дбають про свій костел. Минулого ро-
ку було завершено спорудження ка-
м’яного бічного вівтаря Серця Ісусо-
вого, яке розпочав Францішек Душе-
нько ще до війни 1941-1945 рр. На
кошти-пожертву парафіян було куп-
лено скульптурний портрет Станісла-
ва Костки. Статую св. Вінцента Пая-
лотті подарував костелові ректор се-
мінарії палотинів (Брюховичі) Яро-
слав Ольшевський. Минулого року
костел придбав образи свв. Терези
Дитятка Ісуса, Анджея Боболі, Джо-
ванни Беретти-Моллі та Матері Те-
рези Калькуттської. Автором ікон є
Богдан Рожак. Традицією костелу
стало передавати образ Матері Божої
Помічної з родини в родину.

Лєшек Душенько
(Фото автора)

Ювілей відродження римо-католицької парафії в м. Городку

1 — парафіяни нововідродженого костелу Воздвиження Чесного Хреста вітають
хлібом-сіллю кардинала Мар’яна Яворського; 2 — освячення меморіальної дошки

на честь жертводаців храму; 3,4 —Êпід час Служби Божої.

1. 2.

3. 4.
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У липні цього року в Зарваниці від-
крилася виставка «Євхаристія і підпі-
лля УГКЦ», присвячена оголошеному
Папою Іваном Павлом ІІ Року Євха-
ристії та Євхаристійному собору Ук-
раїнської Греко-Католицької Церкви,
який відбувся у червні цього року у
Львові. Виставка розповідає про те,
як, перебуваючи в підпіллі, люди стра-
ждали через свою віру, платили кро-
в’ю за свою вірність Христові і Цер-
кві, сміливо зустрічали довгі роки
тюрми, переслідування, тому що не

1.

2.

3.

4.

5. 7.

«...Оглядаючись кругом у ваших
господарських будинках і опершись об
одвірки і нагі стіни без ікон, ви немов
справді стоїте на руїнах колишнього
церковного життя і (...) кличете до Го-
спода Бога, що найшлись в таких сум-
них богослужебних умовинах. Так ко-
лись і перші християни скривались в
підземних сховах, де хоронили своїх
мучеників і де збирались на ламання
Євхаристійного Хліба!

Та і в таких умовинах мила Госпо-
деві ваша молитва, бо головним хра-
мом є завжди ваша душа, ваш розум,
ваша воля і ваше серце, в яких збуд-
жуєте ваші благання і заносите їх
перед Божий Престіл та до яких при-
ймаєте Пресвяте Тіло і Кров Христа.
Той самий Христос під видами хліба і
вина на Службах Божих, ті самі Святі
Тайни, які уділяють вам страдальці-
отці, той самий Святий Дух, що об’є-
днує вас і витає між вами, хоч ви і не в
церквах.

В світлі Христової науки, терпіння
— це не мука для муки, але засіб для
освічення, для внутрішнього ублаго-
роднення, спонука до молитви і бла-
гання...» (19.08.1953 р., Маклаково, Па-
стирське послання Йосифа Сліпого до
духовенства і вірних «Наша Церква»)

«...Обов’язково посвятити в неділі
і свята хоча б одну годину на спільну
молитву у себе в хаті, бо без цього ви-
сохне побожність, ба навіть і віра. Мо-
жна відправляти собі всі Богослужі-
ння — молебні, суплікації, утрені,
вечірні, акафісти, частинно або вповні
Службу Божу (очевидно, без хліба і
вина, як молитву!): Службу Божу бе-
ріть від «Благословенне Царство» аж
до «Амінь». Не потрібно брати освяче-
ння, бо Христос не переміниться. З по-
ваги до тої Великої Жертви прошу за-
лишити, а я буду молитися, щоби Бог
благословив, доповнив те, що ви мо-
лилися. Замість Св. Причастя у цих
обставинах слід причащатися духов-
но. Замість Сповіді — збудити совер-
шенний жаль із чистої любові до Бога
і до Розп’ятого Спасителя. І такий
жаль відпустить всі гріхи без Сповіді,
хоча й треба буде їх колись у Сповіді
сказати.

Треба підноситись понад свій час,
(...) понад його завжди переминаючі
клопоти і недостатки, рватись до шля-
хетних поглядів Христа і жити, хоч на
землі, та все-таки для Божої вічнос-
ті...» (07.07.1957 р., Маклаково, Пастир-
ське послання Йосифа Сліпого «Про свя-
ткування церковних празників»)

хотіли підкоритися ідеології, яка пере-
творилася в режим безпосередньої ди-
ктатури. Священики постійно заохо-
чували й надалі залишатися вірними
своїй Церкві та сподіватися на її лега-
лізацію.

Мученики та ісповідники віри на-
шої Церкви дали чудовий урок вірно-
сті, повноцінного християнського жи-
ття навіть за таких умов. Вони пізнали
правду — і правда зробила їх вільни-
ми. Християни Європи і світу повинні
бути вдячними їм за те світло, яке вони

ÇËÒÚ‡‚Í‡ «∏‚ı‡ËÒÚ¥fl ¥ Ô¥‰Ô¥ÎÎfl

6.
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ìÉäñ»

1. Хата в с. Джонка Хабаровського краю, в якій жили три священичі
родини: оо. Котлярчука (див. фото 5), Підлісецького та Венгриновича. 1953
р.

2. Отець Іван Пасіка з родиною. Поселення Бікінь Хабаровського краю.
1957 р.

3. Молебень після Маніфестації за легалізацію УГКЦ, м. Львів, біля со-
бору Святого Юра, 17.09.1989 р.

6. Кивот сс. Бернардетти і Маргаретти Дрогомирецьких (Сестер Не-
порочного Серця Марії).

7. Кивот о. Василя Семенюка, ректора підпільної Духовної Семінарії.
8. На відкритті виставки виступає Олег Турій, директор Інституту

історії Церкви Українського Католицького Університету.
9. Освячення виставки Владикою Василем Семенюком
10. Кивот Сестер Непорочного Серця Марії.
11. Екскурсію проводить Лілія Проців, Голова Митрополичої  комісії в

справах родини УГКЦ.
4, 12, 13, 14. Фрагменти експозиції.

9.

8.

10.

13.

принесли — світло Христа, яке вони
несли у темряві.

Для сучасників цей болісний екс-
перимент тоталітарних систем вказує,
що зовнішнє визволення без визволе-
ння духовного залишається ілюзією.
Тільки Євхаристія навчає правдивого
розуміння свободи, яка не полягає в
якійсь «абсолютній незалежності» від
когось чи від чогось. Адже немає ні-
чого величнішого, кращого й корис-
нішого для людини в світі, ніж Жертва
і Тайна Пресвятої Євхаристії.

«...У світлі віри є та Божественна
чаша такою невичерпною скарбницею
всіх благодатей, що хто з вірою при-
ступає і раз тої небесної Манни засма-
кує, той певно не залишить Святого
Причастя без важної причини.

Приступаючи до Причастя, не буде
це робити для людей, щоб їм подоба-
тися, але з любові до Ісуса Христа, або
бодай для тих дарів, котрі Ісус Хрис-
тос роздає вірним у Святім Причасті...

Людина, котра замолоду привикне
не зі звичкою, але з побожністю при-
чащатися, хоч би й щодня, стане без
порівняння більш відпорною до всіх
спокус, навчиться стерегтися злого,
працювати над собою, здавати собі
справу зі стану своєї душі. Привикне
до надприродного життя, буде дбати,
буде старатися про стан ласки.

А коли раз засмакує в тім ангель-
ськім хлібі і знайде духовний смак у
тій Божественній чаші, не легко від-
ступить від Христа, не легко стратить
віру, хоч би пізніше приходили й тяжкі
спокуси...»

(02.05.1909 р., Лаврів, Пастирське по-
слання Митрополита Андрея Шептиць-
кого до духовенства «О частім Св. При-
частю»)

12.

14.

11.
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27 серпня 2005 року по обидва боки
польсько-українського кордону: з ук-
раїнського боку — в селі Стаївка Со-
кальського району Львівської області
з польського боку — у селі Корчмин
Томашівського повіту (Люблінське во-
єводство) відбудуться транскордонні
урочистості та зустріч-примирення
«Долаємо кордони». Ця акція стане
вже другою за рахунком. Перша від-
булася у серпні минулого року. Спільні
транскордонні урочистості повинні
стати наступним кроком на шляху по-
льсько-українського поєднання у при-
кордонному регіоні, який має гіркий
досвід минулого. Акція відбудеться в
рамках святкування року України в
Польщі.

До участі в урочистостях запро-
шені представники адміністрації Лю-
блінського воєводства, Львівської об-
ласті, колишні мешканці села Корчмин
та навколишніх сіл прикордоння, всі,
хто цікавиться історичною та релігій-
ною спадщиною українсько-польсько-
го пограниччя.

Про події, заплановані в рамках ак-
ції, розповів греко-католицький душ-
пастир у Польщі отець-мітрат Стефан
Батрух: «Ми могли переконатися ми-
нулого року і впродовж останніх міся-
ців, що на українсько-польському кор-
доні відбуваються незвичайні речі. Ми
могли бути учасниками примирення
між ієрархами Церков, могли бути
учасниками польсько-українського
поєднання у зв’язку із відкриттям
меморіалу «Цвинтаря Орлят» і могил
воїнів УГА. І ми бачимо так само, що
на самому кордоні в селі Корчмин і в
с. Стаївка діються незвичайні речі.
Минулого року там відбулася перша
транскордонна зустріч, спільна мо-
литва. Був відкритий кордон за згодою
прикордонних служб Польщі і Украї-
ни. Цього року захід буде повторений,
але сама ця ініціатива розростається в
транскордонний центр діалогу, який ми
бажаємо створити саме в Корчмині-
Стаївці. І цей центр діалогу складати-
меться з декількох різних взаємозв’я-
заних частин. По-перше, ми хочемо
проводити наукові дослідження про
історію цього місця, цього села. Такі
дослідження, власне, вже розпочалися.
Вийшли друком окремі теми, пов’язані
з історією Корчмина, його минулим,
історією церкви, її інтер’єром. Ми хо-

чемо продовжувати ці дослідження, а
пізніше, за прикладом Корчмина, таку
ініціативу переносити і на інші місця».

Біля відреставрованої церкви пла-
нується перенести старий дерев’яний
будинок, який буде парафіяльним цен-
тром і також місцем зустрічі україн-
ської та польської молоді. Ще плану-
ється облаштування території навколо
церкви й перенесення старої дзвіниці.
встановлення паркана — саме такого,
який був тут в давні часи.

«Ми розуміємо, що не маємо змо-
ги врятувати всі історичні пам’ятки з
прикордонного регіону, — сказав о.
Стефан, — але те, що можливо, ми на-
магаємося зберегти від забуття».

Греко-католицька парафія Люблі-
на, очолювана о. Стефаном, планує
провести міжнародний конкурс на кра-
ще обладнання церкви, адже інтер’єр
та розписи церкви свого часу було ціл-
ковито знищено. На конкурс плану-
ється запросити іконописців з України,
Польщі та інших країн центрально-
східної Європи. Найкращий проект бу-
де реалізовано в корчминській церкві,
а автор проекту отримає грошову ви-
нагороду.

У зв’язку зі створенням транско-
рдонного центру в Корчмині-Стаївці,
планується розпочати облаштування
території навколо чудотворного дже-
рела (на українському боці), побуду-
вати біля нього капличку, щоб ство-
рити тут відпустове місце. Тим більше,

що такі наміри підтримують як облас-
ні, так районні й місцеві органи влади.

Щоб життя цілковито повернулося
до цих місць поблизу кордону, необ-
хідно покращити дорогу і в Корчмині,
і в Стаївці, щоб вже незабаром тут ут-
ворився піший перехід кордону. На це
спрямовані зусилля керівництва Льві-
вської області та Люблінського воєво-
дства. Цей перехід міг би служити для
молитовних зустрічей. Крім того він
зміг би стати туристичним переходом
для тих, хто хотів би відвідати кладо-
вища, чи пам’ятки архітектури з укра-
їнського чи польського боку.

«Нашим бажанням є оживити цю
прикордонну територію, яка довгі роки
була мертвою, — говорить о. Стефан
Батрух. — Навіть мешканці прикор-
донних сіл не могли наближатися до
кордону. Ми ж хочемо показати, що
кордон не повинен лякати людей. Він
не має бути якимось бар’єром в спіл-
куванні поляків і українців. Ми хоче-
мо показати, що кордон — це щось
адміністративне. І за наближення до
нього ніхто нікого карати не буде. Ми
хочемо зробити кордон відкритим; ви-
користовуючи цей піший перехід, зро-
бити туристичну трасу цікавими і істо-
рично важливими місцями, такими як
Белз, Угнів — з українського боку —
та Корчмин, Махнівка, Хлоп’ятин —
з польського. Крім того, ми плануємо
щороку проводити наукові конферен-
ції, присвячені сакральному мистецт-
ву — по черзі: одного року в  — Тома-
шові, іншого  — в Сокалі, наступного
року — в Угневі, а через рік — в Уль-
гівку. І ці конференції проводити під
патронатом Комісії польсько-україн-
ських культурних зв’язків Польської
академії наук в Любліні, а з українсь-
кого боку — під патронатом Інституту
українознавства імені Крип’якевича
Академії наук України».

У місцевостях, прилеглих до укра-
їнсько-польського кордону запланова-
но організувати міжнародні табори для
молоді з країн Центрально-Східної Єв-
ропи. Цього року організовано перший
табір, до якого приїде молодь з Укра-
їни, Польщі, Європи та Словаччини.
«Ми б хотіли, щоб нове покоління по-
ляків і українців могло будувати нові
взаємини і думати про співжиття не в
ізоляції один від одного, а в співпраці»,
— сказав отець Стефан.

áÛÒÚ¥˜-ÔËÏËÂÌÌfl Ì‡ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ-ÔÓÎ¸Ò¸ÍÓÏÛ ÍÓ‰ÓÌ¥

Чудотворна ікона Пречистої Діви Марії
із с. Корчмин (XVII cт.)
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Корчмин — це село, розташоване
на Сокальшині, близько 30 км на схід
від Томашова-Любельського, одразу ж
біля кордону з Україною. Згадки про
цю місцевість сягають 1472 року. У
селі знаходиться одна з найстарших де-
рев’яних церков на Сокальщині. Пер-
ша інформація про існування церкви
у Корчмині походить з 1531 року.

Як пише один з дослідників історії
села Корчмин Яцек Боркович, до війни
1941-45 років Корчмин та прилеглі до
нього села складали розвинений регі-
он, де практично в кожному селі існу-
вали відділення «Маслосоюзу» та осе-
редки товариства «Просвіта», діяла
греко-католицька церква. У Корчми-
нській церкві знаходилася чудотворна
ікона Пресвятої Богородиці, пізніше
названа Корчминською Богородицею,
яку вшановували з середини XVII ст.
Щороку в празник Успення Пресвятої
Богородиці сюди прямував натовп про-
чан, щоб вклонитися чудотворній іко-
ні, а багато хто — і оздоровитись за її
посередництвом.

Сам Корчмин тоді нараховував по-
над тисячу мешканців. Зараз їх близь-
ко двохсот. 90 відсотків нинішніх жи-
телів села — поляки, які оселилися тут
після війни.

У 1944-1947 роках на цій території
не затихала війна. З українського боку
— це були вояки УПА, а з польського
— Армії Крайової. Пізніше до цієї
боротьби додалася ще одна сила —
спільний ворог — комуністичні війсь-
кові загони та підрозділи міліції, які
діяли за підтримки НКВД. У 1946 році
частина мешканців Корчмина була ви-
селена радянськими службами вглиб
Радянської України, а тих, хто залиши-

вся, депортували на північ Польщі в
рамках операції «Вісла». Вимушено
покинута людьми територія стала пу-
сткою на багато років. Але до місце-
вості біля джерела, де у 19 столітті, за
переказами, з’являлась Божа Матір, та
до чудотворної корчминської ікони
продовжували приходити прочани з
Мазур, Помор’я та Сілезії. Це не подо-
балося тодішній владі , і у 1951 році, в

рамках «врегулювання кордону»,  нова
лінія колючих дротів відрізала джере-
ло від церкви, яка віддалена від нього
заледве на кілометр. Очевидно, що за
таких умов паломництво до цих місць
стало ускладненим. Ікону з церкви бу-
ло перенесено до костелу в Махнівку,
де вона перебувала до 1990 року — ча-
су, коли її було забрано до Кракова на
реставрацію. А відтак — після вистав-
ки Фундації Святого Володимира —
вона стала окрасою парафіяльної гре-
ко-католицької церкви в Любліні.

У 2004 році вперше відбулася тра-
нскордонна зустріч — через півсто-
ліття тут зустрілися колишні жителі
села Корчмин та їх нащадки — гро-
мадяни Польщі та України, нинішні
жителі сіл Корчмин і Стаївка. І одні, і
другі перейшли через той самий досвід.
Жінка в хустці, яка приїхала сюди десь
аж з Ольштинського чи Західнопомо-
рського воєводства, розповідає про те,

як військо обступило село, військові
наказали швидко виходити, підпалю-
вали будинки. Подібні деталі з’являю-
ться в оповіді жінки з України, яка з
плачем опирається на прикордонний
стовп. Цього дня 2004 року ті, хто це
пережив, знову були разом. Панував
піднесений настрій, і хоч не відчутно
було особливої радості, бо тут проли-
то занадто багато крові, прочани по
черзі співали українських та поль-
ських богородичних пісень. Знову
ожила місцевість біля джерела. Стара
церква у Корчмині після 1951 року
зруйнувалася, але з 1985 року завдяки
листу колишніх мешканців Корчмина
до Міністерства культури і мистецтв
розпочалася відбудова святині, а з 2002
року, після переходу у власність греко-
католицької спільноти, за її відбудову
взялася парафія Любліна, очолювана
отцем Стефаном Батрухом. Храм було
відбудовано і освячено, а в серпні 2004
року туди було перенесено копію ікони
Корчминської Богородиці.

Цього року на празник Успення
Пресвятої Богородиці Корчмин та
Стаївка знову зустрічатимуть гостей.
На церемонії посвячення польського
військового меморіалу і могил воїнів
УГА Президент України Віктор Юще-
нко сказав, що такими акціями ми очи-
щаємо історичну пам’ять від фальші,
яка принижує нашу свободу. Адже, хо-
ча у спільній історії поляків і українців
не бракувало трагічних моментів, нас
єднає спільна історична пам’ять, при-
належність до однієї слов’янської ку-
льтурної спадщини та християнської
віри.

Підготувала Лідія Пуга

26 серпня, п’ятниця:

с. Ульгівок (Польща)

14.00-15.00 — Науково-практич-
ний семінар: «Проблема «малої» іден-
тичності на пограниччі».

27 серпня, субота: с. Корчмин

(Польща) / с. Стаївка (Україна)

(У дужках вказано польський час)
9.00 (8.00) — збір учасників акції

з польського боку біля церкви с. Кор-
чмин та учасників з українського боку
біля каплиці с. Стаївка, вихід учасни-
ків акції до кордону;

11.00 (10.00) — зустріч учасників
біля кордону, урочисте відкриття кор-

дону, театралізоване дійство на кордоні
(у виконанні молоді), привітання учас-
ників з обох сторін;

12.00 (11.00) — Служба Божа біля
чудодійного джерела у с. Стаївка, по-
свячення води у джерелі біля каплиці;

14.00 (13.00) — культурно-мис-
тецька програма (з українського боку)

14.30 (13.30) — спільний похід до
с. Корчмин;

14.30 (13.30) — початок культур-
но-мистецької програми у с. Корчмин;

15.00 (14.00) — перерва на обід;
16.00-17.00 (15.00-16.00) — прес-

конференція;

15.00-19.00 (14.00-18.00) — кон-
церт  фольклорних колективів, фото-
виставка (Корчмин та околиці), му-
зичні тренінги, інтеграційні ігри для
дітей та молоді;

20.00 (19.00) — закриття екстери-
торіальної зони;

21.00-23.00 (20.00-22.00) — ватра
для молоді.

28 серпня, неділя:

с. Корчмин (Польща)

11.00 (10.00) — Літургія в греко-
католицькій церкві;

13.00 (12.00) — панахида на поль-
сько-українському цвинтарі.

èÓ„‡Ï‡ Ú‡ÌÒÍÓ‰ÓÌÌËı ÛÓ˜ËÒÚÓÒÚÂÈ Ì‡ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ-ÔÓÎ¸Ò¸ÍÓÏÛ ÔÓ„‡ÌË˜˜¥
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Ваше Високопреосвященство!
Всечесні отці,
дорогі браття і сестри!

Сьогодні виповнюється десять ро-
ків з дня смерті блаженноспочилого
Патріарха Володимира. Патріарх Во-
лодимир недовго стояв на чолі Укра-
їнської Православної Церкви Київсь-
кого Патріарху, лише один рік і дев’ять
місяців, але його патріаршество пов’-
язане з утвердженням Київського Па-
тріархату. Його смерть поставила пе-
ред державою питання — бути чи не
бути Київському Патріархату?

І ті трагічні події, які відбулися на
цьому майдані 18 липня 1995 р., утве-
рдили Київський Патріархат. Тому ми
вшановуємо пам’ять цього Предсто-
ятеля нашої Церкви.

Патріарх Володимир прожив порі-
вняно довге життя, але його головна
діяльність була направлена на утвер-
дження Української держави, за що він
близько двадцяти років відсидів у ра-
дянських концтаборах. Після поверне-
ння з першого заслання він почав слу-
жити Церкві Христовій, бо добре ро-
зумів, що без існування Помісної Пра-
вославної Церкви Української дер-

8 липня 2005 р. Патріарх Київський
і всієї Руси-України Філарет у своїй
резиденції прийняв членів делегації
Американського єврейського коміте-
ту. Цей комітет було створено у 1906
році групою впливових американських
євреїв у відповідь на хвилю погромів,
що прокотилися Росією. Група виріши-
ла, що кращим засобом захисту євреїв
у Росії та інших країнах буде проведе-
ння роботи, спрямованої на перетво-
рення світу, у якому будуть поважати
честь та гідність кожної людини.

Відтоді, протягом майже 100 років,
Американський єврейський комітет
захищає інтереси євреїв усього світу,
протидіє антисемітизму, захищає пра-
ва людини і принципи демократії.

Крім штаб-квартири в Нью-Йорку
та Офісу з урядових і міжнародних пи-
тань у Вашингтоні, АЄК керує діяль-
ністю 33 офісів в США, 18 міжнарод-
них співробітників, та виступає між-
народним мозковим центром і право-
захисною організацією.

До складу делегації АЄК увійшли
керівники комітету — члени його Ра-
ди, а також відповідальні керівники ре-

гіональних відділень і програм. Метою
їх візиту в Україну стало безпосереднє
ознайомлення з життям в нашій дер-
жаві, умовами розвитку тут єврейської
громади, відвідання Бабиного Яру та
вшанування жертв Голокосту, зустріч
з керівництвом держави та керівни-
ками релігійних конфесій.

Під час зустрічі з Предстоятелем
Київського Патріархату, в якій взяли
участь 18 членів делегації АЄК, а та-
кож представники Київської єврейсь-
кої громади, Владика наголосив на то-
му, що у нашої Церкви складися добрі
взаємовідносини з єврейськими релі-
гійними і громадськими організаціями.
Такі контакти і співпраця відбуваються
як безпосередньо, так і в рамках ро-
боти Всеукраїнської Ради Церков і
релігійних організацій.

Патріарх Філарет підкреслив, що
на відміну від часів Радянського Союзу,
коли релігійні організації зазнавали
переслідування і гонінь, в незалежній
Україні держава надає всім Церквам і
релігійним організаціям можливості
для вільного існування та гарантує і
забезпечує визначене Конституцією

право громадян на свободу совісті і
віросповідання.

Патріарх також торкнувся позиції
Церкви щодо важливого питання рес-
титуції релігійного майна. Він відзна-
чив що Церква підтримує прагнення
держави відновити історичну спра-
ведливість і повернути релігійне майно
його колишнім власникам. Разом з тим
ми поділяємо думку Президента Укра-
їни В. Ющенка, яку він висловив на
зустрічі з керівниками Церков і релі-
гійних організацій в червні цього року,
що не можна історичну справедливість
щодо релігійних організацій відновлю-
вати за рахунок нової несправедливо-
сті. Це зокрема стосується тих випад-
ків, коли у такому релігійному об’єкті
розміщаються установи, які неможли-
во швидко відселити в інші приміщен-
ня.

Патріарх поінформував учасників
зустрічі про події в релігійному житті
України, зокрема, про взаємовідноси-
ни між Київським і Московським Пат-
ріархатами та про перспективу утво-
рення єдиної Помісної Православної

Виповнилося десять років з дня упокоєння Патріарха Володимира

14 липня 2005 р. виповнилося десять років від дня упокоєння блаженно пам’яті Патріарха Київського і всієї Руси-
України Володимира (Романюка). Час його недовгого патріаршества випав на період боротьби за становлення
Київського Патріархату, а події, пов’язані з його похованням, консолідували навколо Помісної Української
Православної Церкви патріотично налаштовані сили українського суспільства.

В день десятих роковин смерті Патріарха Володимира, як і кожного року, панахиду за упокоєння його душі біля
могили поруч з Софіївським собором відправив Глава УПЦ КП Філарет, якому співслужили архієпископ Переяслав-
Хмельницький Димитрій та духовенство м. Києва, в тому числі і син покійного Патріарха протоієрей Тарас Романюк.

Після завершення панахиди Патріарх Філарет звернувся до присутніх зі словом (див. нижче).

жави не може бути.
Патріарх Володимир був доброю

людиною. Я це добре знаю, бо протя-
гом його патріаршества, і до цього, я
мав тісне спілкування з ним і знав його
добру душу. Сьогодні ми зібралися для
того, щоб помолитися за спокій душі
блаженноспочилого Патріарха. Нехай
Господь наш Ісус Христос простить всі
його провини вільні і невільні і дарує
йому Царство Небесне і вічний спокій.
А ми, живучи на землі, будемо моли-
тися, щоб Господь дарував йому Цар-
ство Небесне.

Вічна йому пам’ять.

Патріарх Філарет зустрівся з керівниками АЄК

Закінчення на стор. 19
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Дорогі браття і сестри!
Шановні співвітчизники!
Досвід багатьох поколінь нашого

народу доводить, що благо суспільства
в цілому і кожного громадянина зок-
рема може бути досягнуте тільки тоді,
коли першорядне значення буде нада-
ватися духовним, а не матеріальним ці-
нностям. На відміну від духовних ба-
гатств, матеріальні, хоч є важливими,
нездатні зробити ні людину, ні суспі-
льство щасливими. Накопичення та
споживання матеріальних благ не мо-
же бути головною метою життя лю-
дини. Тому пропагування гедонізму і
споживацького ставлення до життя су-
перечить бажанню процвітання суспі-
льства і блага українському народові.

Великим соціальним злом є поши-
рення таких згубних для духовного і
фізичного здоров’я людини звичок, як
зловживання алкоголем та тютюно-
паління. Щороку в Україні десятки ти-
сяч людей вмирають від хвороб, ви-
кликаних цими звичками, від алкого-
лізму батьків розпадаються тисячі сі-
мей, страждають діти. З допомогою
реклами у молоді формується такий
стиль життя, в якому алкогольні напої
відіграють важливу роль. Тому, відчу-
ваючи велике занепокоєння розширен-
ням в медіа-просторі України пропа-
гування алкогольних, слабоалкоголь-
них та тютюнових виробів, Всеукра-
їнська Рада Церков і релігійних орга-
нізацій звертається до виробників та-
кої продукції, рекламних агенцій та
власників і керівників засобів масової
інформації з проханням жорстко обме-

жити пропагування (рекламу) алкого-
лю і тютюну. Кожен, хто пропагує спо-
живання алкоголю і тютюну, повинен
пам’ятати, що за спричинене людині
споживанням такої продукції зло він
теж буде нести свою частку відпові-
дальності перед Всевишнім.

Всеукраїнська Рада Церков і релі-
гійних організацій звертається до Пре-
зидента, Верховної Ради та Уряду Ук-
раїни з проханням невідкладно розро-
бити та впровадити законодавчі меха-
нізми, які більш жорстко, ніж тепер,
обмежили б можливості пропагувати
(рекламувати) споживання алкоголю
і тютюну, заборонили б у публічних
місцях вживання алкогольних напоїв,
в тому числі пива та слабоалкогольних
напоїв, а також паління.

Під час розробки таких законодав-
чих актів ми просимо врахувати й те,
що пропагування споживання алкого-
лю і паління тютюну має також прихо-
ваний характер. Тому просимо перед-
бачити жорсткі обмеження для рекла-
мування торговельних марок алкого-
льної та тютюнової продукції, в тому
числі у формі спонсорської участі у
розважальних, спортивних та інших
публічних заходах, підготовці теле- і
радіопрограм.

Вважаємо своїм обов’язком приве-
рнути увагу держави і суспільства до
того, що відверта реклама в засобах
масової інформації, а особливо на те-
лебаченні, протизаплідних засобів
(презервативів) та засобів жіночої гі-
гієни є образою суспільної моралі і ви-
явом зневаги до почуттів глядачів. Мо-

рально неприпустимою є реклама, в
якій у образливому контексті викори-
стовуються священні для віруючих по-
няття і символи. Цей комплекс проб-
лем також потребує свого законодав-
чого розв’язання.

Вважаємо, що жорстке обмеження,
а в окремих сферах і повна заборона
реклами алкогольної і тютюнової про-
дукції та її торговельних марок спри-
ятимуть поліпшенню духовного і фі-
зичного здоров’я українського народу.
Запевняємо, що Церкви та релігійні
організації і надалі будуть послідовно
підтримувати всі заходи, спрямовані на
формування в Україні суспільства, яке
складається з духовно і морально здо-
рових та гармонійно розвинених осо-
бистостей.

Ми свідомі того, що виробники ал-
когольної і тютюнової продукції, влас-
ники засобів масової інформації та
працівники сфери реклами після вве-
дення жорстких заборонних і обмежу-
вальних норм щодо пропагування ал-
коголю, тютюну та іншої продукції
можуть втратити частину своїх при-
бутків.

Але зараз, внаслідок цієї пропа-
ганди, і суспільство, і вони самі втра-
чають значно більше, а тому заради
загального блага, заради майбутнього
нашого суспільства — дітей і молоді,
заради блага українського народу, до
якого всі ми належимо, ми закликаємо
їх з розумінням поставитися до нашої
позиції та між суспільним добром і
суспільним злом обрати перше, а не
друге.

Відбулося засідання Всеукраїнської Ради Церков

В Києві, у приміщенні Інституту філософії НАН України, відбулося чергове засідання Всеукраїнської Ради
Церков і релігійних організацій, на якому було обговорено питання щодо захисту суспільної моралі, державно-
церковних та міжконфесійних відносин в Україні.

За результатами обговорення зазначених питань Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій ухвалила
низку звернень, зокрема, щодо морально-етичного змісту рекламної продукції в Україні, до Верховної Ради України
— щодо «подвійної» реєстрації статутів релігійних організацій та до Президента України — з приводу розвитку
державно-конфесійних відносин на регіональному рівні.

 30 червня 2005 р. в інформаційному агентстві «Інтерфакс-Україна» відбулася прес-конференція за підсумками
роботи ВРЦ.

Звернення

Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій

щодо морально-етичного змісту рекламної продукції в УкраїніÊ
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Презентація книги

Патріарха Димитрія

Національний художній музей Ук-
раїни, Благодійний фонд ім. Патріарха
Мстислава, Український центр візан-
тиністики і патрології та видавництво
«Друкарські куншти» провели 1 липня
2005 р. в приміщенні Національного
художнього музею України в Києві
презентацію книги Патріарха Дими-
трія «Іконопис Західної України ХІІ-
XV ст.» Видання та презентацію книги
здійснено за підтримки акціонерного
комерційного банку «Аркада». Автор
працював над книгою з шістдесятих
років ХХ ст. Відомі дослідники іконо-
пису вважали о. Володимира Ярему —
Патріарха Димитрія — одним із кра-
щих фахівців з українського сакраль-
ного мистецтва. Книга присвячена ви-
датним організаторам музейної справи
та цінителям ікон: митрополитові Анд-
реєві Шептицькому, проф. Іларіонові
Свєнціцькому, проф. Ізидорові Шара-
невичу, митрополитові Йосифу Слі-
пому, д-ру Михайлові Драгану, проф.
Леонідові Гецу, д-ру Володимирові Ко-
більнику, академікам Дмитрові Явор-
ницькому та Миколі Біляшівському.
Вона вийшла друком у львівському ви-
давництві «Друкарські куншти». У

книзі подається чітка систематизація
ікон в стилістично-часовому та іконо-
графічному визначенні, підкріплена
ілюстраціями пам’яток. Аналізується
діяльність київської, перемишльської,
волинської іконописних шкіл. Велика
увага приділяється конструкції іконо-
стасу. На презентації виступили дирек-
тор Українського центру візантиністи-
ки і патрології архієпископ Ігор Ісіче-
нко, наукові редактори видання про-
фесор Людмила Міляєва й онук Патрі-
арха Димитрія Кость Маркович, про-
фесор Володимир Овсійчук, видавець
Роман Гера, син визначного мистецт-
вознавця Юрій Логвин, мовний редак-
тор Марія Горбаль, заступник дирек-
тора Українського центру візантиніс-
тики і патрології Володимир Нікітін,
доктор архітектури Юрій Криворучко,
завідувач кафедри сакрального мисте-
цтва Львівської академії мистецтв Ро-
ман Василик, архітектор Олександр
Кутовий, депутат Київської міської ра-
ди Олександр Волков. Презентація
книги Патріарха Димитрія пройшла в
липні і у Львові, в палаці Потоцьких.

Харківські лікарі взяли участь

у парламентських слуханнях

6 липня 2005 р. в Києві пройшли

парламентські слухання на тему «Про-
блеми в сфері охорони здоров’я і ме-
дичного обслуговування громадян Ук-
раїни та шляхи їх розв’язання». На за-
прошення організаторів у них взяли
участь завідувач Харківської єпархіа-
льної амбулаторії Галина Мисько та
архієпископ Ігор Ісіченко.

Ще раніше  Всеукраїнська рада за-
хисту прав та безпеки пацієнтів, Міні-
стерство охорони здоров’я України,
управління охорони здоров’я Харків-
ської обласної державної адміністра-
ції, Харківське медичне товариство
провели в Харківській медичній ака-
демії післядипломної освіти громадсь-
кі слухання «Проблеми у сфері охо-
рони здоров’я і медичного обслугову-
вання громадян України та шляхи їх
розв’язання». На запрошення органі-
заторів громадських слухань у них
взяв участь архієпископ Ігор Ісіченко.
Він виголосив доповідь «Церква і дер-
жавна медицина: опанувати культуру
партнерства» (її текст вміщено на єпа-
рхіальному сайті www.uaoc.org.ua).

12-річчя архієрейського

служіння владики Ігоря

12 липня 1993 р. в Петропавлівсь-
кому храмі м. Львова відбулася архіє-

13 липня 2005 року, в день Собору
святих апостолів, у кафедральному
соборі Святого архістратига Михаїла
м. Коломиї під час Архієрейської Бо-
жественної Літургії відбулася інтроні-
зація (введення на престол) Преосвя-
щенного Владики Миколи Сімкайла,
Єпарха Коломийсько-Чернівецького.
Ахієрейська хіротонія Владики Мико-
ли була здійснена 12 липня у м. Івано-
Франківську.

Коломийсько-Чернівецька єпархія
заснована згідно із рішенням Синоду
Єпископів УГКЦ, який відбувся у
Львові 16-31 травня 1992 року. Пер-
шим єпархом новоствореної єпархії
був в’язень радянських концтаборів,
ісповідник віри, нині покійний Владика
Павло Василик. З дня його смерті, 12
грудня 2004 року, і до цього часу єпа-
рхією керував Владика Володимир
Війтишин з титулом адміністратора. А

13 липня Коломийсько-Чернівецька
єпархія вітала свого другого єпарха.

Для участі в інтронізації нового
єпархіального єпископа до Коломиї
прибули Блаженніший Любомир
Гузар, Глава Української Греко-Като-
лицької Церкви, Високопреосвящен-
ний Архієпископ Іван Юркович, Апос-
тольський Нунцій в Україні, Владики
УГКЦ з України та з-за кордону, свя-
щеники та миряни. На Літургії був
присутній Владика Іван (Бойчук),
Єпарх Коломийсько-Косівський УПЦ
КП.

Архієрейська Божественна Літур-
гія розпочалася об 11.00. Після про-
читання Євангелії із проповіддю зве-
рнувся Глава УГКЦ. Блаженніший
Любомир передусім зазначив, що годі
було б вибрати кращі дні для того, щоб
здійснювати хіротонію та введення на
престол, бо у ці два дні Церква в особ-

ливий спосіб звертає свій погляд на
апостолів, наступниками яких є єпис-
копи. Відтак Предстоятель нашої Цер-
кви сказав багато добрих слів на адре-
су покійного Владики Павла. «Я хочу
сьогодні, уводячи на престол цієї єпар-
хії нового владику, поручити його ва-
шим сердечним молитвам та запросити
до співпраці», — продовжив пропові-
дник. Тоді Блаженніший Любомир за
порядком звернувся із окремими сло-
вами до священиків, представників
місцевої влади та усіх мирян і кожну
цю групу заохотив до спільної праці із
новим владикою. «Йому Господь Бог
поручив вас вести до Небесного Отця,
і він, як святитель, учитель та пастир,
має це виконувати. Але він зможе це
виконати тільки тоді, коли ви його під-
тримаєте і в своїх молитвах будете йо-
го поручати Богові», — наголосив Гла-
ва УГКЦ. Відтак Блаженніший Любо-

Владика Микола — другий єпарх в історії Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ
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мир звернувся до Владики Миколи
Сімкайла і вже аж тоді поручив йому
священиків, представників влади та
всіх мирян.

Після Заамвонної молитви переду-
сім було урочисто проголошено Дек-
рет призначення, а тоді Блаженніший
Любомир вручив новопоставленному
Єпархові Коломийсько-Чернівецько-
му Владиці Миколі ручний хрест та
жезл — символи його єпископської
влади.

Відтак із промовою виступив Апос-
тольський Нунцій в Україні. Він ска-
зав, що єпископ, згідно із біблійною
притчею, є пастирем, який знає свою
череду, розуміє її, скеровує, піклується
про неї і любить її. В цих словах —
прості, але надзвичайно глибокі істи-
ни, які є серцевиною, суттю, запору-
кою щасливого як нашого особистого
і сімейного життя, так і життя Церкви
та суспільства.

о. Ігор Яців

Молодіжна громадська організація
«Академія Української Молоді» запро-
шує  молодь віком 16-22 роки взяти
участь у міжнародній зустрічі «Кор-
чмин — діалог європейських культур»,
яка відбуватиметься поблизу Томашо-
ва-Любельського 20-30 серпня 2005
року за участю молоді з Польщі, Укра-
їни, Словаччини та Молдови за фінан-
сової підтримки програми «Молодь»
Європейського Союзу.

У програмі зустрічі — цікаві заня-
ття, підготування театралізованого
дійства, яке буде показане на польсько-
українському кордоні під час урочис-
тостей з нагоди празника Успення Пре-
святої Богородиці 27 серпня; підгото-
вка фотовиставки про архітектурну
спадщину Розточчя; екскурсії, навча-
льні візити інтеграційні ігри, націона-
льні вечори. Робочою мовою зустрічі
є англійська. Особливо запрошуємо

зголошуватися молодь з прикордонних
міст, сіл Сокальського району Львів-
ської області, а також молодь, батьки
якої походять з місцевості поблизу с.
Корчмин. Кількість місць обмежена.

Анкети-зголошення можна запов-
нити щонеділі з 13.30 до 15.00 в осе-
редку «Світлиця» — вул. Стрийська,
22.

«Корчмин — діалог європейських культур»

Детальніша інформація:
МГО «Академія

Української Молоді»

адреса: Осередок «Світлиця»
м. Львів,

вул. Стрийська, 22,
неділя 13.30-15.00

e-mail:
Akademija_Molodi@ukr.net

www.aum.iatp.org.ua
Контактна особа:

Олена Яремко
(тел. 76-95-45, 80673949230)

рейська хіротонія владики Ігоря Ісіче-
нка. З нагоди 12-річчя цієї події в
Свято-Дмитрівській церкві м. Харкова
12 липня 2005 р. було відправлено Ар-
хієрейську Святу Літургію, очолюва-
ну архієпископом Ігорем.

Владиці співслужили священики
Харківського та Луганського декана-
тів. Після богослужіння в консисторії
пройшло святкове прийняття. Канцлер
Харківсько-Полтавської єпархії прот.
Віталій Зубак нагадав присутнім про
шлях церковного служіння єпархіаль-
ного архієрея. Привітання від ОУН
передав голова проводу Андрій Гайда-
маха. Від ОУН було подаровано ікону
Пресвятої Богородиці. Владику вітали
депутат Харківської обласної ради Де-
нис Шевчук, представники парафій,
єпархіальної амбулаторії, братства,
сестрицтва, Колегії Патріарха Мсти-
слава.

15-річчя Харківського братства

апостола Андрія Первозваного

В день Різдва Івана Хрестителя, 7
липня 1990 р., було засновано Україн-
ське православне братство на Харків-
щині, реорганізоване згодом у Харків-
ське крайове братство апостола Анд-
рія Первозваного. З нагоди 15-річного
ювілею братства його перший голова,
а нині архієпископ Харківський і Пол-
тавський Ігор, відправив 7 липня 2005
р. урочисту Службу Божу в Свято-

Дмитрівському  храмі м. Харкова. У
проповіді владика відзначив євангелі-
заційну місію братства і його особливу
роль у становленні громад УАПЦ й у
формуванні майбутніх священиків на
Слобожанщині.

Солідарність із жертвами

терористичних актів у Лондоні

Після одержання звістки про атаку
терористів на Лондон блаженніший
митрополит Константин звернувся з
посланням до архієпископа Лондонсь-
кого Івана, клиру й вірних лондонсь-
ких громад УАПЦ, до громадян Вели-
кої Британії з таким посланням: «До-
рогі й улюблені діти Божі! Напад, що
стався цього ранку на місто й людей
Лондона, спричинив глибокий сум,
поділений мною з моїми братами-єпис-
копами: архієпископами Антонієм і
Всеволодом, єпископом Єремією, по-
божним духовенством  і вірними Укра-
їнської Православної Церкви, котру
Всемогутній Господь доручив моїй ар-
хіпастирській і батьківській турботі.
Через цей короткий лист я хочу запе-
внити Вас, синів і дочок із наших па-
рафій у Великій Британії, що Ви й
Ваші родини, Її величність і народ Ве-
ликої Британії перебуваєте в наших
молитвах. Нехай Христос, Цілитель
душ і тіл, за молитвами Його Всесвятої
Матері й за молитвами Предтечі й
Хрестителя Івана, різдво котрого ми

нині святкуємо, дарує через дотик Йо-
го цілющих рук видужання тим, хто ді-
став поранення під час нападів того ра-
нку, і керує тими, хто дбає про них. Хай
Він утішить тих, чиї родичі, друзі чи
знайомі загинули внаслідок цієї жах-
ливої акції. Хай вони знайдуть спочи-
нок у Христі. Зі співчуттями й запев-
ненням у моїй батьківській любові, ту-
рботі й молитвах, Константин, митро-
полит». Богослужіння за зцілення по-
ранених і вічний спокій загиблих вна-
слідок терористичних актів пройшли
в багатьох парафіях УАПЦ.

Харківські студенти вирушили

на Гуцульщину

Група харківських студентів, яка в
травні приймала в гості ровесників з
Українського Католицького Універси-
тету, вирушила 9 липня 2005 р. від
Свято-Дмитрівської церкви м. Харко-
ва на захід, у Карпати. Разом із друзями
з УКУ харківські студенти відвідали
фестиваль автентичного фольклору в
с. Шешори. Автобус для поїздки оре-
ндувала для молоді Харківська обла-
сна адміністрація. Напутнім словом
провів студентів архієпископ Ігор.
Дружбу харківської та львівської сту-
дентської молоді започаткувала акція
«Різдво разом», проведена на початку
2005 р.

За повідомленнями прес-служби
Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ
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Тисячі розумних і талановитих ук-
раїнців розсипані долею по всьому
світу. Дуже хотілося б знати про їх дія-
льність, бо все, зроблене на користь
людства, не викреслює їх з української
родини. Навпаки, дає нам можливість
усвідомити значущість нашого народу,
держави.

Але історія — хитра крадійка, ін-
коли тисячоліттями приховує приємні
сюрпризи. Здивуються багато співвіт-
чизників, дізнавшись, що на баварській
землі визнана і проголошена блажен-
ною онука Ярослава Мудрого. Ім’я їй
— Едігна, що в перекладі з німецької
— «надзвичайно достойна».

Студіюючи на Українському Віль-
ному Університеті (УВУ) в Мюнхені,
я побувала в селі Пух, що у 30 км від
Мюнхена. Там жила і була похована ця
свята. Про історію життя Едігни напи-
сав книгу Франс Бауер «Збірка мате-
ріалів про Едігну з Пуха». Українсь-
кою її переклав колишній ректор УВУ
Петро Гой, що сердечно переймався
долею цієї історії.

Тож зазирнімо в минуле... Ми спо-
стерігатимемо історію та її дивний пе-
рехід до історіософії, не вільної від
елементів містики. Микола Бердяєв
стверджує, що остаточне утворення
історіософського світогляду можливе
тільки в християнстві. Свідомо ступа-
ючи на шлях віри, ми бачимо майсте-
рно зітканий сакральний простір. У
цьому мереживі ми впізнаємо духовні
аспекти існування, висот яких досягли
святі за допомогою суворих постів,
упокорення плоті та молитов. Вони
чинили чуда і лікували, відмолювали
людські гріхи. Подібна практика ство-
рила галерею святих, до якої належать
наші предки. Так вшанували хрести-
телів Київської Руси-України княгиню
Ольгу та Володимира Великого, їх
зображення є у соборі св. Петра в Римі.

А ми, мандруючи часами, повер-
немось з Риму до Києва, у славну Русь-
Україну. Князь київський Ярослав
Мудрий, син Володимира Великого,
святителя Київської Pycи, став воло-
дарем держави. З прийняттям хрис-

Донька Сходу і Заходу
Онука Ярослава Мудрого Едігна — блаженна Баварії

тиянства на наших землях розпочався
новий етап історичного, суспільного та
культурного поступу. Володимирська
династія стала належати до кола хрис-
тиянських правителів, встановила тіс-
ні зв’язки з впливовим домом візантій-
ських імператорів. Християнство ста-
ло джерелом освіти Київської Руси-
України, а Ярослав більше за всіх кня-
зів залишив по собі пам’ять в історії
держави: зміцнив південні кордони,
розгромив давніх ворогів печенігів,
розширив межі своїх володінь. За сло-
вами історика Миколи Костомарова,
князь Ярослав мав справжню при-
страсть до будов, про що свідчать збу-
довані ним храми.

Тільки у Києві діяло за його прав-
ління 400 церков і серед них новозбу-
дований собор св. Софії, на зразок хра-
му Софії в Константинополі. І почала
віра християнська множитись і шири-
тись. Князь запровадив церковний ста-
тут, яким призначався правовий ста-
тус Церкви в системі державного пра-
вління. Ярослав домігся фактичної
незалежності Київської митрополії від
Константинополя. Київським митро-
политом був обраний Іларіон Печорсь-
кий, родом українець. Велике значення
для розвитку Церкви та утвердження
християнського світогляду в суспіль-
стві мали еклезіастичні заходи Ярос-
лава, на засадах яких уперше запрова-
джено канонізацію національних свя-
тих: Володимира, його синів Бориса і
Гліба.

Фундовані Ярославом монастирі
перетворились на осередки культури
й освіти. В Софії Київській князь за-
снував першу в Україні бібліотеку та
книгописню. У містах заснував школи
та віддавав дітей навчатися книжкової
мудрості. Але найбільша заслуга князя
— це законотворча діяльність, відома
як славнозвісна «Руська правда». Це
добірка норм права, за яким нормува-
лося життя тогочасного суспільства,
що дійшла до нас у складі «Повісті ми-
нулих літ».

З цієї когорти особливе зацікавле-
ння викликає доля однієї з доньок

князя — Анни Ярославни. Відомо, що
у Францію Анна приїхала з ґрунтов-
ною освітою, вільно володіла кількома
мовами, в тому числі грекою і лати-
ною. І це зрозуміло, бо дитинство її
проходило в атмосфері піднесення
Київської держави. Освіченість, муд-
рість і висока культура дозволили їй
вирізнитися серед оточення короля й
залишитись в історії не тільки завдяки
високому становищу королеви. Після
смерті чоловіка — короля Генріха І —
Анна фактично виконувала обов’язки
правительки Франції разом зі своїм ма-
лолітнім сином — королем Франції Фі-
ліпом. Вона підписувала державні
документи «Анна Реґіна» — і робила
написи рідною мовою, не забуваючи
свого походження.

Життя Анни у Франції було нелег-
ким і сповненим тривог. Французькі
дослідники цитують такі рядки з листа
Анни до батька у Київ: «У яку варвар-
ську країну ти мене послав, тут житла
похмурі, церкви потворні і звичаї жах-
ливі!» Тож і не дивно, що коли наро-
дилися діти, Анна виховувала їх у лю-
бові до своєї Батьківщини, розпові-
даючи про красу золотоверхого Києва,
прищепила шанобливе ставлення до
книжок, християнської моралі. За
свідченнями самих французів, Анна
принесла в галльську землю книжки,
любов до знань.

Після неї ще протягом семи століть
королі Франції присягалися на Рейм-
ському Євангелії, що його привезла
Анна з Києва в Париж. Анна Яросла-
вна мала кількох дітей: Філіпа, Робер-
та, Гуго та доньку Едігну, народжену в
1055 році. Дослідники припускають,
що молоду вродливу дівчину хотіли
видати заміж за нелюба, таким чином
влаштовуючи державні справи. Але
вона, не бажаючи того шлюбу, вирі-
шила втекти до Києва, що бентежив її
уяву з дитячих літ. Отож, 1074 року в
Німеччині у Фюрстенцельдбруку з’я-
вилась дівчина. Шляхетного вигляду,
побожна і мовчазна, вона прямувала на
Схід. Зі собою мала лише невеличкий
дзвіночок на згадку про маму. До на-
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Церкви. Також Патріарх Філарет роз-
повів про позицію Київського Патрі-
архату під час минулорічних подій, по-
в’язаних з виборами Президента Ук-
раїни і Помаранчевою революцією.

Представники делегації АЄК по-
ставили кілька питань про ставлення
Київського Патріархату до введення
викладання в школах основ християн-
ської етики, на які Патріарх дав вичер-
пні відповіді.

Загалом зустріч пройшла у теплій
атмосфері взаєморозуміння. Предста-
вники АЄК сердечно подякували Свя-
тішому Патріарху Філарету за можли-
вість краще ознайомитися з позицією
Київського Патріархату з широкого
кола питань і висловили сподівання,
що взаємокорисна співпраця христи-
янських і іудейських релігійних та
інших організацій продовжуватиметь-
ся і в майбутньому.Ê

ших часів збереглася оповідка, що ко-
ролівській доньці під час спочинку в
дорозі наснився сон. Голос велів їй за-
лишитися там, де одночасно задзво-
нить дзвіночок, заспіває півень, вона
ж сама їхатиме на возі.

Так сталося, що на підступах до се-
лища Пух один селянин запропонував
підвезти молоду мандрівницю. Селя-
нин прямував з ярмарку возом, запря-
женим волами, віз гостинці й півня.
Коли минали церкву, в селі раптом за-
дзвонили дзвони і голосно заспівав пі-
вень. Едігна подякувала селянинові й
вирішила залишитись. Оселилась жи-
ти в дуплі велетенської липи, яка ро-
сла біля церкви.

Близько 35 років жила Едігна у
стовбурі липи. Молилась, живилась ті-
льки рослинною їжею, провадила по-
божне життя. Проповідниці віри Хри-
стової відкрився дар лікування. Всім
людям, старим і малим, простого і ве-
льможного роду, вона допомагала в
хворобах і бідах. Маючи добру освіту,
навчала їх читати і писати, молитися.
Згодом в селі й околиці Едігна здобула
славу проповідниці Євангельської пра-
вди, піклувальниці й захисниці. Едігна
відійшла у вічність 26 лютого 1109 ро-
ку. Чутки про шляхетне походження
підтвердились вже після її смерті. 1120
року вона була беатифікована Церк-

вою як блаженна. Мощі блаженної
Едігни, перекладені до срібної скринь-
ки, і нині зберігаються під її образом.
Образ представляє жінку в короні і зі
скипетром. У церкві є й дзвіночок —
одна з особистих речей блаженної.

В селі Пух існує «Товариство Едіг-
ни», яке плекає пам’ять про блаженну
українського походження. Кожна дру-
га дівчина села носить ім’я Едігна. У
роках, котрі закінчуються числом 9,
проводяться ювілейні вистави про жи-
ття та діяльність блаженної. А щороку
26 лютого віруючі вшановують її па-
м’ять: до церкви на прощу звідусіль
приїздять християни, щоб під тисячо-
літньою липою та в сільській церкві
віддати шану «дочці Сходу і Заходу».
Доречні слова священика Альбрехта
Рауха зі Східного церковного інститу-
ту в Регенсбурзі: «Едігна — образ,
який об’єднує Схід і Захід. Вона є сим-
волічним образом того, що нас сьогод-
ні хвилює і зворушує. Через милосер-
дя, життя, повне болю, доброти, Едігна
стала прикладом правдивої христи-
янки». Мешканці села Пух у молитвах
просять Бога, молитвами св. Едігни,
віднайти загублені речі. А ми, українці,
попросимо в онучки українського кня-
зя Ярослава допомогти нам повернути
віру в себе.

Оксана Бойко, магістр філософії

З 14 до 28 липня у Львові перебу-
вала група молодих людей кількістю
50 осіб з Руху «Світло життя» Бєль-
сько-Живецької єпархії (Польща), які
проходили духовні науки у Львівській
духовній семінарії Святого Духа. За-
вдання реколекцій — показати таєм-
ницю і красу Церкви у її різноманіт-
ності. Львів не випадково було обрано
місцем проведення таких наук: він ба-
гатий на людей різних релігій, визнань
та обрядів.

На адресу Блаженнішого Любоми-

Зустріч Блаженнішого Любомира з Рухом «Світло життя»

Закінчення. Початок на стор. 14

Прес-служба Київської Патріархії
www. kievpatr.org.ua

З ініціативи Інституту екуменічних
студій Українського Католицького
університету й Центру європейських
гуманітарних досліджень Києво-Мо-
гилянської академії створено Україн-
ське християнське академічне товари-
ство ім. митрополита Іларіона Київсь-
кого. Воно задекларувало готовність
продовжувати традиції Київської сту-
дійної групи, що діяла в Північній Аме-

риці у 1992-1996 рр. в складі предста-
вників УГКЦ та Вселенського Патрі-
архату. Установчі збори Товариства
пройшли в Інституті екуменічних сту-
дій УКУ. Було затверджено статут То-
вариства, обрано виконавчий комітет
у складі професора Антуана Аржа-
ковського й професора Костянтина
Сігова та координаційну раду в складі
п’яти осіб.

Створено Українське християнське академічне товариство

Закінчення. Початок на стор. 8
«Дуже часто ікону розглядають ли-

ше як мистецтво, як свідчення матері-
альної культури візантійської та пост-
візантійської доби, однак її дуже важко
вписати у вузькі рамки історії мисте-
цтва, оскільки підґрунтям ікони є пе-
редусім богословське розуміння обра-
зу Церквою. Тому без розуміння цього
іконопис був би радше гарненьким ко-
піюванням старих зразків, більш ні-
чим. Однак іконопис — це набагато
глибше, ніж звичайне малювання!» —
ділиться своїми думками Маркіян Фі-
левич, директор літньої Іконописної
школи.

Таку школу планується проводити
щоліта. Ті, хто цього року вперше роз-
почнуть своє знайомство з іконописом,
протягом наступних років зможуть
вдосконалювати свою іконописну мо-
ву. Школу іконопису можна вважати
важливим підґрунтям для початку ро-
боти над створенням в УКУ центру до-
сліджень Сакрального Мистецтва. На
думку іконописця Карла Звіринського
(пом. 1997), саме богословський центр
мав би стати місцем розвитку нового
сакрального мистецтва України. Адже
образ — це не лише фарба і компози-
ція, а передусім — усвідомлення Бога.

Прес-служба УКУ

ра надійшов лист-прохання від єпис-
копа Бєльсько-Живецької єпархії Та-
деуша Ракочші прийняти цих молодих
людей на короткій зустрічі. 21 липня
ця зустріч відбулася в палатах Свято-
юрського комплексу. Головною темою
розмови були еклезіальні питання.
Зокрема Блаженніший Любомир наго-
лосив на місці і ролі Української Гре-
ко-Католицької Церкви в сучасних
реаліях. Зустріч пройшла в приємній
дружній атмосфері.

Прес-секретаріат Глави УГКЦ

(Вчимося писати Бога)

(Патріарх Філарет зустрівся...)
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***
Тільки католики, які у своєму жит-

ті дотримуються морального вчення
Церкви, повинні приступати до прича-
стя в католицьких храмах, — йдеться
в новому ватиканському документі про
Євхаристію.

У липні Апостольська Столиця
опублікувала робочий документ сино-
ду єпископів з цього питання, який має
відбутися в жовтні ц. р. Документ було
підготовано на основі листів, які до Ва-
тикану надіслали 113 національних
єпископських конференцій, 11 синодів
католицьких Церков східного обряду
(серед яких — УГКЦ), 25 ватикансь-
ких Конґреґацій і папських рад, а та-
кож Союз настоятелів чернечих орде-
нів.

«Документ зосереджує увагу на
позитивному значенні Євхаристії, яка
об’єднує віруючих і робить їх єдиною
спільнотою, незважаючи на расові,
мовні, національні та культурні розбі-
жності, — розповідає генеральний
секретар Синоду єпископів архієпис-
коп Никола Етерович (раніше він був
Апостольським Нунцієм на Україні).
— У ньому також розглядаються різ-
номанітні порушення під час здійс-
нення Євхаристії».

В документі містяться рекоменда-
ції щодо порядку здійснення служби —
обумовлено моменти, коли має звуча-
ти музика, які молитви повинні чита-
тися тощо. Ватикан закликав під час
латинських богослужб ширше викори-
стовувати латину, особливо, якщо в
службі беруть участь віруючі з різних
країн. Рекомендується також віддавати
перевагу традиційній літургічній му-
зиці, зокрема, григоріанському хоралу.

Документ також нагадує віруючим
про їхній обов’язок відвідувати бого-
служіння щонеділі і щотижня присту-
пати до причастя. Водночас чимало ві-
руючих не знають про те, що після
здійснення серйозного гріха вони не
мають права причащатися, якщо перед
цим не висповідалися. «Належність до
Церкви — головна умова для участі в
таїнствах. Ніхто не може причащати-
ся, не будучи охрещеним, ніхто не мо-
же повернутися в лоно Церкви, не от-
римавши відпущення гріхів», — йде-

ться в документі. Політики, які висту-
пають за права на аборти та інші су-
часні тенденції, що суперечать мора-
льному вченню Церкви, також не
можуть причащатися, допоки не пока-
ються і не відмовляться від своїх пере-
конань. «Деякі приступають до прича-
стя, заперечуючи вчення Церкви або
ж вголос схвалюючи аморальну пове-
дінку деяких людей, зокрема, аборти,
— йдеться в документі. — Деякі като-
лики не розуміють, що підтримуючи
політичних католиків, які виступають
за аборти, вони здійснюють важкий
гріх».

Ватикан нагадує про те, що особи,
які вдруге одружилися після розлучен-
ня, не можуть приймати причастя.
Водночас Церква закликає таких віру-
ючих продовжувати регулярно відві-
дувати Службу Божу.

У робочому документі пояснюєть-
ся, що Католицька Церква визнає дійс-
ною Євхаристію, яка здійснюється у
православній Церкві, і дозволяє, «як-
що цього вимагають обставини», като-
ликам причащатися у православних
храмах і навпаки. Водночас католикам
не дозволяється ділити євхаристійну
трапезу з англіканцями і протестан-
тами.

Даний документ ляже в основу фі-
нального комюніке Синоду католиць-
ких єпископів, який пройде у жовтні.

***
Папа Римський Бенедикт XVI від-

мовився від нового «папамобіля», і
запропонував концернові Volkswagen
замість цього виголотовити автомобілі
для доброчинних цілей.

Представники концерну вже заяви-
ли, що рішення про створення автомо-
біля для нового Папи втратило актуа-

льність, згідно з його ж власним ба-
жанням.

Бенедикт XVI вирішив користува-
тися куленепробивним «папамобілем»,
на яком їздив його попередник. Цю мо-
дель виготовила свого часу для Івана
Павла II компанія «Даймлер-Крайс-
лер».

Раніше планувалось, що співвітчиз-
ники нового Папи виготовлять і пред-
ставлять машину до приїзду глави Цер-
кви у Кельн. Ідея зробити «папамо-
біль» народилася в комапанії Volkswa-
gen після того, як цей концерн отри-
мав замовлення на транспортне обслу-
говування Всесвітнього дня молоді, що
відбудеться в Кельні 18-21 серпня.

***
В липні у Польщі та Італії розпо-

чалися зйомки нового художнього фі-
льму про попереднього Папу Римсько-
го. Вже через місяць після смерті Івана
Павла II, на його батьківщині, в Поль-
щі, вийшов на екрани тригодинний
фільм «Кароль. Людина, що стала Па-
пою», в якому розповідається про ди-
тячі і молоді роки Івана Павла II. Голо-
вну роль у цьому фільмі виконав по-
пулярний молодий актор Пьотр Адам-
чик.

У новому чотиригодинному міні-
серіалі, який в Америці транслювати-
меться на телеканалі CBS, роль Папи
виконуватиме британський актор Йєн
Холм, відомий глядачам за своєю учас-
тю у трилогії «Володар кілець». Робо-
та над фільмом повинна завершитися
до листопада ц.р.

Серіал матиме біографічний харак-
тер і покаже життя Кароля Войтили,
починаючи від студентських років і до
смерті у квітні ц.р. У кінострічці та-
кож йтиметься про замах на життя Іва-
на Павла II, яке здійснив у 1981 р. ту-
рецький терорист Алі Аґджа.

73-річний Йєн Холм втілюватиме
образ Папи з моменту його обрання на
престол св. Петра в 1978 р. Ім’я актора,
який виконуватиме роль Папи в молоді
роки, поки що невідоме.

Як пише голівудський журнал «Va-
riety», cценарій міні-серіалу з робочою
назвою «Іван Павло II» був узгоджений
з істориками Ватикану. Видання пові-
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***
Папа Римський, вірогідно, здійс-

нить паломництво у Константинополь
на день Апостола Андрія Первозван-
ного, якого православна Константино-
польська патріархія відзначає за новим
стилем 30 листопада. Апостоли Анд-
рій і Петро у сучасному екуменічнізмі
вважаються «небесними покровителя-
ми двох Церков-сестер»: апостол Ан-
дрій — православної, а Петро — като-
лицької.

Вселенський Константинопольсь-
кий патріарх традиційно приїжджає на
празник Верховних апостолів Петра і
Павла до Рима, де править урочисте
богослужіння разом з Папою Римсь-
ким. Однак до останнього часу глава
Католицької Церкви не мав можливо-
сті здійснити візит-відповідь у Стам-
бул на празник Апостола Андрія. По-
передній папа Іван Павло II не зміг
приїхати на богослужіння минулого
року за станом здоров’я.

Новий Папа Бенедикт XVI прийняв
запрошення Вселенського патріарха
Варфоломея I. Поїздка до Стамбула
стане другою закордонною мандрів-
кою Папи після відвідання у серпні
Всесвітнього дня молоді у Кельні.

***
Невдовзі після того, як 13 травня

1981 року турок Мехмет Алі Аґджа
здійнив замах на життя Папи Івана Па-
вла II, Папа написав листа до людини,
яка мало не стала його вбивцею, однак
цього листа не було відіслано.

«Чому ви стріляли в мене, адже ми
обидва віримо в одного Бога?» — таке
запитання містилося в листі, пише по-
льська газета «Жеч Посполіта». Як
повідомляє це видання, спочатку Папа
хотів опублікувати відкритого листа
до Аґджі, але згодом відмовився від
цієї ідеї і вирішив зустрітися з ним
особисто.

Трохи пізніше Папа звернувся до
італійської влади з проханням поми-
лувати Аґджу, і у 2000 році його було
звільнено і депортовано до Туреччини.

Особистий секретар покійного Па-
пи, нині — архієпископ Краківський
Станіслав Дзівіш підтвердив факт іс-

нування листа. За словами прелата, цей
документ буде передано до Римської
дієцезії, в комісію, яка готує матері-
али для беатифікації Кароля Войтили.
Перед тим, як текст листа буде опуб-
ліковано і він стане доступний для
загалу, мусить минути «кілька років»,
— підкреслив архієпископ Дзівіш.

***
Організатори святкувань Всесвіт-

нього дня молоді у Кельні, планують
створити гігантське мозаїчне панно із
зображенням покійного Папи Івана
Павла II. Портрет складатиметься з ти-
сяч маленьких зображень Кароля Во-

домляє також, що автори кінострічки
отримали дозвіл на зйомки на площі
св. Петра у Римі та в прилеглих до неї
кварталах.

***
Під час своєї двотижневої відпус-

тки, яку Бенедикт XVI провів в аль-
пійському селі Ле-Комб, Папа закін-
чив свою книгу, працювати над якою
розпочав ще три роки тому. Свою від-
пустку, яка тривала з 11 по 28 липня,
Папа вважав «робочою» і тому щодня
працював над рукописом. Крім того,
за словами офіційного представника
Ватикану Хоакіна Наварро-Вальса,
перебуваючи у відпустці, Папа чимало
часу присвятив підготовці промови,
яку він збирається виголосити під час
Всесвітнього дня молоді в Кельні у се-
рпні ц.р. Цій зустрічі з молоддю Бе-
недикт XVI надає дуже великого зна-
чення, так само, як це робив і його
попередник Іван Павло II.

йтили,  надісланих молоддю з усього
світу. Під час фестивалю мозаїка буде
виставлена у Кельнському соборі. Ко-
жен, хто надіслав зображення покій-
ного Папи, зможе побачити всю мо-
заїку і свою картку в Інтернеті.

«Цією акцією ми бажаємо показа-
ти, що любов сильніша за смерть і що
вчення Івана Павла II і далі живе в сер-
цях тисяч людей», — заявили органі-
затори проекту, які також впевнені, що
портрет Папи стане найбільшою моза-
їкою у світі.

За матеріалами закордонних агентств
підготувала Зоряна Курдина

***
З 11 по 13 вересня у французькому

місті Ліоні відбудеться щорічна Зуст-
річ Релігій, організована Спільнотою
святого Егідія і присвячена, цього разу,
темі «мужності миролюбивого гумані-

зму». Призначення таких міжнародних
і міжрелігійних зустрічей полягає в
тому, щоб підтримувати і розвивати
дух Всесвітнього дня молитви за мир,
ініціатором проведення якого у 1986 р.
в італійському місті Ассізі виступив
покійний Іван Павло II.

Відтоді Спільнота святого Егідія, за
посередництвом мережі дружніх від-
носин з представниками різних релігій
і культур, що представляють понад 40
країн світу, організовувала Всесвітні
зустрічі в різних містах, головним чи-
ном, у європейських столицях.

«На тлі роковин терактів 11 верес-
ня 2001 року, у важкий для міжна-
родної спільноти момент, відзначений
актами тероризму в Лондоні, Іраку,
Туреччині та Єгипті, як і війнами у
багатьох частинах світу, виклики діа-
логу співіснування стоятимуть на пер-
шому місці і порядку денному зуст-
річі». Як йдеться в заяві Спільноти свя-
того Егідія, все це відбуваєтья у світі,
спокушуваному протистояннями і зам-
кнутістю на собі.

Передбачено присутність на Ліон-
ській зустрічі відомих релігійних дія-
чів, серед яких — ректор єгипетського
університету Ал Азар, головні рабини
Ізраїлю та Франції, кардинали Вальтер
Каспер, Роже Етчегерай, Поль Пупар,
Філіп Барбарен, Католікос всіх вірмен
Гарегін II та ін. На зустрічі будуть та-
кож представники світу політики і су-
часної культури в особі державних ді-
ячів, журналістів і письменників.
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14 липня 2005 р., напередодні пер-
шої річниці встановлення і освячення
хреста на місці відбудови Десятинного
храму в Києві, Патріарх Філарет у
співcлужінні архієпископа Димитрія і
київського духовенства відправив мо-
лебень на цьому святому місці. 15 ли-
пня 2004 р., у перерві роботи Поміс-
ного собору УПЦ Київського Патрі-
архату його учасники взяли участь в

Проти відбудови Десятинного храму виступають сили зла

— переконаний Предстоятель Київського Патріархату

Ваше Високопреосвященство!
Всечесні отці,
дорогі браття і сестри!
Ми регулярно проводимо молебні

на цьому святому місті, біля цього хре-
ста, який ми встановили минулого ро-
ку під час Помісного собору.

Ви спостерігаєте, яка в нашому су-
спільстві йде боротьба за і проти від-
новлення зруйнованих святинь. Якщо
в час відновлення Михайлівського
монастиря і Успенського собору Ки-
єво-Печерської лаври ця боротьба вия-
влялася лише в тому, що про це писали
в пресі, то зараз ці сили зла вийшли на
вулиці. Це свідчить, що чим більшою
є святиня, тим більше ворог чинить
перешкоди для її відновлення.

Це місце є нашою національною
святинею, бо тут за князя Володими-
ра, коли християнство стало держав-
ною релігією, був побудований перший
мурований храм. Тут був похований

освяченні хреста, який з певними труд-
нощами, але все ж таки було встанов-
лено поруч з фундаментами Десятин-
ної церкви на знак того, що вона по-
винна бути відбудована.

За рік, що минув, навколо відбудо-
ви цієї унікальної за своїм духовним і
історичним значенням святині розго-
рнулася надзвичайно велика боротьба,
в якій опоненти цієї доброї справи не

гребують нічим. Використовується ве-
ликий арсенал засобів — від виступів
у засобах масової інформації до пікетів
та інших вуличних акцій протесту, на
які, до речі, виходять щонайбільше
півтора десятка осіб. Дійшло до того,
що один журналіст у своєму коментарі
назвав відбудову Десятинної церкви
«злочинною».

Патріарх Філарет переконаний, що
проти відбудови Десятинного храму
виступають сили зла. І чим більшою є
святиня, тим більше голосів против-
ників можна почути з приводу її від-
будови. Разом з ти Патріарх переко-
наний, що рано чи пізно перший ка-
м’яний храм Києва буде відбудований,
бо такою є воля Божа. Про це Пред-
стоятель Київського Патріархату ска-
зав у своєму слові після молебня. Бо-
ротьба навколо відбудови Десятинного
храму продовжується, але будемо ві-
рити, що Бог, Який є переможцем вся-
кого зла, допоможе завершити добру
справу відновлення цієї унікальної свя-
тині українського народу.

сам в князь Володимир, княгиня Ольга,
були поховані багато відомих і неві-
домих діячів нашої Церкви і Держави.
І через те, що це місце є святе, диявол
не хоче відродження цієї святині.

Ви знаєте, що і на цьому місці вже

проводили демонстрацію проти від-
будови Десятинної церкви, і в інших
місцях проводять подібні пікети і демо-
нстрації. Згадайте: ті, що виступають
проти побудови на цьому місці Божого
храму, не протестували і не протесту-
ють проти побудови на печерських
пагорбах хмарочосу, хоча це будівниц-
тво завдає великої шкоди як навколи-
шньому середовищу, так і зовнішньо-
му вигляду Києва. Там ми не бачили
протестуючих. Чому? — Бо це є руй-
нація нашого міста. А сили зла — це є
сили руйнації, тоді як відбудова наці-
ональних святинь, храмів — це є до-
бро. Тому сили зла борються проти сил
добра.

Не має значення, хто серед цих сил
зла — великі чи малі люди. Факт за-
лишається фактом — раз виступають
проти добра, значить вони на боці зла.
Всім нам потрібно пам’ятати, що з до-
бром — Бог, Бог з правдою. Тому в
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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

історії людства і в історії нашої дер-
жави, нашої Церкви, правда завжди пе-
ремагала.

Ми є свідками і учасниками цих пе-
ремог. Згадаймо про Помаранчеву
Революцію. Тоді зіткнулися сили доб-
ра і сили зла. Перемогло добро, хоч і
не всі, навіть з тих, хто стояв на Май-
дані Незалежності, були впевнені в пе-
ремозі.

Боротьба продовжується бо зло за-
лишилося всередині нашої держави,
нашого народу. Не може бути, щоб зло
не виступало проти добра, проти побу-

дови церкви на честь Пресвятої Бого-
родиці. Ми проти зла, тому ми напо-
лягали і будемо наполягати на побудові
Десятинного храму. Ми хочемо що тут
підносилася молитва до Бога за народ,
за державу, за українську владу, щоб
сюди приходили діти і молодь, щоб во-
ни доторкалися до витоків нашої істо-
рії. Бо це є джерело історії, джерело
духовності, бо це був перший храм,
збудований після хрещення Русі.

Нас менше, але з нами Бог. Ми впе-
внені, що перемога буде наша і храм
буде тут стояти, бо така є воля Божа,

а проти волі Божої ніякі сили не мо-
жуть встояти. Ми будемо звертатися
до Бога з молитвою і покладати на
Нього надію, що Він зруйнує всі сили
зла, які виступають проти цієї доброї
справи.

І нехай Божа Матір, на честь якої
князь Володимир побудував цю церк-
ву, і всі українські святі моляться пе-
ред престолом Божим за те, щоб Гос-
подь наш Ісус Христос благословив цю
справу і завершив її, а ми щоб освяти-
ли цей храм і звершували в ньому мо-
литви і Святі Таїнства.
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