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21 серпня 2005 року відбулася без
перебільшення історична подія в житті

Української Греко-Католицької Церк-
ви: перенесення осідку Глави УГКЦ зі
Львова до Києва. Цю подію можна
трактувати як момент відновлення іс-
торичної справедливості, адже до при-
мусового вигнання греко-католиків із
Києва за часів цариці Катерини осідок
глави УГКЦ був у столиці України.

Рішення про перенесення осідку
викликало неадекватні реакції серед
різних політичних партій та громадсь-
ких організацій. Саме тому учасників

Згідно з каноном 57 Кодексу кано-
нів для Східних Католицьких Церков,
який велить, що «Патріарша Церква
повинна мати в межах власної тери-
торії сталий осідок резиденції Патрі-
арха, встановлений, по змозі, у голов-
ному місті...», на підставі рішення Си-
ноду Єпископів Української Греко-Ка-
толицької Церкви, що відбувся у чис-
лах 5-12 жовтня 2004 року Божого у
Києві, та за благословенням Святі-
шого Отця Івана Павла II, уділеного
дня 6 грудня 2004 року Божого, —
осідком Верховного Архієпископа Ук-
раїнської Греко-Католицької Церкви
стає місто Київ від дати його оприлюд-
нення, 21 серпня 2005 року Божого.
Церковний округ матиме назву — Ки-
єво-Галицьке Верховне Архієпископ-
ство, а його Глава носитиме титул —
Верховний Архієпископ Києво-Гали-
цький.

Майже 200 років тому, під тиском
окупаційної влади, побут Київського
Митрополита нашої Церкви у своєму
властивому осідку в місті Києві стався
неможливим і був перенесений до
міста Львова з титулом Галича. Сього-
дні, завдячуючи Божій благодаті, у

вільній і незалежній українській Дер-
жаві, Отець і Глава Української Греко-
Католицької Церкви має змогу повер-
нутися до свого традиційного осідку.
Місто Львів, яке гостинно приймало і
було осідком Митрополита Києво-Га-
лицького, залишається й надалі Архі-
єпископським осідком.

У сумний час розчленування укра-
їнського духовного і національного
організму, наслідки якого ми важким
тягарем відчуваємо й до сьогодні, Мит-
рополит був змушений покинути Київ.
Повернення ж Митрополита у тепері-
шній, Богом благословенний час, на-
повняє нас надією на загоєння ран ми-
нулого і відродження єдності Київської
Церкви.

Дорогі браття і сестри, подаючи
Вам до відома факт перенесення осідку
Верховного Архієпископа УГКЦ до
стольного города Києва, звертаємося
до Вас — молімося і працюймо, щоб
Боже світло і Божа сила знову засіяли
на Київських горах.

Дано у стольному городі Києві, дня
21 серпня 2005 року Божого

+ Любомир

Офіційне повідомлення

про перенесення осідку Верховного Архієпископа

Української Греко-Католицької Церкви

з города Львова до стольного города Києва
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Блаженніший Любомир  —

Верховний Архієпископ Києво-Галицький

Закінчення на стор. 12

стор. 1 — Прибуття Святішого Отця
Бенедикта XVI до Кельна, на Всесвітній День
Молоді;

стор. 24 — Учасники Всесвітнього Дня
Молоді у Кельні прямують  на зустріч із Папою
(обидва фото: www. katolik.ru).
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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 4 місяці - 7 грн. 20 коп.
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Дорогі у Христі!
Сердечно вітаю вас і сердечно дя-

кую вам за вашу присутність, за вашу
молитву, за вашу підтримку в цей свя-
тий день. Дякую преосвященним вла-
дикам з України і з-за її меж. Дякую
священикам, які зійшлися з усіх єпар-
хій нашої митрополії, і навіть з-поза
меж України, які служать на всіх на-
ших поселеннях і вітаю вас всіх, до-
рогі у Христі монахи й монахині, ми-
ряни й мирянки, які зійшлися тут сьо-
годні, щоб ми разом помолилися і від-
крили нову сторінку історії нашої Це-
ркви.

Місяці липень і серпень в календарі
нашої Церкви мають дуже багато зга-
док про історію, про постаті з далекого
минулого, про події, які сягають почат-
ків християнства в Україні. В цих мі-
сяцях згадуємо рівноапостольних Во-
лодимира і Ольгу, згадуємо Антонія
Печерського, згадуємо Бориса і Гліба,
а минулої неділі ми згадували сам
факт, саму подію хрещення України.
Це насичення в цих двох місяцях, мо-
же, й дає нам підставу для сьогодніш-
нього святкування. Згадуючи нашу
минувшину, згадуючи ті початки хрис-
тиянства, ми пригадуємо собі, що саме
з цього міста, саме з тут недалеко пли-
вучого могутнього Дніпра-Борисфена
починалася історія християнства як
державної релігії, релігії нашого наро-
ду. І звідси, з Києва, задля ревної місі-
йної праці, — а це головно монахи ки-
ївських монастирів, — Христова наука
розійшлася на весь слов’янський Схід.

І тому це місто Київ названо маті-
р’ю руських християнських городів.
Це дуже достойне ім’я, дуже шаноб-
ливе ім’я цього міста. Але так сталося,
що чомусь більш популярне і більш
знане у різних країнах головно Захід-
ної Європи є ім’я Києва як колиски
християнства на слов’янському Сході.
Може воно і не є само по собі таке до-
стойне ім’я, але дуже поширене. Але,
з другого боку, воно дає нам нагоду за-
становитися, подумати і може витяг-
нути для нас сьогодні особливу науку.
Бо колиска — це сама в собі є тільки

зовнішність. Достойність колиски,
краса колиски, важливість колиски не
є самою в собі, але вона набирається
від тієї дитинки, того немовлятка, яке
в тій колисці живе. Хто є тим дитят-
ком, яке в київській колисці спочива-
ло? Сам Ісус Христос. Бо коли ми ка-
жемо, що Київ є колискою, з якої хрис-
тиянство розійшлося по цілім слов’я-
нськім Сході, це не заслуга головно
Києва, — це діло любові самого Ісуса
Христа, який хотів це місто зробити
колискою християнства у цій частині
світу. Це є тим, що робить цю колиску
такою особливо важливою і цінною.
Те, що остаточно зробили рівноапос-
тольні Володимир і Ольга, зробили ті
перші християнські князі, зробили
митрополити, єпископи й духовенство
того часу. Але остаточно важливим і
для нас спасенним є те, що Ісус Хрис-
тос діяв через них в цьому географіч-
ному просторі. Це є зміст, який ми
можемо дуже легко пізнати і вивчити
із того імені порівняння Києва до ко-
лиски. За цим всім стоїть Ісус Хри-
стос.

Це не наша заслуга, це не заслуга
людей — це діло милосердя і доброти
Божої. Якби все це залежало від нас,
людей, то ми, хоча б тішилися мину-
вшиною, але могли б з деякою триво-
гою дивитись у майбутнє. Бо ми, люди,
грішні і немічні, на жаль довели до то-
го, що отой великий дар ми за тисячу
років якось належно не ушанували.
Ми допустили до цього, щоби ота Цер-
ква Христова, яка почалася тут, у цьо-
му Богом спасенному місці, поділи-
лась. І тепер ми питаємо себе: «А чи
можна знову в якийсь спосіб поверну-
ти собі оту первісну єдність?» Щоби
оте протистояння зникло. Якщо би це
мало залежати виключно від нас, лю-
дей, можна б було попасти в деякий
сумнів, а може й в деяку зневіру.

Але Київ на колиску християнства
обрав сам Господь. І тому сьогодні, не-
зважаючи на обставини, незважаючи
на те, що по-людськи могло б здава-
тись безнадійним, ми можемо з твер-
дою надією на дуже солідній підставі

нашої віри бачити краще майбутнє, яке
далеко докладніше і вірніше віддзер-
калює початки християнства тут не з
нашою силою, не задля наших заслуг
чи праць чи зусиль, але уповаючи на
милосердя Боже. Бо знову кажу: Київ
на цю колиску вибрав сам Господь. І я
певний, що Він бажає, і що Його бла-
годать є дуже сильною підставою для
нас думати і надіятися, і вірити, що оте,
що ми своїми гріхами накоїли, буде за-
гоєне при помочі Божої ласки, Божої
сили. В сьогоднішній день, який є все-
таки особливим днем в житі Церкви на
Україні, ми повинні відновити нашу
віру у Божу доброту, в Божу любов,
яка дала нам Христову віру, і яка, на-
певно, хоче, щоб ми вжили цю віру
якнайкраще, якнайповніше.

Наша надія в Бога... Нехай це буде
немовби кличем сьогоднішнього дня,
що з Богом, у Бозі вдасться нам
відбудувати те, що ми втратили. Нехай
цей день буде відновою нашої надії на
краще майбутнє. Нехай наші серця
відчують ту Божу любов, що сплила
на це місце і на всі країни Східної Єв-
ропи тисячу років тому. Але любові,
яка не перестає, яка є живою, трива-
лою, діючою і для нас.

Будьмо повні надії — виправданої
надії — що при Божій помочі навіть
те, що могло б по-людськи здаватися
малоподібним, при Божій помочі буде
здійснене. А ми постановімо собі сьо-
годні, що хочемо робити все, щоб
сприяти Божій ласці. Перш за все чи-
стотою нашого життя, нашого діяння;
справжнім життям із віри, яке промо-
щуватиме шлях, щоби Божа благодать
могла якнайефективніше, оперативно
(скажу так по-людськи) діяти між на-
ми. Будьмо певні, що Бог є з нами сьо-
годні, в цьому місці, з всіма нами, з ці-
лим цим містом і з цілою частиною сві-
ту, яка одержала християнство через
Київ. Будьмо спокійні, будьмо певні,
працюймо, стараймося, а перш за все,
— і найважливіше — маймо повне до-
вір’я до Господа нашого і Спасителя
Ісуса Христа.

Блаженнішого Любомира кардинала Гузара, Глави УГКЦ,

з нагоди перенесення патріаршого осідку до Києва

Слава Ісусу Христу!
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Під час Всесвітнього Дня Молоді
береги Рейну були вкриті живим цві-
том світу — молоддю. Різнобарвність
прапорів свідчила про їхнє походження
з далеких країв, а динаміка очікування
Папи засвідчувала сталий порив гото-
вності «іти за зіркою та за мудрецями».
Папа з’явився на пароплаві, прикра-
шеному квітами та прапорами (серед
яких майорів і наш синьо-жовтий), в
оточенні молоді і духовенства, на кор-
мі якого величаво виднівся хрест. Мо-
лодіжний порив піднявся до тієї міри,
що молодь пішла назустріч Папі, увій-
шовши просто у води Рейну. Старе
місто Кельн було переповнене проча-
нами. Всюди очікували прибуття Папи.
Він зійшов на берег неподалік Кельн-
ського кафедрального собору (де збе-
рігаються мощі трьох євангельських
мудреців — ред.) Атмосфера міста
урочиста, піднесена, наповнена пісня-
ми, радістю, зустрічами, спілкуванням
та вигуками «Бе-не-дік-то!»

Наша українська делегація, налічу-
вала 1300 осіб, до якої входили групи
волонтерів, журналістів, двох хорів —
переможців Фестивалів, представники
молодіжної Ради християнських орга-
нізацій України, група УМХ, УКУ, гу-
манітарного Ліцею ім. Климентія Ше-
птицького, група студентів львівських
університетів та молодь християнської
України від Донецька до Закарпаття,
Чернівців та Волині, розкидана по Ке-
льні, Бонні, Дюсельдорфі. Нашу групу

наповнила українська молодь з посе-
лень: Німеччини, США, Канади та
Австралії.

Величний празник Преображення
ГНІХ зібрав наших прочан у храмі св.
Максиміліана на Цитадель-штрассе.
Архієрейську Літургію очолив митро-
полит Філадельфійський Стефан Со-
рока, який голосив катехизу для нашої
молоді. На цій Літургії Владика Давид
Мотюк — єпископ Вінніпезької ми-
трополії з Канади — голосив катехизу
про трьох царів — мудреців, накрес-
люючи молоді певну дорогу до «ясел
— Церкви», де народжується для нас
щоразу Христос. Святу Літургію спів-
служили екзарх УГКЦ для Німеччини

та Скандінавії Петро Крик, єпарх Бу-
чацької єпархії Іреней Білик, Владика
Мілан Шашік із Мукачівської єпархії
та близько 40 священиків з України,
Австралії, Німеччини, США. Хор хра-
му Пресвятої Євхаристії «Солі Део»
(м. Львів) чудово супроводжував мо-
литву на доброму мистецькому і ду-
ховному рівні. Після закінчення Святої
Літургії на площі перед храмом від-
булось традиційне посвячення фруктів
та чудова мистецька обжинкова про-
грама з житнім вінком та снопом з поля
України. До організації цього свята
особливо спричинилися священики
нашого екзархату у Німеччині. Наша
молодь довго забавлялася у центрі
Дюсельдорфу, відкриваючи для молоді
світу, тут зібраної, нашу духовність і

українську культуру. Цікавий момент
стався на Святій Літургії. Коли вла-
дика Давид промовляв про зірку та
ангелів — особливих вісників Хрис-
тового Різдва, до храму, пробираючись
крізь натовп молоді, увійшла велика
група дітей з дитячого садочка. Вони
пробували вслухатись у наші мелодії
та проповідь, усівшись навколо про-
повідальниці. За добру хвилю тихень-
ко, мов ангели, вийшли з Храму. Уве-
чері в греко-католицькому Храмі Ца-
ря Христа відбулася мистецька прог-
рама: зустріч та забава української мо-
лоді, в якій взяли участь хор «Солі
Део», а також кафедральний хор Лу-
цької дієцезії Римо-Католицької Цер-
кви. Увечері всіх об’єднала Хресна
Дорога.

У суботу, 20 серпня, після раніш-
ньої Літургії, усі прочани вирушили на
Марійське поле, щоби там разом з Па-
пою помолитися Вечірню і потім, че-
рез нічні чування, увійти в дух «малої
Пасхи» — урочистої недільної Святої
Літургії зі Святішим Отцем Бенеди-
ктом XVI, Папою Римським.

Запалені вогнем зірки, яка привела
молодь усього світу на цю величну
зустріч до Христа, наповнені вогнем
Святого Духа у вірі, всі прочани повер-
нули до своїх домівок, щоб самим ста-
тись вісниками Христа посеред нас.

о. Йосиф Мілян,
голова оргкомітету УГКЦ для ВДМ-2005,

о. Іван Мачужак,
голова оргкомітету

Апостольської екзархії УГКЦ (Німеччині)

«Перед вами сьогодні завдання — жити універсальним подихом Церкви»

«Ви, молодь усього світу, представники далеких народів, яких Христос запізнав через мудреців та зібрав у
Церкві як новий Божий люд, людей всіх культур. Перед вами сьогодні завдання — жити універсальним подихом
Церкви. Хай у вас запалиться вогонь Духа, щоб нове Зіслання Святого Духа відновило ваші серця. Хай ваші
однолітки через вас зможуть віднайти правдиву відповідь на свої запитання та відкрити себе, щоб прийняти
Слово, яке сталося тілом, померло та воскресло для спасіння світу».

(Із промови Святішого Отця Венедикта XVI до молоді у Кельні 18 серпня 2005р.)
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Кілька років поспіль Українська
греко-католицька парафія в Любліні у
співпраці з багатьма громадськими та
державними організаціями Польщі та
України провадить діяльність, спрямо-
вану на активізацію культурної спів-
праці на ділянці польсько-українсько-
го кордону між Томашівським повітом
Польщі та Сокальським районом Ук-
раїни. Цілий комплекс заходів розпо-
чато від порятунку двох опустілих
внаслідок виселення українців церков
на Томашівщині: церква з с. Тарношина
(збудована в 18 ст. в Угринові на Сока-
льщині) була перенесена до скансену
в м. Люблін («Музей люблінського се-
ла»); церква в с. Корчмині з 16 ст. (най-
старший в люблінському воєводстві
дерев’яний сакральний об’єкт) була
відреставрована на місці лише ззовні,
натомість на внутрішнє оформлення
оголошено конкурс. З допомогою гру-
пи каменярів «Магурич» (Варшава) та
українських студентів і аспірантів, що
навчаються у Польщі, розпочато рес-
таврацію спільного для греко- і римо-
католиків цвинтаря з 19 ст. у с. Корч-
мин (близько 150 нагробків).

Кульмінацією всіх починань стало
проведення 27-28 серпня 2004 р. акції
«Корчмин/Korczmin: транскордонний

діалог культур», під час якої було на
один день відкрито кордон між Корч-
мином та селом Стаївкою, розташова-
ним з українського боку. Вперше за ба-
гато років виселені з Львівщини поля-
ки та українці з Томашівщини могли
ступити на рідну землю. Була урочис-
то освячена церква у Корчмині та ко-
пія ікони Корчминської Богородиці,
виконана у Львові. Передував акції
науково-практичний семінар «Корч-
мин і загальна проблема кордону»,
участь у якому взяли українські та
польські науковці, аспіранти Європей-
ського колегіуму польських і україн-
ських університетів у Любліні.

Надалі планується створення ціло-
го Історико-культурного комплексу у
Корчмині, на базі якого можна буде
проводити молодіжні табори, релігійні
зустрічі екуменічного та інтеграційно-
го напрямку, виїзні семінари та конфе-
ренції. У найближчому часі до Корч-
мина буде перенесено дерев’яний мо-
настирський двір з села Турковичі та
дерев’яну дзвіницю зі Щеп’ятина. На-
прикінці серпня, на храмове свято ко-
рчминської церкви — Успення Пре-
святої Богородиці, повторено акцію
поєднання на кордоні, коли українські
громадяни змогли перейти до віднов-

леної церкви, а польські — до чудо-
дійного джерела, яке залишилося на
українському боці. Також проведено
ще один виїзний науково-практичний
семінар.Тема цьогорічного семінару,
що відбувся 26 серпня в ґміні (лока-
льній раді) села Ульгівок (Томашівсь-
кий повіт) — «Проблема «малої» іден-
тичності на пограниччі». Обговорюва-
лись історичні, соціологічні та філосо-
фські аспекти формування ідентично-
стей «малої вітчизни» та інших (погра-
ничних) форм територіального само-
усвідомлення. Організаторам акції та
семінару хотілося, щоб співтворення
Історико-культурного комплексу на
пограниччі супроводжувалося науко-
вим осмисленням його ролі у сучасних
польсько-українських стосунках, ана-
лізом його минулого та прогнозуван-
ням майбутнього. Пограниччя має
єднати обидві наші держави вже тепер,
що позитивно вплине на процеси інте-
грації України з найближчим сусідом
України по Євросоюзу, вступ до якого
— переконаний — відбудеться в перс-
пективі кількох років.

О. д-р. Стефан Батрух,
парох парафії УГКЦ у Любліні,

голова Фундації
духовної культури пограниччя

Ще один крок до українсько-польського примирення

15 серпня у конференційному залі Митрополичих палат Святоюрської гори (пл. Святого Юра, 5) відбулася прес-
конференція, на якій було повідомлено про другі транскордонні урочистості та зустрічі примирення на польсько-
українському кордоні (с. Стаївка — с. Корчмин, 27 серпня 2005 року). У роботі прес-конференції взяли участь о.
мітрат Стефан Батрух, парох греко-католицької парафії в Любліні, Олена Яремко, голова МГО «Академія української
молоді», Святослав Шеремета, начальник управління з питань внутрішньої політики Львівської облдержадміністрації.

«Корчминські зустрічі колишніх і теперішніх мешканців пограниччя, духовенства східної та західної традиції,
представників влади є спробою практичної реалізації декларації про поєднання, яка була виражена президентами
обох країн та найвищими церковними ієрархами. Вибір місця (село поділене кордоном) сприяє у природній спосіб
втіленню в життя ідеї добросусідства і пропагуванню відкритого та приязного кордону між Європейським Союзом і
Україною» — говорить о. мітрат Стефан Батрух, координатор акції.

Організаторами заходу є греко-католицька парафія з м. Люблін та МГО «Академія української молоді» при спів-
праці з Львівською облдержадміністрацією, Українським католицьким університетом, Сокальською райдерж-
адміністрацією, Сокальською районною радою, Сокальською єпархією та Перемишльсько-Варшавською Архі-
єпархією УГКЦ.

На перехід кордону в Корчмині висловили згоду Головні Коменданти Прикордонної Служби Польщі та України.
Транскордонні урочистості та зустріч-примирення на польсько-українському кордоні в Стаївці/Корчмині мають зна-
чення і роль символу братерства та співпраці, особливо важливих у зв’язку з розвитком польсько-українського по-
розуміння та в рамках святкування року України в Польщі. До участі в урочистостях були запрошені колишні та
теперішні мешканці с. Корчмин (з українського боку кордону — с. Стаївка) та навколишніх сіл, громадські організації,
парафіяльні спільноти, молодь та усі, хто цікавиться історією, релігійно-культурною спадщиною українсько-по-
льського пограниччя.

Прес-секретаріат Глави УГКЦ

Усім, хто цікавиться розвитком українсько-польського пограниччя
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27-28 серпня у Львові по вул. Хуто-
рівка відбулося посвячення комплек-
су Львівської Духовної Семінарії та
будинку Філософсько-Богословського
Факультету УКУ в новому Богослов-
ському Центрі.У події взяв участь
Блаженніший Любомир Гузар, та чле-
ни Синоду єпископів УГКЦ.

До програми урочистостей увій-
шли: похід, що символізував перене-
сення семінарії від довоєнних примі-
щень по вул. Коперніка до нових — по
вул. Хуторівка (27 серпня), посвячен-
ня семінарійної церкви і благословення
приміщень Богословського Центру —
(28 серпня), конференцію нового по-
коління богословів (28-30 серпня).

Це подія визначна відразу з кількох
перспектив. Академічний аспект: у
Львові відкривається потужний науко-
вий центр, який стане осередком роз-
витку української богословської дум-
ки; церковний аспект: вперше в тися-
чолітній історії Церкви в Україні в од-

ному освітньому центрі навчатимуться
майбутні священики, монахи та мона-
хині, а також миряни та мирянки; у
Львові знову з’явиться церква Свято-
го Духа, зруйнована бомбою під час
другої світової війни; будівельний ас-
пект: за період незалежності України
Богословський Центр став першою у
Львові новобудовою освітнього при-
значення.

«Для мене ця подія свідчить про те,
що Церква, реалізувавши такий склад-
ний та коштовний проект, підтвердила
свою зрілість. Тим самим пройдено пе-
вний етап, за яким відкриваються ще
складніші завдання, але які можуть бу-
ти реалізовані щойно при наявності в
Церкві та українському суспільстві та-
кого потужного Богословського Цен-
тру, — говорить о. ректор Семінарії
Святого Духа Богдан Прах. — Треба
розуміти, що розвиток богословської
думки дасть особливий поштовх для
цілої гуманітарної освіти в Україні,
дасть їй ґрунт, натхнення. З цього ог-
ляду відкриття Богословського Цен-
тру — подія всеукраїнського масш-
табу».

«Цей центр важливий власне як ви-
яв соборності Церкви, де харизми по-
одиноких членів Церкви доповнюють
одне одного, — говорить ректор УКУ
о. д-р Борис Ґудзяк. — І тут надзви-
чайно важливий момент дружби. Уні-
верситетська парта зав’язує дружбу на
все життя: міцну і віддану. Особливість

Навчальний рік семінаристи розпочнуть у новому

Богословському Центрі
Богословського Центру полягає у то-
му, що він зав’язуватиме дружбу між
християнами, які будуть церковними
провідниками в духовному сані, миря-
нами, монахами та монахинями. Ду-
маю, ці узи дружби дадуть особливо
сприятливий ґрунт для зросту собор-
ності в Церкві, якого дотепер не було».

«За останніх п’ятнадцять років у
Львові велося лише житлове та комер-

ційне будівництво, — говорить дирек-
тор інституту «Укрзахідпроектрестав-
рації» п. Володимир Швець. — Це впе-
рше за такий довгий період часу завер-
шений великомасштабний проект
культурно-освітнього плану(...) Ми
стали свідками реалізації одного із на-
йскладніших будівельних та архітек-
турних проектів, які за останні 15
років були споруджені у Львові. Інши-
ми словами Богословський Центр —
це колосальна інвестиція не тільки в
освітянську галузь, але й у розвиток
капітального будівництва у Львові».

Прес-служба УКУ

 Греко-католицька Духовна Семінарія у Львові була заснована у 1783 році. На її базі в 1929 році було створено
Греко-Католицьку Богословську Академію за ініціативи та благословення Митрополита Андрея Шептицького. У
1939 році Академію було примусово зачинено. Приміщення (нині в ньому розміщений географічний факультет
Львівського Національного Університету ім. Івана Франка) та все майно конфісковано, більшість семінаристів
та професорів було ув’язнено і Á‡ÒÎ‡ÌÓ ‰Ó Сибіру. Навчання семінаристів у глибокій конспірації продовжувалося
і в період радянської окупації. Із виходом Церкви із підпілля у 1990 році відновлює свою працю Семінарія Святого
Духа, а чотири роки пізніше (у 1994 р.) Львівська Богословська Академія, в якій вперше в історії України богослов’я
вивчають миряни та мирянки. Обом цим навчальним закладам, які стали прямими спадкоємцями довоєнної Греко-
католицької Богословської Академії, було передано приміщення, які не відповідали потребам відповідних навчальних
та виховних інституцій. Так, Семінарія Святого Духа отримала в тимчасове використання напівзруйнований
літній піонерський табір у Рудно за межами Львова.

Ідея сворення Богословського Центру постала на зібранні ректорів українських греко-католицьких семінарій,
ÅÓ„ÓÒÎÓ‚Ò¸ÍÓª ÄÍ‡‰ÂÏ¥ª, ÌËÌ¥ ìÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ä‡ÚÓÎËˆ¸ÍÓ„Ó ìÌ¥‚ÂÒËÚÂÚÛ, ¥ Ì‡ÒÚÓflÚÂÎ¥‚ монаших чинів. Полягала
вона у тому, щоб об’єднати наукові сили і створити один осередок для освіти всіх людей, які в особливий спосіб
хотіли б присвятити своє життя праці у Церкві, а це майбутні священики, монахи та монахині, а також миряни
та мирянки. Посвячення ділянки під будівництво Богословського Центру відбулося у 2000 році, перші будівельні
роботи — у 2001 р. Того ж року місце під будівництво Богословського Центру поблагословив Папа Іван Павло ІІ.

Історична довідка

Львівська Духовна Семінарія
(загальний вигляд)

Архієрейська Літургія у церкві нової семінарії
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19 серпня 2005 року, на свято Пре-
ображення Господнього, у Святоуспен-
ській Лаврі в с. Уневі (Перемишлян-
ський р-н Львівської обл.) відбулося
урочисте відкриття меморіальної таб-
лиці на честь Слуги Божого Митро-
полита Андрея та Блаженного Архіма-
ндрита Климентія Шептицьких за вря-
тування єврейських, українських та
польських дітей у часи Другої світової
війни.

Меморіальна таблиця встановлю-
ється з ініціативи врятованого в цій
обителі Міністра закордонних справ
Польщі Адама-Даніеля Ротфельда,
який особисто відкрив таблицю у при-
сутності Патріарха УГКЦ Блаженні-
шого Любомира Гузара, Преосвящен-
ного Кардинала Мар’яна Яворського,
представників Греко-Католицької та
Римо-Католицької Церков України та
Польщі.

У 1941 р. Слуга Божий Митропо-
лит Андрей та його брат Блаженний
Архімандрит Унівської Лаври Климен-
тій Шептицький, спонукувані Господ-
ньою заповіддю любові до ближнього,
започаткували та керували потужною
акцією, спрямованою на врятування
невинно переслідуваних фашистською
владою євреїв. Завдяки їх діяльності
врятовано сотні євреїв від жорстоких
тортур та лютої смерті. У греко-като-
лицьких монастирях переховували ба-

гато єврейських дітей. Монахи і мона-
хині свідомо і добровільно ризикували
своїм життям, рятуючи переслідува-
них.

З 1941 по 1947 рр. Адама-Даніеля
Ротфельда (тепер Міністр закордон-
них справ Польщі) переховували в си-
ротинці Унівського монастиря Студій-
ського Уставу. «Було це пізньої осені,
— згадує п. Ротфельд, — найпевніше,
на початку грудня 1941 року. Влада
студитського монастиря запропонува-
ла, щоб дітей шкільного віку з нашої
родини перевезти до монастиря в Уневі

Міністр закордонних справ Польщі відкрив меморіальну дошку

у Святоуспенській Унівській Лаврі на знак вдячності за врятування життя

з метою їх врятування. (…) Монах, ко-
трий привіз хлопців, перед тим як по-
прощатися, вже стоячи в дверях, звер-
нувся до мого батька (цю мить пам’я-
таю дуже добре, бо стократно повер-
тався до неї в думках) з питанням: «Па-
не докторе, може, Ви б віддали нам під
опіку свого сина?» Мені було тоді три
з половиною роки. Я зорієнтувався, що
всі дивляться на мене з очікуванням.
Підвівся. Раптом ціла родина кинулася
в поспіху мене вдягати, обіймати, ці-
лувати. Мене вивели на подвір’я, де
чекав запряжений віз. Це була остання
мить, коли я бачив своїх батьків. У
монастирі в сиротинці були різні діти
— переважно українські, одна дитина
польська. Три хлопці були з єврейсь-
ких родин. Вони потрапили туди вна-
слідок рішення Митрополита Греко-
Католицької Церкви Андрея Шептиць-
кого, який закликав усі монастирі, що
йому підлягали, аби серед українських
і польських сиріт переховувати також
єврейських дітей. У результаті тієї ак-
ції врятовано життя близько 150 дівчат
та хлопців у жіночих та чоловічих мо-
настирях».

В Уневі Міністр закордонних справ
Польщі Адам-Даніель Ротфельд зуст-
рівся з представниками української
влади, керівниками Греко-Католицької
та Римо-Католицької Церков.

Прес-служба УКУ

О.-архімандрит Климентій Шептицький
і ченці-студити (30-ті роки XX ст.)

«Цей процес мусив відбутися, тому
що час минулий, особливо повоєнний
час показав, що Українська Греко-Ка-
толицька Церква — це є потужна на-
ціональна сила, та сила, яка працює не
тільки для регіону, де вона найбільше
поширена — для Галичини, — а сила
всеукраїнського масштабу. Вона впли-
вала на події загальноукраїнського ма-
сштабу.

Протягом багатьох років ця Церк-
ва була справді чинником національ-
но-визвольного руху. Вона підтриму-
вала його. Вона зберігала свою діяль-
ність і українську духовність. І її про-
відники, особливо ХХ століття — Ми-
трополит Андрей Шептицький та Па-
тріарх Йосиф Сліпий — були справді
постатями всеукраїнського масштабу,

які завжди думали про весь українсь-
кий народ.

І сьогодні, коли УГКЦ має можли-
вість вільно розвиватися на теренах
всієї України, і, як ми переконалися,
вона має своїх прихильників не тільки
на Заході, але і в Центрі, і на Сході, —
то цілком закономірно, що головний
престол цієї Церкви має бути в столи-
ці, бути на Дніпрі, на Наддніпрянщині,
бо ця Церква працює для всієї України.

Хто боїться УГКЦ? Насамперед ті,
що бояться, що ця Церква через свій
високий духовний рівень зможе при-
тягнути на свій бік багато віруючих
людей з Центральної України, зі Схід-
ної України — це однозначно. Бояться
впливу, але при цьому подають так, що
це начебто вплив Ватикану, що це мо-

же призвести до окатоличення. Подібні
побоювання були, коли українські пра-
вославні 1596 року йшли під Римсь-
кого Папу. Тоді казали, що уніатство
— це є знаряддя окатоличення україн-
ців. Але, я думаю, що нинішній провід
УГКЦ такий же мудрий, як і тоді, по-
над чотириста років тому, коли вони
повели свою паству під Римського Па-
пу не через латинського кардинала, а
уклали безпосередній союз із Ватика-
ном, тобто залишили у цьому союзі
зміст українського релігійного обряду
таким, яким він був із часів Київської
Церкви.

В моєму розумінні Українська Гре-
ко-Католицька Церква — це Київсь-
ка Церква, коріння своє має у Києві, і
її право — бути на Київських горах».

 Володимир Сергійчук, професор Київського держуніверситету ім. Тараса Шевченка:
«Перенесення осідку Глави УГКЦ зі Львова до Києва — процес закономірний»
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Вельмишановний
Вікторе Андрійовичу!

ÊВельмишановний
Володимире Михайловичу!

ÊВельмишановна
Юліє Володимирівно!

ÊШановні члени Уряду України,
державні і громадські діячі!

ÊДорогі друзі, браття і сестри!
Сьогодні ми зібралися в цьому сла-

вному соборі Святої Софії, щоб від-
святкувати 14-ту річницю незалежно-
сті Української держави, помолитися
і попросити Благословення Боже на
майбутнє.

За свою майже тисячолітню істо-
рію цей собор пам’ятає багато подій
славних і скорботних. Нині ми свят-
куємо радісну подію — День Незале-
жності України.

Протягом століть український на-
род боровся за свою державність, про-
лив багато крові, перетерпів безліч
страждань, а бажаної мети не досягав,
бо не було ще на те благословення Бо-
жого. А коли прийшов час — Бог бла-
гословив бути Україні незалежною
державою. Це сталося без насилля, без
зброї, без пострілів гармат і без про-
лиття людської крові. Незалежність
прийшла з неба мирно і тихо. Ось що
значить благословення Боже!

В роки незалежності попередня
влада багато зробила, але не пішла
дорогою правди і демократії. Тоді Бог
надихнув народ захистити правду,
демократію і свободу.

На Майдані Незалежності і вулицях
Києва, а також в інших містах України

різні політичні силиÊоб’єдналися на
платформі боротьби проти неправди,
за добро і правду. Боролися за демо-
кратію і свободу слова, а краще ска-
зати — йшла боротьба між добром і
злом. У цій боротьбі верх взяла хрис-
тиянська любов, яка виявилася в доб-
роті, допомозі один одному, милосерді,
толерантності та інших добрих вчин-
ках. Це була ознака присутності бла-
годаті Божої і Божого благословення.
Помаранчева революція здивувала ці-
лий світ. Він не жахався її, як жахаю-
ться кривавих революцій. Переміг на-
род, бо з ним був Бог.

Незалежність і помаранчева рево-
люція мають між собою спільне — це
благословення Боже.

Хоч в цій боротьбі перемогло доб-
ро, але зло залишилося в країні і дає
про себе знати. Воно не хоче здавати
свої позиції і цим пояснюються існу-
ючі проблеми. Коли народ об’єднався
проти зла, він переміг. А ось об’єдна-

тися навколо добра у багатьох не вис-
тачає ні мудрості, ні сили. Тому наше
суспільство залишається неконсолідо-
ваним. Навіть Церкви не можуть об’є-
днатися в християнській любові. Укра-
їнське православ’я залишається роз’є-
днаним, хоч всі ми визнаємо, що в Ук-
раїнській державі повинна бути єдина
Помісна Православна Церква. Треба
любити Україну не на словах, а ділом.

Багато хто любить себе в Україні,
а не Україну в собі. Всі ми хочемо, щоб
Бог благословляв наші труди, але тре-
ба при цьому знати, що Господь не мо-
же допомагати гріху і злу. Боже бла-
гословення буде на нас, коли ми будемо
ходити дорогою правди, шляхом вико-
нання заповідей Божих.

Сьогодні ми зібралися на цьому
святому місці, щоб піднести подячні
молитви Господу нашому Ісусу Христу
за всі його благодіяння до України і
нашого народу. Ми щиро дякуємо Гос-
подеві за незалежність Української
держави і за перемогу добра в пома-
ранчевій революції, за те, що Він дав
нам справжнього українського Прези-
дента Віктора Ющенка та інших вида-
тних державних і політичних діячів.

Помолимось же за Українську дер-
жаву, за її Президента, за Верховну Ра-
ду, за український Уряд і за весь укра-
їнський народ. Помолимось тією мо-
литвою, якою навчив нас молитися
Сам Господь наш Ісус Христос:

ÊОтче наш, що єси на небесах, не-
хай святиться ім’я Твоє, нехай
прийде Царство Твоє, нехай буде
воля Твоя, як на небі, так і на землі,

Україна відзначила 14-ту
24 серпня 2005 року виповнилося 14 років від того дня, коли було проголошено державну незалежність України.

З цієї нагоди в Києві відбулися святкові заходи, участь в яких взяли Президент України Віктор Андрійович
Ющенко з дружиною Катериною Михайлівною та дітьми, голова Верховної Ради Володимир Михайлович Литвин,
прем’єр-Міністр України Юлія Володимирівна Тимошенко, члени уряду, інші високі державні керівники, відомі
політичні і громадські діячі, представники дипломатичного корпусу, а також численні кияни і гості столиці.

Присвячені Дню Незалежності святкування розпочалися зі спільної молитви, яка відбулася у соборі Святої
Софії Київської. В цьому заході взяли участь Глава УПЦÊКПÊПатріарх Філарет, керуючий справами УПЦ (Мос-
ковського Патріархату) архієпископ Переяслав-Хмельницький Митрофан, який представляв відсутнього
митрополита Володимира (Сабодана), Глави УАПЦ митрополит Мефодій (Кудряков) та УГКЦ кардинал Любомир
Гузар, єпископ РКЦ Маркіян Трофим’як, керівник об’єднання баптистів Григорій Комендант, перші особи інших
протестантських церков, а також мусульманської та іудейської громади.
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хліб наш насущний дай нам сьогодні
і прости нам провини наші, як і ми
прощаємо винуватцям нашим, і не
введи нас у спокусу, але визволи нас
від лукавого. Бо Твоє є Царство, і
Сила, і Слава на віки віків. Амінь.

(Цю молитву вголос читали та-
кож багато з тих, хто був присутній
у Софійському соборі).

Помолимося за Президента Украї-
ни, щоб Господь дарував йому здоро-
в’я, мудрість і силу вести Український
корабель дорогою правди Божої. По-
молимось за Верховну Раду, Уряд, щоб
Господь укріпив і умудрив їх служити
добробуту українського народу.

Помолимося за весь український
народ, щоб Господь був милостивим до
гріхів і провин наших і послав нам мир,
благоденство і єдність. Помолимось за
єдність святих християнських Церков
і за спасіння всіх нас.

Нехай Боже благословення завжди
перебуває над Україною і її народом!

Після цього слова молитви виголо-
сили архієпископ Митрофан (УПЦ
МП), митрополит Мефодій (УАПЦ),
кардинал Любомир Гузар (УГКЦ),
єпископ Маркіян Трофим’якÊ(РКЦ) та
Григорій Комендант (ВСОЄХБ). Пре-
зидент України з дружиною і дітьми,

голова Верховної Ради та прем’єр-мі-
ністр поставили свічки перед образом
Божої Матері іконостасу собору. Заве-
ршилася молитовна подія співом «Мо-
литви за Україну» на музику Миколи
Лисенка.

Після цього Президент, державні та
релігійні діячі взяли участь у церемонії
покладання квітів до пам’ятників рів-
ноапостольному великому князю Во-
лодимиру, Тарасу Шевченку та Михай-
лу Грушевському. Ранкова частина свя-
ткувань завершилася на Майдані Неза-
лежності, де пройшов урочистий кон-
церт, а Президент України виголосив
промову.

В цій промові він серед іншого при-
ділив увагу проблемі духовного і куль-
турного відродження українського на-
роду. Майдан Незалежності зустрів
оплесками слова Президента: «Високу
місію повернення нації до її духовних
витоків має виконати відновленаÊєдина

Помісна ПравославнаÊЦерква».
Увечері на території Святої Софії

Київської, де у великокняжі часи від-
бувалися не тільки релігійні події, але
й прийом послів, народні віче і свят-
кування, перед Митрополичими пала-
тами відбулося офіційне прийняття з
нагоди Дня Незалежності України. Від
Київського Патріархату на прийняття
були запрошені Патріарх Київський і
всієї Руси-України Філарет, голова Уп-
равління зовнішніх церковних зв’язків
архієпископ Білоцерківський Олек-
сандр і намісник Михайлівського Зо-
лотоверхого монастиря архієпископ
Переяслав-Хмельницький Димитрій.

Новий, європейський і демокра-
тичний, спосіб святкувань, непідробна
радість людей, які на вулицях Києва
вітали керівників держави, пов’яза-
ність святкування з духовними і куль-
турними традиціями українського на-
роду — все це відрізняло цьогорічний
День Незалежності від попередніх
подібних свят. Подякуємо Богові за те,
що ми прожили в незалежній Україн-
ській державі її наповнений драматиз-
мом, боротьбою і радістю перемоги
добра над злом чотирнадцятий рік та
попросимо благословення на наступ-
ний — п’ятнадцятий.

Благослови Боже!
Прес-служба Київської Патріархії

річницю своєї Незалежності

У спільній урочистій молитві в Со-
фійському соборі у Києві, у якій єдна-
лись представники близько 20 найбі-
льших релігійних конфесій, предста-
влених в Україні, від Української Гре-
ко-Католицької Церкви взяли участь
Глава УГКЦ Блаженніший Любомир
Гузар та єпарх Івано-Франківський
Преосвященний Владика Володимир
Війтишин. Учасниками молитви також
були: Глава Української Православної
Церкви Київського патріархату Філа-
рет, Архієпископ Переяслав-Хмель-
ницький, керівник справами УПЦ у
підпорядкуванні Московського патрі-
архату Митрофан, Глава Української
Автокефальної Православної Церкви
Мефодій, Заступник Голови Конфе-
ренції Римо-Католицьких Єпископів
України Маркіян Трофим’як, Єпископ
Української Лютеранської Церкви Вя-

Святкування Дня незалежності розпочалось з молитви

чеслав Горпинчук.
Крім того, учасниками молебня бу-

ли Муфтій духовного управління му-
сульман України Ахмед Таміл, Муфтій
духовного управління мусульман Кри-
му Еміралі Аблаєв, Головний рабин
Києва і України, об’єднання іудейсь-
ких релігійних організацій Яков Дов
Блайх, Президент Українського біблі-
йного товариства Анатолій Глухівсь-
кий

Першим молитву за Україну виго-
лосив глава УПЦ КП, потім представ-
ник УПЦ МП, відтак глави УАПЦ,
УГКЦ та представник РКЦ.

Глава УГКЦ Блаженніший Любо-
мир Гузар у своїй молитві зокрема про-
сив: «Господи Боже наш, Ти обіцяв ви-
слухати кожну нашу молитву. А ще бі-
льше Ти обіцяв, що де двоє або троє
згодяться в твоє ім‘я, Ти будеш з ними.

Ми тут зібрані не є ще цілковито об’є-
днані між собою, але ми вже об’єднані
у спільному бажанні молитися за нашу
державу. Тому ми певні, що Ти є тут
між нами і що Ти слухаєш наші моли-
тви. Ми молимось за кожного жителя
нашої держави, за літніх людей, за до-
рослих, за молодь, за дітей. Ми моли-
мось за хворих і за здорових. Ми мо-
лимось за правління нашої держави,
молимось за всіх, хто в нашій країні
виконує якусь владу. Молимось за всіх
наших людей, поручаємо їх твоїй осо-
бливій увазі і просимо у Тебе: благо-
слови нашу державу, а нас усіх, які
зібрались тут спільно помолитись, ут-
верди у Твоїй любові і дай нам, щоб
ми до Тебе зверталися, Тебе прослав-
ляли, Тобі дякували, Тобі молилися
одним серцем і одними устами».

Прес-секретаріат Глави УГКЦ

Закінчення. Поч. на стор.  10
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спільної молитви на місці будівництва
Патріаршого собору Воскресіння Хри-
стового (Київ, вул. Микільсько-Сло-
бідська) зустрічав пікет за участю по-
рівняно невеликої кількості громадян
під червоними прапорами та хоругва-
ми. Вони у своїх промовах заохочува-
ли не допустити до «окатоличення спо-
конвіку православної землі». На що ві-
рні УГКЦ відповіли своєю спільною
літургійною молитвою за єдність хри-
стиян, за дар любові до ближнього.

Сценарій урочистостей з нагоди пе-
ренесення осідку Глави УГКЦ був до-
волі простий: на початку Літургії най-
старший за віком єпископ — Преосвя-
щенний Владика Софрон (Мудрий)
прочитав Офіційне повідомлення про
перенесення осідку Верховного Архі-
єпископа Української Греко-Католи-
цької Церкви з города Львова до сто-
льного города Києва (див. cтор. 2),
відтак розпочалася Літургія, а після її
завершення — коротка мистецька про-
грама.

Архієрейську Літургію очолив ка-
рдинал Любомир Гузар, Глава УГКЦ
— Верховний Архієпископ Києво-
Галицький. Із Предстоятелем УГКЦ
співслужили Владики, члени Синоду
Єпископів УГКЦ, о. Войцех Залусь-
кий, тимчасово повірений у справах
Апостольської Нунціатури в Україні,
та численне (більше ста осіб) духове-
нство. У Літургії взяли участь більше
трьох тисяч мирян. Гостями цієї уро-
чистості були представники УПЦ КП,
УАПЦ, Грузинської Православної Цер-
кви, представники протестанських Це-
рков та релігійних організацій, пред-
ставники державної влади.

У проповіді (див. стор. 5) Блаже-
нніший Любомир зосередив увагу на
тезі «Київ — колиска християнства».
Глава УГКЦ торкнувся також пробле-
ми поділу християн. На його думку, ди-
влячись на міжконфесійну роз’єдна-
ність, ми часто опускаємо руки і дума-
ємо, що цього ніколи не зможемо вип-
равити. Але у справі об’єднання ми ма-
ємо покладатись не на себе, а на Гос-
пода, який, безумовно, бажає такої
єдності і це дає нам підстави для твер-
дої надії. «Нехай наші серця у цей день
наповнюються новою надією», — ска-
зав на завершення Блаженніший.

о. Ігор Яців,
прес-секретар Глави УГКЦ

Закінчення. Поч. див. стор. 2

(Стор. 12-13: див. фоторепортаж)
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«Ніякої революції в цій події, в акті
перенесення осідку Глави УГКЦ зі
Львова до Києва немає. Тому що уніат-
ська або Греко-Католицька Церква, як
ми тепер називаємо її, уже була тут, у
центрі Києва. Після Берестейської унії
митрополит Греко-Католицької Церк-
ви називався Київським митрополитом
і деякий час жив у Києві. Власне, за-
раз Церква повертається до свого цен-
тру, в якому вона і виникла.

Звичайно, сьогодні зовсім інша си-
туація, ніж наприкінці 16 — на почат-
ку 17 століття. Різна конфесійна ситу-
ація, різна політична ситуація, Україна
тепер не розділена між різними імпе-
ріями, вона одна держава і до того ж
незалежна.

Але є внутрішні сили, і не тільки
внутрішні, а і зовнішні, які чинять
спротив цьому актові. Але щодо істин-
них українських християн — доÊякої
б конфесії вони не належали — цей пе-
реїзд є фактом позитивним. Позитив-
ним є тому, що коли Предстоятель
УГКЦ мешкатиме в столиці України,
контакти з ним інших Церков, ска-
жімо, УПЦ КП,та й інших Церков —
можливо, протестантських, можливо,
і римо-католицької, — буде спроще-
ний. Ми зможемо активніше проводи-
ти спільні молитовні заходи.

Є визначальні дні в історії україн-

ської держави: День Незалежності,
день Героїв Крут, день пам’яті жертв
Голокосту. Є багато інших визначних
національних дат, і їх варто відзнача-
ти так, щоб Глава Церкви,  приїжджа-
ючи на це свято, не почувався тут гос-
тем. Він повинен почуватися тут як
один з членів великої християнської
громади, як Глава великої Церкви, яка
нараховує мільйони вірних.

Я особисто, як викладач Київської
Духовної Академії УПЦ КП, вітаю
Владику Гузара в Києві. Це розумна,
делікатна, далекоглядна людина, пре-
красний політик. Я його знаю вже ро-
ків 20. Спочатку ми зустрілися в Римі,
потім в США. Я думаю, що він давно
знайшов вже спільну мову з Главами
інших Церков. І така толерантна лю-
дина, яка дуже зважено виголошує свої
проповіді і промови, зможе добре по-
розумітися з іншими. Маємо доброго
Главу Церкви, і інші Церкви повинні,
на мою думку, зустріти це позитивно.

Що стосується протестів... У нас є
одна «ультрасвята» Церква, з центром,
який розташований поза межами Ук-
раїни, яка протестувала і буде проте-
стувати проти переїзду, тому що вва-
жає своєю канонічною територією і
Київ, і навіть Львів, і цілу Галичину...
Але це фантазія, яка ніколи не здійс-
нювалася на практиці, і тим більше да-

лека до здійснення сьогодні. Це треба
сприймати як належне, просто як су-
провідні шумові ефекти, коли відбува-
ються дуже важливі події. Ці всі шу-
ми, демонстрації, протести, виступи,
звернення до світської влади, до наро-
ду, введення сюди якоїсь електораль-
ної виборчої психології, щоб вплива-
ти на людей — все це можливо, але ми
знаємо, що наш народ з дня на день, з
року на рік мудрішає і може відрізнити
полову від зерна. Тому ми кажемо:
«Ласкаво просимо до Києва, шановне
представництво УГКЦ на чолі з її Пре-
дстоятелем!»

Наскільки мені відомо, позиція Па-
тріарха Філарета є позитивною. Він
давно, ще коли тільки виникла така ду-
мка, сказав, що вітатиме переїзд Гла-
ви УГКЦ до Києва. Такої самої думки
дотримується і більшість нашого єпис-
копату, а це — близько сорока єпис-
копів, а також інтелектуальна еліта, а
це — наші духовні школи: дві академії,
богословський факультет університе-
ту у Чернівцях, інститут в Івано-Фран-
ківську, шість духовних семінарій:  від
ректорів до студентів-семінаристів.
Адже за роки незалежності України
багато з нас зрозуміли будівничу, ду-
ховно піднесену роль УГКЦ, зрозу-
міли, що це не ворог чи конкурент, а
наш чудовий партнер».

Дмитро Степовик,
професор Київської Духовної Академії УПЦ КП,
доктор філософських та богословських наук:

«Церква повертається до свого центру, в якому вона і виникла»
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 Частина 1.

Чому «православні комуністи»
завжди будуть проти?

«Не поділити народ і душу» закли-
кає відома у депутатських колах своєю
«ортодоксальністю» К. Самойлик.
Причому під душею українського на-
роду чомусь розуміється виключно
Московський патріархат. Почавши з
ідентифікаційних кодів (принагідно за-
значимо — теми абсолютно надума-
ної), авторка прогнозовано закінчила
протестом проти об’єднання Правос-
лавної Церкви і — як наслідку такого
об’єднання — проти утвердження і ви-
знання Помісної Православної Церкви.
Оскільки К. Самойлик не єдина з кого-
рти тих «фахівців за сумісництвом із
церковних питань» (достатньо згадати
програмні статті знаних «каноністів»
В. Медведчука, Г. Васильєва та ін.), які
намагаються протидіяти процесу кон-
ституювання помісності Православної
Церкви, вважаємо необхідним розкри-
ти об’єктивне підґрунтя такої позиції
комуністів, соціал-демократів та іже
регіонів з ними.

У своєму аналізі проблем, пов’яза-
них з визнанням Української Помісної
Православної Церкви, ми виходимо з
того, що це природний і закономірний
процес, який характерний для всіх
країн із переважно православним насе-
ленням. Відповідно до канонічних ви-
мог (34 Апостольське правило) полі-
тична незалежність згодом повинна
призвести і до автокефалії (незалеж-
ності) місцевої Православної Церкви.
Як правило, Православні Церкви отри-
мували помісний статус в той час, коли
народи, які складали ці Церкви, заво-
йовували політичну незалежність.
Втрата ж останньої, як правило, закін-
чувалася і анулюванням автокефаль-
ного статусу Церков (яскравим прик-
ладом цього є Сербська, Болгарська,
Грузинська та інші Церкви, деякі з
яких навіть кілька разів втрачали та
згодом знову отримували свою авто-
кефалію у зв’язку з політичною кон’-
юнктурою). Саме тому «запізнілі на-
ціоналізми» народів, чий «культурний
образ» сформувався під рішучим впли-
вом православ’я, надзвичайно чутливі

до статусу своїх Церков. Адже визна-
ння чи невизнання автокефалії стало
опосередкованим визнанням/невизна-
нням державності цих народів навіть
у найновішій історії людства.

ÊСтановлення Української Помісної
Православної Церкви об’єктивно не
влаштовує політиків реваншистського
напряму, які намагаються у тій чи ін-
шій формі відновити Радянський Союз
або ж отримати карт-бланш на черго-
вий соціал-демократичний експери-
мент. Адже, як показує історична пра-
ктика, конституювання і визнання у
християнському світі Помісної Церкви
завжди значно зменшувало ідеологіч-
ний, духовний та зрештою і матеріа-
льний вплив інших держав на суспільні
процеси в даній країні. А тому отри-
мання канонічного Томосу і прогно-
зоване зростання Української Поміс-
ної Православної Церкви (за рахунок
тих громад віруючих, які симпатизу-
ють цій Церкві, але не переходять че-
рез канонічні застороги) стане для
всього українського суспільства своє-
рідною «точкою неповернення», тобто
зробить процес проведення тут демо-
кратичних реформ у напрямі євро-
інтеграції остаточним і незворотним.

Крім того, враховуючи специфіку
розвитку України, більшість аналіти-
ків наголошують на тому, що консти-
туювання Помісної Церкви і відхід до
неї українофільських парафій із УПЦ
Московського патріархату дозволить
значно зменшити вплив українофобсь-
ких чинників (а вони на попередніх
президентських виборах чітко прояви-
лися в діяльності УПЦ МП) в наступ-
них виборчих кампаніях.

Нинішній стан невизнання христи-
янською спільнотою Помісної Церкви
в Україні реально порушує права і сво-
боди тих мільйонів православних віру-
ючих, які вважають себе вірними УПЦ
КП чи УАПЦ. Таке невизнання значно
обмежує міжправославні контакти,
участь у загальнохристиянських захо-
дах тощо, тобто, в глобальному, стри-
мує поступ України в Євросоюз. З ін-
шого боку, це надзвичайно влаштовує
політиків лівого спрямування, до яких
уже віддавна приєдналися і вірні Мос-

ковського патріархату. Ще не забулися
плакати, з якими ченці Києво-Печер-
ської лаври пікетували Верховну Раду.
Заклики на кшталт (мовою оригіналу)
«Хотите в Европу — идите в ж...»
навряд чи додали авторитету отцям, як
і (...) намагання довести, що об’єдна-
на Європа є не чим іншим, як прооб-
разом держави антихриста.

Ще одне важливе питання, яке не
можна обійти, говорячи про проблему
визнання Помісної Церкви в Україні,
торкається УГКЦ. Нині є очевидним,
що надання статусу патріархату Укра-
їнській Греко-Католицькій Церкві
штучно гальмується Московською
патріархією, яка заявляє претензії на
Україну як на свою «канонічну тери-
торію». Визнання християнською
спільнотою на теренах України Поміс-
ної Православної Церкви зніме ці зазі-
хання з порядку денного і переорі-
єнтує переговорний процес з площини
«Ватикан — Росія» на площину «Ва-
тикан — Україна», як це й повинно бу-
ло б бути, навіть виходячи з елемен-
тарної логіки.

У проблемі визнання Української
Помісної Православної Церкви мос-
ковських ортодоксів (до яких, як по-
казує практика, нині слід віднести і
промосковських політиків) надзвича-
йно турбують декілька моментів кано-
нічного передання Константинополь-
ської Церкви. Так, згідно з традицій-
ною точкою зору, Вселенський патрі-
архат має право: ініціювати надання
автокефалії місцевій Церкві, прого-
лошувати автономію або автокефалію
певної церковної території (у консен-
сусі з іншими Помісними Православ-
ними Церквами); виступати в якості
третейського судді (вищої апеляційної
інстанції) в ситуації конфлікту між
двома Помісними Церквами. Ці права,
в принципі, дозволяють Константино-
полю за сприятливих церковних та по-
літичних умов визнати в Україні По-
місну Православну Церкву.

На противагу цьому Московська
Церква намагається об’єднати навко-
ло себе ті Помісні Церкви (передусім
Сербську, Болгарську, Польську), які
мають дещо інші канонічні уявлення

Шанси Помісної Православної Церкви на Україні
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та заперечують вищезазначені права
Константинополя. Тому, використую-
чи розбіжність у тлумаченні канонів
різними Помісними Церквами, Моско-
вський патріархат намагається чинити
максимальний тиск на Константино-
поль з метою змусити його відмовити-
сь від визнання Української Помісної
Православної Церкви.

На думку експертів, чинячи тиск на
Константинополь, Московський патрі-
архат активно сприятиме зростанню
критичних настроїв проти Вселенсько-
го патріархату серед ієрархії, духовен-
ства та церковної громадськості Пра-
вославних Церков; неофіційно оголо-
сить «теологічну війну» патріарху Вар-
фоломею як ієрарху, який нібито нама-
гається стати «східним папою» та гру-
бо порушує канони; як крайній захід,
може повторно відбутися розрив «євха-
ристичного спілкування» із Вселенсь-
ким патріархатом. Для цього Москов-
ський патріархат може навіть звинува-
тити Вселенський патріархат в «єресі
екуменізму», а себе буде позиціювати
як «хранителя православ’я».

Проте такий крок, на нашу думку,
не надасть Москві необхідної переваги.
Тому остаточну долю протистояння (та
остаточного канонічного визнання Ук-
раїнської Помісної Православної Цер-
кви) вирішить реакція Помісних Пра-
вославних Церков на конфлікт між
Москвою і Константинополем. І слід
зазначити, що позиція Москви не є аж
такою бездоганною і сильною — до-
сить нагадати фактично капітуляцію
московських амбіцій в естонському
конфлікті. Активно підтримати Вселе-
нський патріархат в його протистоянні
Московському патріархатові можуть
одразу кілька потужних Церков, серед
яких варто виділити Румунську Церк-
ву, яка останнім часом перебуває в
жорсткому протистоянні з РПЦ. Побо-
ювання такої підтримки з боку давніх
Патріархатів Сходу, особливо після ві-
домої заяви архієпископа Всеволода
(Майданського), очевидно і змусило
Предстоятеля УПЦ МП митрополита
Володимира (Сабодана) у квітні та
травні цього року двічі (і на значний,
як для паломництва, час) з’їздити на
прощу в Єрусалим, де він вів активні
переговори з місцевими ієрархами,
заручаючись, вірогідно, їх підтримкою.

І, нарешті, фактор, який видається
нам найголовнішим — надання автоно-
мії (автокефалії) УПЦ МП, а тим біль-

ше визнання УПЦ Київського патрі-
архату чи УАПЦ суперечить головним
засадам реальної державної політики
Російської Федерації щодо України
(неоімперіалізм, або, за висловом Чу-
байса, «ліберальний імперіалізм»).
Якщо раніше про це відкрито писали
тільки в російських ЗМІ, то в роки
«пізнього Кучми» подібні ідеї стали
мусуватися як «прогресивні» і в Ук-
раїні. Зокрема, одеська промосковська
організація «Единое Отечество» (і не
одна вона в Україні) постійно «б’є в
набат», наголошуючи, що УПЦ МП —
це останній «зв’язок України з Росією
і Білорусією, остання скріпка правос-
лавної цивілізації», а тому Причорно-
мор’я ніяка не Україна, а Новоросія, з
усіма відповідними висновками.

Як бачимо, повністю підтверджу-
ються пророчі слова відомого церков-
ного дисидента радянських часів Гліба
Якуніна, який ще десять років тому
прогнозував, що допоки збережеться
духовна імперія Алексія ІІ, відродже-
ння політичної (Російської чи Радян-
ської) імперії є можливим в будь-який
момент.

З огляду на вищесказане стає зро-
зумілим, чому політика нинішньої вла-
ди, спрямована на невтручання у цер-
ковні справи, на забезпечення реаль-
ного дотримання законодавства та рів-
ності релігійних інституцій в регіонах
країни, викликає шалений спротив не
стільки церковників, скільки наділе-
них тією чи іншою владою прокому-
ністичних і промосковських політиків.
Рівні можливості УПЦ МП та УПЦ
КП можуть практично зупинити зро-
стання Московського патріархату в
Україні, сприятимуть визріванню у ві-
руючих ідеї помісності і глибокого ро-
зуміння необхідності автокефалії.
Своєю чергою Помісна Церква, як уже
було наголошено, може назавжди по-
хоронити мрію про російськомовну
неоімперію...

Проте об’єктивності заради слід за-
спокоїти наших москвофілів. Перший
шок наші церковні та світські мало-
роси пережили і нині потихеньку стали
займати звичні місця у президіях різ-
них заходів (...), заховавши подалі
(принаймні до наступних виборів) ан-
тиющенківські листівки та антиукра-
їнські плакати, знову взялися визнача-
ти релігійну політику в своїх регіонах.

Будь-які несміливі намагання з Ки-
єва, як відповідь на численні протести

віруючих УПЦ КП чи УАПЦ, при-
вести діяльність вищеназваних владик
у відповідність до чинного законодав-
ства, викликають хвилю ненависті і
українофобства з боку підбурюваних
політиками і церковниками віруючих.
Більше того, вимога рівного ставлення
до Церков викликає нерозуміння на-
віть чиновників з регіональних органів
влади та міністерств, яким, за старою
звичкою, все ніколи вникнути у важ-
ливість релігійних проблем. А тому
останнім часом наші губернатори та
міністри все частіше кличуть на свої
заходи представників лише однієї (як
їм сказали, найбільшої) Православної
Церкви.

А тим часом УПЦ МП всіляко розі-
грує із себе жертву політичних репре-
сій і подає події з конституювання Ук-
раїнської Помісної Православної Цер-
кви як відкритий тиск на неї з боку ук-
раїнської держави. В цій ситуації ви-
даються можливими і відверті прово-
кації з боку як УПЦ МП, так і світсь-
ких політиків з метою дестабілізувати
ситуацію в країні та підключення за-
хідних правозахисних організацій для
«унормування» проблеми. На допомо-
гу «русскоязичним» поспішає і полі-
тичний бомонд Росії — нині на про-
тидію конституювання Української
Помісної Православної Церкви задіяні
практично всі дотичні до церковного
питання структури РФ. Достатньо зга-
дати скандальний арешт у Стамбуль-
ському аеропорту українського грома-
дянина, єпископа Константинополь-
ського патріархату Іларіона (Рудника),
який був перекладачем на переговорах
між Віктором Ющенком та Вселенсь-
ким патріархом Варфоломеєм під час
офіційного візиту Президента України
в Туреччину.

Очевидно, що справжній економі-
чний та політичний тиск (як це було у
1996-97 рр. в Естонії) на вище керів-
ництво України з намаганням проти-
діяти унезалежненню і визнанню у сві-
ті Української Помісної Православної
Церкви ще попереду...

Ê
ÊЧастина 2.

Чому УПЦ МП не отримає
Помісного статусу?

З позиції конституювання Україн-
ської Помісної Православної Церкви
важливим є питання — на основі якої
Церкви воно може відбутися? Остан-
нім часом хором зазвучали голоси ок-
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ремих політиків, наближених до Мос-
ковського Патріархату, що Українська
Помісна Православна Церква може
бути утворена на основі УПЦ МП (...)

Нагадаємо, що Ювілейний Архіє-
рейський собор Російської Правосла-
вної Церкви у 2000 р. визначив вірту-
альний статус УПЦ МП як «самоуп-
равної і незалежної в управлінні Церк-
ви». Зауважимо, що такого статусу
Церкви у православних канонах не іс-
нує, оскільки визнається лише авто-
номія і автокефалія — в обох випадках
Церкву заносять у православні дип-
тихи. Проте, згаданий Архієрейський
собор РПЦ категорично відхилив про-
хання ієрархії УПЦ МП не лише про
автокефалію, але й про автономію,
або, як висловилися українські архі-
єреї, «уточнення» того канонічного
статусу УПЦ МП, який був визна-
чений для неї Московським патріархом
Тихоном на Помісному Соборі 1917-
1918 років і ніколи, до речі, не скасо-
вувався. Московський патріарх Алек-
сій ІІ у приватній розмові сказав укра-
їнським ієрархам: «Ну, дамо ми вам
зараз автокефалію, а хто вас визнає?
Американцям дали, Японській Право-
славній Церкві дали — ні тих, ні дру-
гих не визнала повнота православ’я».

Таким чином, єпископат РПЦ від-
мовив УПЦ МП у статусі, аналогіч-
ному до статусу Синайської чи Фін-
ляндської автономних Православних
Церков. Тому УПЦ МП не занесена у
диптихи і не є автономною Церквою з
точки зору світового православ’я. Ди-
птихіальні Помісні Православні Цер-
кви визнають УПЦ МП лише як час-
тину Московського патріархату, а саме
—Êяк «єпархії РПЦ на території Ук-
раїни».

З політичної точки зору, УПЦ МП,
незважаючи на заяви окремих єпис-
копів про українство цієї Церкви, діє
як невід’ємна частина Московського
патріархату не лише інституційно, але
й у богословському, та, зрештою, ку-
льтурному — у напрямі русифікації
віруючих — планах. Причиною цього,
як вже було сказано вище, є те, що на-
явний статус УПЦ МП канонічно не
формалізований, юридично не виписа-
ний, а Московський патріархат дозво-
ляє собі навіть пряме втручання (хоч
формально це нібито й унеможлив-
лено Статутом УПЦ МП) у справи
УПЦ МП (...)

Проте зараз (після перемоги Пома-

ранчевої революції) умовності посту-
пово відкидають. Наприклад, 20 квітня
2005 р. Синод РПЦ призначив керую-
чого Сумською єпархією УПЦ МП
владику Йова (Смакоуза) єпископом
Каширським, вікарієм Московської
єпархії, керуючим патріаршими пара-
фіями в Канаді (див. зошит № 23
засідань Синоду РПЦ).

Владика Йов, на вимогу Москов-
ського Синоду, помінявся місцями з
єпископом Марком (Петровци), який
очолював російські парафії у Канаді
останні 5 років. Тобто порушення дек-
ларованого «самостійного і незалеж-
ного» статусу УПЦ МП сталося двічі
— при знятті одного єпископа і при-
значенні іншого без відповідного рі-
шення Архієрейського собору чи Си-
ноду УПЦ МП. Те, що владика Марк
до свого служіння у Московській єпа-
рхії, був у складі УПЦ МП, ніяк не ви-
правдовує ситуацію — за такою ло-
гікою Московський патріарх може
поставити на українські єпархії кілька
десятків єпископів, які мають україн-
ське походження, але служать на тере-
нах Росії.

А тепер трохи соціології та цифр.
За даними соціологічних опитувань,
симпатиками УПЦ МП є 15,4% насе-
лення. Це становить близько 7,2 млн.
осіб. Проте з 3,75 млн. українських
громадян, які відвідують храми щоти-
жня, до УПЦ МП себе зараховують
лише 790 тисяч осіб (21,1%). Отже,
кількість активно практикуючих вір-
них УПЦ МП в Україні не сягає навіть
мільйона. Ці дані вказують на те, що
претензії УПЦ МП на будь-який особ-
ливий статус в українському суспіль-
стві не мають соціальної бази. Кіль-
кість протестантів і греко-католиків
серед тих, що щотижня моляться в
храмі, є вищим від числа т.зв. «кано-
нічних» православних.

Крім вищесказаного, зазначимо,
що створення Української Помісної
Православної Церкви на основі УПЦ
МП є неможливим без згоди самої
УПЦ МП. Проте ні для кого не секрет,
що, за невеликими винятками, практи-
чно весь її єпископат (...) та значне
число священиків і мирян, більшість
журналістів церковних ЗМІ налашто-
вані до ідеї автокефалії вкрай вороже.
І недивно — на зміну існуючого «ка-
нонічного» статусу УПЦ МП (умов-
но самоуправна частина РПЦ), Церква
отримає статус невизнаної у світі ав-

тономії (чи навіть автокефалії).
Адже не треба бути провидцем (і

наведене вище висловлювання Алексія
ІІ щодо цього є підтвердженням розу-
міння цього на всіх рівнях РПЦ), щоб
стверджувати, що після трьох, за ос-
танні сто років, заяв про розгляд Укра-
їни як своєї канонічної території, Кон-
стантинопольський патріархат ніколи
не визнає автономного (чи автокефа-
льного) статусу УПЦ МП, отриманого
від Московського патріархату. Яскра-
вим прикладом цього є згадувана Аме-
риканська Православна Церква, яка
після отримання автокефалії у 1971 р.
від РПЦ, й досі не визнана не лише
Вселенською патріархією, а й Алекса-
ндрійською, Антіохійською, Єрусали-
мською та Елладською Церквами.

(...) Значно більше шансів стати в
основі Української Помісної Правос-
лавної Церкви у другої за чисельністю
зареєстрованих парафій Православної
Церкви в Україні — УПЦ Київського
Патріархату. Незважаючи на слабку
представленість в східному та центра-
льному регіонах (що є наслідком ціле-
спрямованої політики кучмівського
оточення щодо недопущення розвитку
УПЦ КП на Сході і Півдні країни), до
симпатиків УПЦ КП зараховують се-
бе 11,7% населення, або 5,5 млн. осіб.
Із 3,75 мільйона громадян України, які
відвідують храми щотижня, до УПЦ
КП себе зараховують 720 тисяч, що
лише на 70 тисяч менше, ніж в УПЦ
МП.

(За даними комплексного соціоло-
гічного дослідження, проведеного Цен-
тром ім. Разумкова і опублікованого в
журналі «Національна безпека і обо-
рона» №3 за 2004 р., до Київського
патріархату себе відносять 15,2% або
5757 тис. осіб віком понад 18 років, в
той час як до Московського патріар-
хату себе відносять 11,2% або 4261
тис. осіб віком понад 18 років. Дані про
населення взяті за переписом 2001 р.
Загалом в різних соціологічних опиту-
ваннях, які проводилися в Україні з
релігійного питання починаючи з 1995
р. українськими, російськими та євро-
пейськими інституціями, співвідноше-
ння прихильників Київського і Мос-
ковського патріархатів укладається в
межі 3 до 2 — 2 до 1, а часом розрив є
ще більшим. Проведене на замовлення
УГКЦ опитування, на яке спирається
автор —Êєдине, яке дає зворотне спів-
відношення. Слід також врахувати те,
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що з першої половини 2004 р., коли
було опубліковано дані опитування, в
суспільстві відбулися значні зміни. Зо-
крема, в наслідок президентської вибо-
рчої кампанії суспільний імідж Мос-
ковського патріархату впав, тоді як Ки-
ївського — зріс — ред.)

На відміну від УПЦ МП, УПЦ КП
готова залучитися до створення Укра-
їнської Помісної Православної Церкви
за активної участі Вселенського патрі-
архату. Принаймні в УПЦ КП значно
більше шансів, аніж в УАПЦ, до сим-
патиків якої зараховують себе 0,7 %
населення, або 330 тисяч осіб. Із зага-
льного числа — 3,75 мільйона україн-
ських громадян, які відвідують храми
щотижня, до УАПЦ себе зараховують
38 тисяч. Створення Української По-
місної Православної Церкви на базі
УАПЦ суттєво ускладнене низкою чин-
ників: всередині УАПЦ склалася конф-
ліктна ситуація; Церква має гостру не-
стачу церковних кадрів, яскраво вира-
жений регіональний характер, не має
розвиненої структури парафій в Цен-
тральному й Південному регіонах.

Найбільш оптимальною моделлю
конституювання Української Помісної
Православної Церкви, на наш погляд,
виглядає врахування світового досвіду
врегулювання ситуацій розколу в пра-
вославних країнах, а саме — проведен-
ня об’єднавчого собору. Реальною ціл-
лю всього об’єднавчого процесу може
бути об’єднання 3,5 тисячі громад УПЦ
КП, однієї тисячі громад УАПЦ та пе-
вної частини громад УПЦ МП у
Західній та Центральній Україні.

Участь у цьому об’єднавчому про-
цесі всіх представників УПЦ МП (при-
наймні на найближчі кілька років) ма-
лоймовірна. Головною причиною цього
є різні рівні культури віруючих (в етно-
конфесійному аспекті) та наявність
серед активних віруючих УПЦ МП
значного прошарку українофобів, які
через свої переконання створювати-
муть і розвиватимуть ті чи інші власні
церковні структури значний час, мож-

ливо і протягом одного-двох поколінь.
Слід також постійно враховувати той
факт, що РПЦ неодмінно радикалізує
свою діяльність в Україні через акти-
візацію діяльності православних екст-
ремістських організацій (на кшталт
«Союза Православных граждан Ук-
раины», «Единого Отечества» та ін-
ших) та наростання антиукраїнської
та антизахідної пропаганди в право-
славних ЗМІ. До речі, ідеологічні
лідери цих ультрарадикальних
організацій, як правило, є громадя-
нами Росії.

На думку аналітиків, в разі реаль-
ної роботи віруючих в напрямі конс-
титуювання Української Помісної
Православної Церкви на основі УПЦ
КП (або ж об’єднання УПЦ КП з
УАПЦ), в УПЦ МП значно загостри-
ться внутрішня ситуація, оскільки мо-
жливим є масовий добровільний пе-
рехід парафій УПЦ МП до Україн-
ської Помісної Православної Церкви.
В такому разі керівництво Російської
ПЦ  мобілізовуватиме значні людські
ресурси на акції протесту, провокува-
тиме масштабні зіткнення між віру-
ючими УПЦ МП і Помісної Церкви з
метою дискредитації як керівництва
Української держави за «порушення
прав віруючих і не забезпечення гро-
мадського порядку», так і Константи-
нопольського патріархату за «втру-
чання у справи Української Право-
славної Церкви». Як превентивний
захід проти виходу парафій із УПЦ
МП, керівництво Церкви видало анти-
законне розпорядження переписувати
майно парафій у власність єпархіаль-
них управлінь (Церква в цілому не
має права юридичної особи) — особ-
ливо активно таке переписування
відбувається в Одеській єпархії.

Виходячи із вищевикладеного, мо-
жна прогнозувати, що Константино-
польський патріархат, і про це свід-
чать його нинішні дії, у справі конс-
титуювання УППЦ діятиме в Україні
досить обережно, уникаючи надто ра-
дикальних дій, шукаючи максимально
канонічно коректну модель станов-
лення Помісної Церкви. З точки зору
експертів, для того, щоб віднайти та
успішно реалізувати таку модель, не-
обхідно вирішити кілька важливих, з
церковної точки зору, проблем, які ма-
ють місце в середовищі церковного
руху за автокефалію. Зокрема проб-
леми об’єднання УПЦ КП й УАПЦ

(оскільки їх роз’єднують не ідеологі-
чні, а організаційні питання), статусу
майбутньої Церкви, титуляції її Пред-
стоятеля тощо. Адже ситуація в Укра-
їні не є типовою для загальної прак-
тики проголошення автокефалії, оскі-
льки відсутні: церковна єдність на те-
риторії країни; соборні рішення, які
демонструють одностайність думки
єпископату щодо необхідності прого-
лошення автокефалії; загальнопра-
вославний консенсус, тобто згода на
проголошення автокефалії усіх наяв-
них Помісних Церков.

З іншого боку, українська ситуація
відповідає таким важливим і визна-
чаючим передумовам для проголо-
шення автокефалії як: повна політична
незалежність країни; географічна від-
даленість від церковних центрів; етніч-
на та мовна відмінність регіону від
території материнської Церкви. Важ-
ливим є й те, що нинішній глава УПЦ
КП патріарх Філарет є досвідченим це-
рковним адміністратором. Після пре-
зидентських виборів 2004 р. суспіль-
ний імідж Патріарха Філарета значно
змінився на краще, а імідж інших мит-
рополитів, навпаки, значно погіршив-
ся. Тому у справі патріарха Філарета
ймовірним видається, що Вселенський
патріарх Варфоломей може оприлюд-
нити свою особисту позицію щодо ана-
феми на нього.

Підводячи висновок, можемо стве-
рджувати, що, як показала президент-
ська кампанія 2004 р., сучасний кано-
нічний статус УПЦ МП дозволяє ке-
рівництву РПЦ використовувати її як
один з потужних «ресурсів впливу»
політики РФ в Україні. З іншого боку,
розділення українського православ’я
дискредитує імідж України в світі, є
постійним джерелом суспільної напру-
ги, становить потенційну загрозу на-
ціональній безпеці України (русифі-
кація, нетерпимість до прихильників
інших віровизнань, сепаратизм, поши-
рення екстремістської проросійської
ідеології тощо). А тому головні зуси-
лля православних віруючих мають
бути скеровані на отримання повної
незалежності українського правосла-
в’я — автокефалії. Реальною соці-
альною базою УППЦ будуть церковні
структури УПЦ КП та УАПЦ, окремі
парафії УПЦ МП, кількість яких, без
сумніву, з кожним роком зростатиме.

ÊОлекса Сон
Êwww.ProUA.com — www.kievpatr.org.ua
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О. Олександр Дорикевич:
«Навіть там, де немає наших душпастирів,

іспанські священики раді бачити українців своїми парафіянами»

ßçíÖêÇ’ûßçíÖêÇ’ûßçíÖêÇ’ûßçíÖêÇ’ûßçíÖêÇ’ûßçíÖêÇ’û

Кор.: Отче, неважко здогадатися,
що головною ділянкою Вашої праці є
душпастирство серед українських
заробітчан — т. зв. трудової емігра-
ції. Загалом проблеми заробітчанст-
ва відомі, але, можливо, останнім ча-
сом з’явилося щось нове у цій пробле-
матиці чи щось змінилося на краще?

— Якщо взяти до уваги останні два
роки (бо два роки тому я вже побував
у вашій редакції), то змінилося дуже
багато. В першу чергу багато що змі-
нилося і в структуризації нашої діас-
пори. Більше людей отримали докуме-
нти, тобто набули легального статусу
в Іспанії і тепер самі керують своєю
долею, можуть самі регламентувати
свою працю і свій відпочинок, зустрічі
з родиною.

Різка зміна відбулася після подій
Помаранчевої революції. Мені приєм-
но, що діаспора також по-своєму від-
гукнулася на події, які відбувалися на
Україні. Звичайно, на Майдан ми не
могли потрапити, адже були далеко від
рідної землі, але практично всю інфо-
рмацію про події ми отримали. Велика
частина нашої діаспори має сателітні
антени і, звичайно поява 5-го каналу в
ефірі рознеслася швидше блискавки,
ми отримали можливість, так би мо-
вити, тримати руку на пульсі подій. Ми
збирали кошти і надсилали безпосе-
редньо до Києва для допомоги людям,
які тоді стояли на Майдані. Я дуже
добре знаю Київську громаду, зокрема,
отця Ігоря Онишкевича — настоятель
храму на Аскольдовій могилі, він та-
кож є керівником київського Карітасу.
Отож ми надсилали кошти безпосере-
дньо отцеві Ігорю. А від нього отри-
мували листи вдячності зі звітами, ку-
ди ці кошти пішли.

Дуже змінилося ставлення до укра-
їнців і з боку іспанців. Для них Україна
стала своєрідним відкриттям. Звичай-
но, і своєю поведінкою, і своєю працею

ми сприяли тому, щоб іспанці зрозу-
міли, що Україна — абсолютно неза-
лежна держава, але події грудня 2004
року — січня 2005 року зробили вели-
чезний відбиток у свідомості іспанців.
Тим більше, що помаранчевий — колір
їхньою основної культури — цитрусо-
вих. Все це дуже змінило ставлення до
українців. Цікаво, що Помаранчева ре-
волюція дала поштовх до зворотного
процесу в еміграції. Тобто люди, які
відчули хоч якесь покращення тут, на
Україні, надію на отримання праці й
стабільності, почали повертатися. Я
вже провів сюди, на Україну, багатьох
друзів, поблагословив їхню працю і
побажав приїжджати до Іспанії лише
на відпочинок.

Кор.: Тобто їхнє повернення —
процес радше позитивний, ніж нега-
тивний?

— Так. У мене є мрія: я молю Бога,
щоб я на території Іспанії залишився
безробітним, щоб наші заробітчани по-
вернулися додому. Звичайно, залиши-
ться діаспора. Це буде вже не просто
еміграція, а діаспора. Багато хто тут
вже вкоренився, створив сім’ю, має ді-
тей, які вже почали навчатися в іспан-
ських школах. Ми вже почали форму-
вати ту діаспору. Вона буде, бо хоче
чи не хоче цього Іспанія, але перебу-
вання там українців вже наклало на неї

свій відбиток, як і на кожну іншу дер-
жаву. Адже нині українська діаспора
— одна з найбільших у світі. Напевно
немає держави, у якій не було б, хоча
б нечисельної, української діаспори.
Тому, я думаю, діаспора в Іспанії зали-
шиться і вона накладе свій відбиток на
психологію іспанців.

Велика заслуга Помаранчевої ре-
волюції в тому, що світ дізнався про
Україну. Але в цьому процесі велику
роль відіграли і самі наші заробітчани.
Жоден президент, жоден дипломат не
зміг би зробити того, що наші люди
зробили своїм розумом, працею, по-
рядністю.  Спостерігаючи за стосун-
ками українців з іспанцями, з іспансь-
кою Церквою, навіть там, де немає на-
ших священиків іспанські раді бачити
своїми парафіянами українців.

Кор.: На конференції єпископів
Італії пролунала фраза, що нова тру-
дова українська діаспора стала важ-
ливим чинником євангелізації Італії.
Українські віруючі, живучи в італій-
ських сім’ях, своїм прикладом дуже
часто повертають італійців до  тра-
диції віри. Чи щось подібне відбува-
ється і в Іспанії?

— Так, абсолютно така сама ситу-
ація і в Іспанії. Ми своєю поведінкою,
своєю культурою, побожністю, лю-
дяністю вчимо іспанців повертатись до
своїх власних традицій. Дивлячись на
побожність українців, вони згадують
себе. Я маю Службу Божу щодня вра-
нці, і рідко коли таке буває, щоб під
час Служби Божої не зайшли іспанці
і не послухали. Вони дійсно бачать нас
як ревних християн, а не як тільки
декларативних. Приємно бачити на
недільній Службі Божій 200-250 іспа-
нців. Тобто це їм імпонує. Вони зараз
зацікавилися нашою культурою, на-
шим обрядом. Я зараз отримав пропо-
зицію від керівництва єпархії, в якій
зараз працюю з нового навчального

Редакцію нашого бюлетеня відвідав о. Олександр Дорикевич, душпастир українців в Іспанії, який вже чотири
роки служить в одній з іспанських провінцій — Орівела Альканте (на південно-східному узбережжі Іспанії, між
Валенсією і Картахеною). Пропонуємо читачам розмову зі священиком кореспондента АРІ.
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року викладати основи східної літур-
гіки, наприклад, семінаристам. Багато
семінаристів цікавляться українською
мовою, хочуть її вивчити. До речі, сто-
совно української мови, декілька років
тому я чув цікавий вислів одного з іс-
панських політиків: «Не за горами той
час, коли в Європі другою мовою після
англійської стане українська». І це не-
безпідставно: за останні 10-15 років
українці завоювали серця Європи. Ми
показали рівень культури поведінки,
який у Європі вже «втоптаний». Ми за-
воювали серця європейців людяністю,
любов’ю. Адже хоча Європа об’єдну-
ється, це об’єднання прагматичне, мер-
кантильне. Після «помаранчевих по-
дій» Україна починає ставати своєрід-
ним стрижнем Європи. Починає фор-
муватися чорноморський союз, і його
стрижнем стає Україна. Чому? Дава-
йте повернемось до прабатьківської
культури. Наш народ завжди шукав і
шукає мирного співжиття.

До церкви, в якій я служу прихо-
дять парафіяни різних національнос-
тей: українці, білоруси, румуни, бол-
гари, серби, навіть поляки... Я не ро-
блю між ними різниці — всім уділяю
Святих Таїнств. Зараз ми маємо Служ-
бу Божу в латинському храмі. Маємо
свої години на Літургію: я відправляю
Службу Божу переважно вранці, о де-
сятій годині, а іспанський священик —
увечері. Ми один одного підтримуємо,
допомагаємо в разі потреби. Загалом
іспанська Церква дуже толерантна, ви-
важена, в тому числі й у ставленні до
українців. Адже свого часу Іспанія та-
кож пережила лихоліття, війни.

Кор.: Чи відбуваються якісь куль-
турні заходи, організовані силами ді-
аспори?

— Так, звичайно, три роки тому ми
дуже урочисто святкували День Неза-
лежності. Нас навіть відвідав тодішній
посол України в Іспанії Олександр Та-
раненко (зараз він є послом України в
Мексиці) з групою працівників укра-
їнського представництва з Барселони
і Мадрида.

А от декілька місяців тому до нас
приїздив дрогобицький хор «Легенда»,
який брав участь у фестивалі хорів і
став лауреатом цього фестивалю. Ми-
нулого року перед виборами на Україні
Іспанію відвідала теперішній міністр
культури України Оксана Білозір. Від-
булися концерти у Мадриді, Валенсії і
у нас, в Торів’єсі. Зали були повні, але

на третину були заповнені не україн-
цями, а іспанцями. Їм настільки сподо-
бався виступ української співачки, що
вони шкодували, що кожен не захопив
своїх знайомих.

Кор.: То у Вашому містечку бага-
то українців?

— Так. Зараз, влітку це не так по-
мітно, а от коли закінчується сезон від-
пусток і відпочиваючі роз’їжджаються
додому, залишається наша діаспора і
тоді справді видно, що вона численна.
Російська діаспора також численна,
особливо Саратовська. Але ми тут жи-
вемо дружно і мирно: українці і росі-
яни, католики і православні. Неподалік
від нас є храм Російської Православної
Церкви Закордоном, я особисто добре
знаю отця Володимира, уродженця Ві-
нниці. Ми з ним підтримуємо дружні
контакти...

Кор.: ...Тобто, екуменізм в дії?
— Так. Отець каже: «Якщо владики

не можуть дати собі раду, давайте ми
знизу подамо приклад їм порозумітися
і жити дружно.

Кор.: Я помітила, що тональність
Вашої розповіді дуже оптимістична.
Декілька років тому я розмовляла з
священиком, який працював в Італії
з нашою діаспорою. Сказати, що це
було в сумній тональності — це нічо-
го не сказати. Чи бувають драмати-
чні моменти у Вашій роботі?

— Так, крім радісних подій —
шлюбів, хрестин — бувають і трагічні
події. Буває, що мені доводиться про-
воджати в останню дорогу. Людина,
яка приїхала сюди на заробітки, дуже
часто не береже себе. Ота заповідь Бо-
жа: «Пам’ятай день святий святку-
вати» регламентує ритм життя люди-
ни. Якщо ми її порушуємо, ми розба-
лансовуємо самі себе. Ми самі себе ни-
щимо — перепрацьовуючи, втрачаємо
здоров’я. А що вартуватимуть ті гро-
ші, якщо людина повернеться додому
хворою?

Кор.: А чи траплялись трагічні ви-
падки, пов’язані саме з їх нелегальним
становищем?

— Бувають випадки, що людина їде
на заробітки, маючи якісь важкі хво-
роби, і там вони дають про себе знати.
Декілька місяців тому стався такий
трагічний випадок. Знайшли чоловіка
— нашого заробітчанина — з проби-
тою головою. Потім виявляється, що
цей чоловік хворий на епілепсію. То-
бто, людина з такою важкою хворо-

бою поїхала на заробітки. Така людина
не зможе працювати. Приїхавши сюди,
вона ризикує здоров’ям, створює про-
блеми собі, а часом і родині. Бувають
випадки, що закордон їдуть душевно
хворі, пройшовши тут курс лікування
в психіатричній клініці. Я часто гово-
рю своїм парафіянам: коли ви бачите,
що поруч з вами живе й працює люди-
на, яка неадекватно себе поводить —
повідомляйте мені. Я намагаюсь зара-
дити чимось. Якщо людина в розпачі
— також допомагаю як можу. А коли
вони повертаються додому, радію ра-
зом з ними. Були випадки, коли люди
потрапляли в наркотичну чи алкого-
льну залежність — і з цим зверталися
до мене. Слава Богу, ці люди відійшли
вже від шкідливих звичок. Церква має
достатньо практик, достатньо досвіду,
щоб допомогти таким людям. На жаль,
до Церкви приходять в останню чергу,
коли не бачать іншого виходу.

Часом завдає шкоди і те, що заро-
бітчани намагаються годуватися де-
шево, щоб привезти додому якомога
більше грошей. Якість такого харчу-
вання відповідна. Це також призводить
до загострення хронічних хвороб, або
просто до появи їх тут. Часом таке ста-
влення до себе заробітчан призводить
до смерті.

Кор.: Після того, як структуру-
валася душпастирська опіка заробі-
тчан, чи відчутно якесь полегшення?

— Якщо порівняти ті регіони, які
я вже обслуговую, і ті, які лише почи-
наю обслуговувати, то різниця є дуже
великою. У тих регіонах, де ми працю-
ємо давно, люди перебувають у рівно-
вазі, відчувають якусь стабільність.

Тут людина вже не буде працювати
надміру, перевиснажувати організм.
Життя цих заробітчан впорядковані-
ше. І зараз з благословення Владики
Гліба Лончини, Апостольського візи-
татора для українців Італії, Іспанії,
Ірландії, я дістав дозвіл на розширення
своєї діяльності. Крім основної своєї
єпархії я зараз опікуюся ще двома єпа-
рхіями: Аль Басета (дві парафії) і Аль
Марія (одна парафія). Я готую ці па-
рафії до приходу нових священиків.
Нарешті, завдяки Апостольському
Престолу, ми маємо свого візитатора.
Владика Гліб серйозно взявся за справу
комплектації нашої Церкви на теренах
Іспанії, починаючи з минулого року,
коли він нас відвідав вперше. На наше
прохання готуються нові священики
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для приїзду в Іспанію на парафії. Якщо
так ітиме далі, то всі єпархії у нас не-
забаром матимуть своїх священиків.

Кор.: Чи Ви вільно володієте іспа-
нською? Якою мовою Вам розмов-
ляти там головним чином?

— За чотири роки я вивчив мову
країни достатньо для того, щоб поро-
зумітися з іспанцями. Крім того, є те,
що вище за мовний бар’єр — це спіл-
кування серцями. Якщо люди налаш-
товані приязно один до одного, вони
порозуміються і без слів. До речі, в іс-
панців дуже розвинена і дуже доско-
нала мова жестів.

Кор.: Чи доступна українцям в
Іспанії українська преса, українське
телебачення?

— Ми тут маємо сателітне телеба-
чення. Зараз нам доступні сім україн-
ських каналів. Щотижня ходить авто-
бус до Львова і привозить нам  львів-
ські газети. Українського радіо, щоп-
равда, немає. Але, зрештою, наші умі-
льці і з цим дають собі раду.

Кор.: Що б Ви хотіли побажати
нашим читачам?

— Хотілося б, щоб рівень життя
на Україні був такий, щоб людям не
було потреби заробляти за кордоном
— щоб на Батьківщині було достатньо
добре оплачуваних робочих місць. А
до Іспанії українці нехай би приїздили
тільки відпочивати.

Розмову провела Зоряна Курдина

26 серпня 2005 року відбувся кру-
глий стіл «Роль та участь Церков та
релігійних організацій у національній
відповіді на епідемію ВІЛ/СНІДу в
Україні». Учасники зустрічі застано-
вилися над потребою посилення ролі
та участі Церков і релігійних органі-
зацій у формуванні та впровадженні
національної відповіді на епідемію
ВІЛ/СНІДу. У роботі круглого столу,
який ініціювала Національна коорди-
наційна рада з питань запобігання по-
ширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, від
УГКЦ взяв участь о. Андрій Нагірняк,
референт з соціальних питань Бюро
для зв’язків з державними органами
влади.

На засіданні звернулися до реакції
міжнародної спільноти Церков та ре-
лігійних організацій з даної проблема-
тики. Так, зокрема, ознайомилися із
заявою Всесвітньої Ради Церков, зга-
дали також про висновки Всесвітньої
Богословської конференції з питань
ВІЛ/СНІДу, яка проходила у Намібії.
Круглий стіл завершився прийняттям
спільної Декларації: «Роль церков та
релігійних організацій у національній
відповіді на епідемію ВІЛ/СНІДу в Ук-
раїні» (див. cтор. 21).

«Програми допомоги особам, за-
лежним від психоактивних речовин
стали початком розвитку соціальних

програм УГКЦ, спрямованих на допо-
могу особам, що живуть з ВІЛ/СНІД.
З 2002 р. «Карітас України» реалізо-
вував у Львові проект «Психологічна
та духовна підтримка ВІЛ-позитивних
осіб», що дало змогу виявити проб-
леми, віднайти партнерські організації,
визначити оптимальний напрямок ро-
боти «Карітасу» в загальній системі
допомоги ВІЛ-позитивним людям. Бу-
ло розроблено сценарії та проведено
дві радіопередачі, видано буклети, спі-
льно з Всеукраїнською мережею ВІЛ-
позитивних людей проведено семінар-
тренінг на тему «Створення груп взає-
модопомоги для людей з ВІЛ/СНІД»,
в якому взяли участь представники
громадських та державних організацій,
які займаються цією проблемою, про-
ведено семінар для священиків Львів-
ської архієпархії», — розповів о. Анд-
рій Нагірняк.

Також УГКЦ бачить свою роль у
вирішенні питань пов’язаних з ВІЛ/
СНІД в проведенні превентивної робо-
ти та просвітницької діяльності в гро-
мадах, поширення інформованості сус-
пільства про шляхи передачі ВІЛ, про
проблеми, з якими стикаються люди,
що живуть з ВІЛ/СНІД, з метою подо-
лання упередженого ставлення і стиг-
матизації цих людей у суспільстві.

Прес-секретаріат Глави УГКЦ

Роль Церков та релігійних організацій

у національній відповіді на епідемію ВІЛ/СНІДу
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Працівники Патріархії здійснили

традиційний рейд на байдарках

Протягом останніх років працівни-
ки київської Патріархії УАПЦ прово-
дять двотижневу відпустку разом у по-
дорожі на байдарках річками України.
Наприкінці липня — на початку серпня
група працівників Патріархії спусти-
лася південноукраїнськими річками до
гирла Бугу.

Збірка поезій о. Івана Лещика

Миколаївська обласна друкарня
опублікувала першу збірку поезій нас-
тоятеля Свято-Пантелеймонівської
парафії м. Миколаєва прот. Івана Ле-
щика «Дорогою від правди до любо-
ви». Передмову до збірки написав лау-
реат Шевченківської премії Дмитро
Кремінь. Він заявляє: «У соборі св.
Пантелеймона служить видатний про-

повідник і священик, у храмі поезії ви-
голошує талановите слово справді об-
дарований поет». У Миколаївській мі-
ській бібліотеці ім. Марка Кропивни-
цького відбулася презентація збірки,
яка несподівано викликала велике за-
цікавлення громадськості. Відкрив
презентацію архієпископ Ігор (Ісіче-
нко), який звернув увагу на відобра-
ження в назві збірки її художньої кон-
цепції та життєвої дороги автора: від
боротьби за правду до відкриття Божої
любови й служіння їй. Вірші збірки
лунали у виконанні автора та тріо його
парафіян, які співали пісні на слова о.
І. Лещика. Виступили поет В. Бой-
ченко, письменник і драматург А. Ма-
ляров, народний депутат України Ю.
Діденко, голова Миколаївської «Про-
світи» Г. Огренич, а також голова това-
риства «Наша доля» В. Фляк, завдяки

зусиллям якого було проведено пре-
зентацію. Невеликий наклад збірки по-
ширюватиметься через громади Хар-
ківсько-Полтавської єпархії УАПЦ.

Молодіжна проща до Харкова

11-12 серпня в Харкові перебувала
група учасників молодіжної прощі до
православних святинь Східної України
— вірних УАПЦ та УПЦ КП з Києва
та Львова. Їх зустріли члени Харківсь-
кого крайового братства. Ольга Різни-
ченко провела екскурсію по місту. Пі-
сля вечірні 12 серпня молодь зустрі-
лася в Свято-Дмитрівському катехи-
тично-пастирському центрі з архієпис-
копом Ігорем. Відбулася жвава розмо-
ва з відвертим обміном думками. Учас-
ники прощі відвідали також Полтаву.

За повідомленнями прес-служби
Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ

Закінчення. Поч. на стор. 18
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Ми, учасники засідання круглого
столу, представники Церков та релігі-
йних організацій України», зустрілися
26 серпня 2005 року у місті Києві з ме-
тою обговорення ролі Церков і релігі-
йних організацій у формуванні та
впровадженні національної відповіді на
епідемію ВІЛ/СНІДу.

За результатами виступів, обміну
думками та дискусій, що відбулися, ми
висловлюємо глибоке занепокоєння
ситуацією з розповсюдженням ВІЛ/
СНІДу в Україні, що набула загрозли-
вого характеру епідемії;

усвідомлюючи, що основною руші-
йною силою епідемії є відсторонення
суспільства від Бога, поширення амо-
ральності, бездуховності, споживаць-
кого ставлення до життя, та, як наслі-
док, байдужість, відчуження, зневага
та руйнування духовних цінностей;

враховуючи значні соціальні та
економічні наслідки, до яких призво-
дить епідемія ВІЛ/СНІДу;

визнаючи, що епідемія ВІЛ/СНІДу
в Україні тісно пов’язана з проблемами
зловживання наркотиками, безвідпо-
відального ставлення до статевого жи-
ття, що переважно вражає молодь та
незахищені верстви населення;

визнаючи дедалі більший негатив-
ний вплив епідемії на жінок і дітей та
той факт, що ступінь їх ризику інфі-
кування ВІЛ постійно зростає;

нагадуючи про «Декларацію при-
хильності справі боротьби з СНІДом»,
прийняту Спеціальною Сесією Гене-
ральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку
2001 р., до якої приєдналась Україна,
та заяву Всесвітньої Ради Церков;

відзначаючи зусилля Уряду, бага-
тьох міжнародних та національних не-
державних організацій усіх рівнів,
включаючи організації людей, які
живуть з ВІЛ/СНІДом, спрямована на
подолання епідемії та її наслідків;

виходячи з вищезазначеного та не-
обхідності посилення ролі Церков та
релігійних організацій у формуванні та
впровадженні національної відповіді на
епідемію ВІЛ/СНІДу,

ми звертаємося до Церков, релігі-
йних організацій, громад, авторитет-
них духовних діячів України, а також
до віруючих усіх конфесій та деномі-
націй:

— доносити до суспільства розу-
міння того, що епідемія ВІЛ/СНІДу є
не тільки медичною, але й, у першу че-
ргу, духовною і соціальною пробле-
мою, бо її поширенню сприяють про-
пагування гедоністичного й амораль-
ного способу життя, культу спожи-
вацтва, безвідповідального ставлення
до статевих відносин, руйнування тра-
диційних духовних і культурних цін-
ностей;

— формувати доброзичливе став-
лення а сприяти відкритому обговоре-
нню питань ВІЛ/СНІДу задля уник-
нення нових випадків інфікування;

— зректися осуду, нехтування, іг-
норування, мовчання, байдужості та
зневаги до проблеми та до людей, які
живуть з ВІЛ/СНІДом;

— проявити відповідальність та
ініціативність у протидії поширенню
ВІЛ-інфекції/СНІДу у місці вашого
проживання та служіння;

— включити програми з профіла-
ктики, емоційної та духовної підтрим-
ки, консультування, догляду та підтри-
мки до заходів соціальної діяльності
релігійних громад;

— Церкви та релігійні організації
повинні висловити та обґрунтувати
богословську точку зору та позицію
щодо проблеми ВІЛ/СНІДу;

— спільна міжцерковна діяльність
протидії ВІЛ/СНІДу сприятиме умиро-
творенню та зміцненню діалогу між
Церквами, конфесіями та деноміна-
ціями;

— маючи значний духовний вплив
на суспільство та доступ до різних про-
шарків населення, Церкви та релігійні
організації повинні активно брати
участь у заходах протидії епідемії ВІЛ/
СНІДу в Україні;

— духовне призначення Церков та
релігійних організацій, їх добровільне
та безкорисливе служіння суспільству
сприяє щирому співчуттю, чого особ-
ливо потребують люди, уражені епі-
демією;

— Всеукраїнській Раді Церков та
релігійних організацій розглянути мо-
жливість здійснення координації дія-
льності Церков та релігійних органі-
зацій з метою формування постійного
міжцерковного діалогу з питань ВІЛ/
СНІДу. Задля досягнення цієї мети

створити під егідою Всеукраїнської
ради Церков постійно діючий міжцер-
ковний комітет з питань ВІЛ/СНІДу.

Ми звертаємося до Уряду України
та Національної координаційної ради
з пропозиціями:

— ґрунтуючись на принципах суб-
сидіарності та соціального партнерст-
ва держави та Церкви, сприяти духов-
ній та соціальній діяльності Церков і
релігійних організацій як важливій
складовій ефективної протидії епідемії
ВІЛ/СНІДу;

— залучати представників Церков,
релігійних громад, організації та авто-
ритетних духовних діячів до роботи
координаційних рад та їх комітетів на
всіх рівнях (національна координацій-
на рада з питань запобігання поширен-
ню ВІЛ-інфекції/СНІДу, а також об-
ласні, районні та міські координаційні
ради);

— запроваджувати профілактичні
програми, які пропагують традиційні
для українського народу духовні, мо-
ральні культурні та сімейні цінності,
вірність у шлюбі, утримання від ран-
нього статевого життя та відповідаль-
ну поведінку, що зменшуватиме ризик
інфікування ВІЛ;

— уникати спрощених схем стате-
вого виховання молоді як виключного
заходу просвіти з питань ВІЛ/СНІДу;

— усвідомити неефективність так
званих програм «зменшення шкоди»,
які не є профілактичними, не ліквіду-
ють причину, а лише на деякий час від-
строчують згубні наслідки вживання
наркотиків та безвідповідальних ста-
тевих стосунків;

— не допускати комерціалізації
питання боротьби з епідемією ВІЛ/
СНІДу, яка випливає з пропагування
окремих протизаплідних засобів (пре-
зервативів) як найефективнішого спо-
собу боротьби з епідемією;

— сприяти вихованню дітей, почи-
наючи з раннього віку, в дусі поваги
сімейних та духовних цінностей, та
відповідальної громадської позиції;

— сприяти формуванню відповіда-
льної позиції засобів масової інфор-
мації, яка пропагуватиме духовні та
сімейні цінності в суспільстві як важ-
ливий компонент профілактики поши-
рення ВІЛ-інфекції.

Декларація учасників засідання круглого столу
«Роль Церков та релігійних організацій у національній відповіді

на епідемію ВІЛ/СНІДу в Україні»
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— Отче Богдане, 28 серпня на Ус-
пення Пресвятої Богородиці відбуде-
ться освячення новозбудованого при-
міщення ЛДС. Чи все готове до цієї
важливої події?

— Завдяки Божій ласці 30 червня
2002 року єпископи нашої Церкви, бу-
дучи на Синоді у Львові, освятили на-
ріжний камінь під будову ЛДС і цілого
комплексу будівель, які повинні бути
ще збудовані. Будова почалася 1 липня
2002 року і на сьогоднішній день бу-
динок власне семінарії, який складає-
ться з приміщень кухні, їдальні, допо-
міжних приміщень, адміністративного
корпусу, спортивного комплексу, церк-
ви, актового залу та житлових примі-
щень для студентів, практично на 95%
готовий. Залишається ще багато робо-
ти, але в самих будинках перш за все
потрібно закінчити підвали, що пла-
нуємо робити трохи пізніше. Так само
будуть освячені приміщення будинку
богословського факультету УКУ.

Цей будинок ми почали будувати у
вересні 2003 року і на сьогоднішній
день третій поверх цієї будівлі є гото-
вий до експлуатації. Будову цього бу-
динку плануємо закінчити у квітні-
травні наступного року. Так само на цій
площі будуємо семінарію для отців ре-
демптористів і на сьогоднішній день
вже зведені піддахові конструкції, по-
чинаємо робити огорожу, дороги, вже
закінчені деякі комунікації — освітле-
ння, каналізація та інше. Найбільша
проблема є з меблями, бо вони дорогі,
тому мусимо ще шукати фінансування
для належного умеблювання примі-
щень семінарії. В церкві залишається
зробити ще іконостас і церковний роз-
пис.

— Чому було прийнято рішення
будувати нове приміщення, адже те,
що в Рудному, — у непоганому стані?

— Старі приміщення дуже важко
експлуатувати, бо вони були збудовані

в радянський час як літні приміщення
табору для дітей. Зовні в них вигляд,
можливо, і непоганий, але вони пере-
бувають в дуже поганому стані — в
стінах практично немає цементу, май-
же немає фундаментів, котельня — в
дуже поганому стані, її ремонт оціню-
ється у півмільйона євро. Рівно ж всі
комунікації — у жахливому стані. То-
му, щоб мати змогу там далі жити, по-
трібно було би знести ці старі будин-
ки, бо вони не надаються навіть для ре-
монту, і будувати нові. З іншої сторо-
ни, ці будинки не є пристосовані до
потреб семінарії — приміщення є ни-
зькими по висоті, невеликими за своїм
об’ємом, що негативно впливає на пси-
хічний стан семінаристів. Тому ми зму-
шені семінаристів відпускати раз на
місяць додому, щоб вони трохи «наб-
рали свіжого повітря». Коли я вчився
в семінарії, то ми додому виїжджали
тільки тричі на рік — на Різдво Хрис-
тове, Великдень і на літні канікули. Та-
кож великою незручністю є те, що бу-
динки розкидані по території, і це не є
добрим розміщенням для належного
функціонування і навчання у семінарії.

— Яким чином перенесення до но-
вого будинку мало би позначитися на

освітньому та духовному рівні семі-
наристів?

— Починаючи з духовного життя,
моєю мрією було те, щоб для нашої
Церкви створити спільноту, в якій лю-
ди мали б вчитися одне від одного. Там
би мали бути отці редемптористи, отці
студити, можливо отці францисканці,
отці оріоністи (які хочуть скерувати
до нас своїх студентів), семінаристи з
різних єпархій і очевидно УКУ (який
буде вести у великій мірі ту навчальну
програму, яка затверджена Синодом
Єпископів). Зрештою, і на сьогодніш-
ній день в нас навчаються студенти з
Америки, Вірменії, Росії, з сімох єпар-
хій і екзархатів в Україні. Отже, це
мала б бути гарна спільнота, яка взає-
модоповнюється різними традиціями
та знаннями. А коли вони вже увійдуть
в душпастирське життя, будуть одне
одному допомагати, знати, розуміти та
відчувати потребу єдності між собою.

Відносно освітнього аспекту, то на
сьогоднішній день трудністю є велика
відстань поміж будинком УКУ і буди-
нками семінарії. Викладачі мають се-
рйозну проблему добиратися з центру
Львова до Рудна. Тому, ми були змуше-
ні використовувати в цій справі кілька
мікроавтобусів, які курсують поміж
цими установами, що справляє для нас
теж витрату додаткових коштів (утри-
мання машин та їх ремонт, оплата пра-
ці водіїв). Натомість між новим корпу-
сом семінарії і корпусом УКУ, є дуже
мала відстань, що мало би розв’язати
цю проблему.

— А зараз питання у дещо іншій
площині. Чи не станеться так, як
спостерігаємо у деяких країнах Євро-
пи чи Америки, що будемо мати чудо-
вий семінарійний комплекс, а не мати-
мемо семінаристів?

— Я теж цього побоююсь. Але це
перш за все залежить від праці душ-
пастирів, священиків, оскільки вони

О. д-р Богдан Прах:

«Священик власним прикладом

повинен впливати на формацію нових покликань»

28 серпня 2005 року відбулося освячення новозбудованого приміщення Львівської Духовної Семінарії Святого
Духа на Хуторівці. Детально про цю подію читачі «АРІ» зможуть дізнатися з наступного числа нашого бюлетеня. А
сьогодні пропонуємо вашій увазі витяги з інтерв’ю з о. д-ром Богданом Прахом, ректором ЛДС, напередодні освячення
(інтерв’ю розміщене на сайті www.ugcc.org.ua).

О. Богдан Прах (ліворуч), о. Борис Ґудзяк
та Блаженніший Любомир Гузар під час

освячення нових приміщень семінарії
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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

розуміють, що покликання не прихо-
дить до нас ззовні, воно є невід’ємною
частиною нашої духовної праці, як
священиків на парафіях, так і в мона-
стирях. Священик власним прикладом
повинен впливати на формацію нових
покликань. Очевидно, я теж бачу при-
клади того, як це відбувається в інших
країнах. З певністю можу сказати, що
ми не можемо йти за прикладом За-
хідної Європи, тому що там є целібат.
Я часто буваю в Німеччині, Іспанії та
в інших країнах світу і бачу, що там
дійсно семінарії бувають порожні, зате

монастирі — заповнені. Висновок на-
прошується такий, що священики не
хочуть бути усамітненими. Сьогодніш-
ній світ є дуже спокусливим, драмати-
чним для самотнього життя людини,
яка вирішила присвятити себе Богові.
Це я відчув в особливий спосіб, пере-
буваючи в Америці, де священики хо-
чуть бути в спільноті монастиря. Коли
ми говоримо про таку саму поставу у
нас, то маємо сімейну спільноту. Отже,
беручи під увагу те, що у нас є традиція
східного духовенства — одружене свя-
щенство, я не боюсь того, що у нас

могло би забракнути семінаристів. Тим
більше, що за останні роки, можливо,
кількість покликань падає, зате зрос-
тає їх якість. Наприклад, цього року
ми набрали рекордну кількість семіна-
ристів — понад 70. Тому, поки що я не
бачу такої загрози для нас, щоб в нас
зменшувалась кількість семінаристів.
Навіть, хоча б, дивлячись на Польщу,
в якій є целібат священства і яка вже
є в ЄС, однак семінарії у них заповнені,
і, думаю, так триватиме ще довгий час.

Розмову провів о. Ігор Яців,
прес-секретар Глави УГКЦ

www.ugcc.org.ua
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