
Місіоглогія УГКЦ має за ціль ділитись із май-
бутніми місіонерами станом місійності нашої 
Церкви та заохочувати до служіння в Україні 
та за її межами. 
Підручник рекомендується як одна з перших 
cпроб УГКЦ у приготуванні обширного підруч-
ника по Місіології і видається для приватного 
вжитку. 
Це видання призначене передовсім для 
студентів духовних навчальних закладів, 
духовенства та вірних УГКЦ, які цікавляться 
місійністю.
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Пасторально-місійний відділ УГКЦ підготував  
цей довідник-адресар українських громад  
та церковних спільнот в країнах, де немає 
єрархічної структури нашої Церкви для 
кращої координації душпастирської опіки  
над вірними, які проживають за кордоном  
або перебувають там тимчасово.

www.ugcc.org.ua
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Пріоритетним завданням Пасторально-місійного відділу Української Греко-
Католицької Церкви (далі ПМВ) є забезпечити і курувати належну опіку 

нашим вірним, які перебувають за межами рідних домівок із різних причин. Це 
країни Азії, Східної, Центральної та Західної Європи, де ще немає ієрархічних 
структур нашої Церкви. Це завдання перегукується з місійною настановою Гос-
пода нашого Ісуса Христа, яку поручає своїм апостолам: «Ідіть, проповідуйте, 
кажучи, що Царство Небесне – близько» (Мт. 10,7). Цей клич лунає і сьогодні, 
він стосується кожного віруючого християнина. 

Ви тримаєте в руках перший, ювілейний, номер вісника ПМВ під назвою 
«Обіжник». Головною метою цієї періодики є сповістити про етапи реаліза-
ції місійного завдання Церкви, а рівно ж ознайомити з різними свідченнями 
євангелізаційного характеру як духовних осіб, так і мирян. Метою також є 
поділитися різними історичними дослідженнями існування УГКЦ у цій чи 
іншій країні, над чим працюємо, і періодично подаватимемо нові матеріали.

ПМВ є молодою структурою в нашій Церкві. Цього року відзначає своє 
п’ятиліття, тому ще не маємо багато напрацювань. Цим «Обіжником» хочемо 
вийти на ширший горизонт і, сподіваючись на Вашу допомогу, зростати в дусі 
виконання поставленої перед нами мети. 

У цьому ювілейному номері подаємо до Вашої уваги плід нашої праці за 
останній час. Очевидно, ми свідомі того, що, будучи в Христовій Церкві, отри-
мали багато підтримки від різних церковних діячів, структур і мирян. Завдячу-
ємо всім, хто охоче погодився на наш заклик допомогти чи підтримати певні 
ініціативи. В цьому вбачаємо позитивну дійсність еклезіального сопричастя 
та реальність єдності в лоні нашої Церкви. 

Благословляю всі добрі наміри і працю українського мігранта на славу Божу 
і задля добра українського народу.

Київ, 2 січня 2013 р.Б. 
Владика Йосиф Мілян 

Голова Пасторально-місійного відділу 
Української Греко-Католицької Церкви

«Ідіть, проповідуйте, кажучи, 
що Царство Небесне – близько»

(Мт. 10,7)
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Перший випуск містить матеріали про діяльність ПМВ за 2012 рік
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СИНОД ЄПИСКОПІВ УГКЦ 
Львів-Брюховичі 
2-9 вересня 2008 р.

2. Для активізації пасторально-
місійної діяльності УГКЦ:

А.: Затвердити стратегію пастораль-
ної діяльності УГКЦ на територіях, де 
немає її структур.

Б.: Створити при Главі УГКЦ Пасто-
рально-місійний відділ на чолі з єпис-
копом для забезпечення і координації 
в межах його компетенції душпастир-
ської опіки над вірними нашої Церкви, 
які проживають на територіях, де не-
має її структур.

В.: Головою Пасторально-місійного 
відділу призначити Преосвященного 
владику Діонісія Ляховича.

Г.: Патріаршому економатові забезпе-
чити належне фінансування діяльності 
Пасторально-місійного відділу УГКЦ.

СИНОД ЄПИСКОПІВ УГКЦ 
Львів-Брюховичі 
29 листопада – 5 грудня 2009 р.

13.: Затвердити Статут Пастораль-
но-місійного відділу УГКЦ.

14.: Призначити Преосвященно-
го владику Йосифа Міляна голо-
вою Пасторально-місійного відді-
лу УГКЦ.

СИНОД ЄПИСКОПІВ УГКЦ 
Львів-Брюховичі  
2-9 вересня 2010 р.

2. Для покращання душпастир-
ської опіки мігрантів:

А.: Доручити Пасторально-місій-
ному відділу у співпраці з ієрарха-
ми УГКЦ опрацювати та представити 
на розгляд Постійного Синоду проект 
напрямних душпастирського служін-
ня для вірних УГКЦ, які перебувають 
в еміграції;

Б.: Реорганізувати Комісію у спра-
вах мігрантів, увівши її до складу Пас-
торально-місійного відділу.

В.: Рекомендувати місцевим ієрар-
хам призначити у своїх єпархіях та ек-
зархатах відповідальних за душпастир-
ство мігрантів.

Ґ.: Доручити Пасторально-місій-
ному відділу у співпраці з науково-
форма ційними структурами УГКЦ 
організувати спеціалізовані центри 

РІШЕННЯ  
СИНОДІВ ЄПИСКОПІВ  
ЩОДО ПАСТОРАЛЬНО-

МІСІЙНОГО ВІДДІЛУ

Видання здійснене  
за підтримки фондів 

«RENOVABIS»  
та «КIRCHE IN NOT»
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Рішення Синодів єпископів щодо Пасторально-місійного відділу Рішення Синодів єпископів щодо Пасторально-місійного відділу 

вишколу місіонерів і кандидатів для 
служіння українським емігрантам.

Д.: Доручити Пасторально-місій-
ному відділу та Українському Като-
лицькому Університету опрацювати 
концепцію створення Пасторально-
місійного інституту та представити 
її на розгляд першої сесії Постійного 
Синоду 2011 року.

Е.: Просити Товариство україн-
ських каноністів до кінця 2010 року 
опрацювати Правильник канонічної 
процедури скерування та відкликання 
місіонерів, погодити його з відповід-
ними церковними інституціями Ка-
толицької Церкви та представити на 
розгляд і затвердження першої сесії 
Постійного Синоду 2011 року.

Є.: Доручити Пасторально-місій-
ному відділу у співпраці з ієрархами 
УГКЦ, які діють у Центральній і За-
хідній Європі, організувати Європей-
ський конгрес українських душпасти-
рів для обміну досвідом і поширення 
служіння серед емігрантів.

И.: Рекомендувати правлячим архи-
єреям УГКЦ утворити у своїх єпархіях 
та екзархатах консультативні центри 
(порадні) для мігрантів.

І.: Доручити Пасторально-місій-
ному відділу налагодити співпрацю 
з міжнародними організаціями, ді-
яльність яких скерована на боротьбу 
з торгівлею людьми.

12 (27) СЕСІЯ ПОСТІЙНОГО 
СИНОДУ УГКЦ
Лондон (Великобританія) 
13-15 січня 2011 р.

62: Ознайомитися з Планом пра-
ці ПМВ на 2011 рік і написати листа 
керівництву відділу з рекомендація-
ми щодо виконання рішень Синоду 
єпископів 2010 року та поліпшення 
діяльності відділу.

Рекомендації та доручення ПС:

1. Подати План конкретних захо-
дів, які ПМВ ставить перед собою на 
2011 рік (вказуючи захід, дату і міс-
це його проведення, а також джерела 
фінансування).

2. На виконання рішення Сино-
ду єпископів 2010 року, у співпраці з  
ієрархами УГКЦ опрацювати та пред-
ставити на розгляд 13 (28) сесії По-
стійного Синоду проект напрямних 
душпастирського служіння для вірних 
УГКЦ, які перебувають в еміграції.

3. На територіях, де діють місцеві 
відповідальні за душпастирську опіку 
українських емігрантів (апостольські 
візитатори, адміністратори, коорди-
натори тощо), тісніше співпрацювати 
з ними у здійсненні своєї діяльності.

4. Звернути особливу увагу на по-
шук і підготовку священиків для праці 
серед емігрантів.

5. Активізувати роз’яснювальну ро-
боту серед семінаристів: принаймні 
двічі на рік зустрічатися з семінарис-
тами семінарій УГКЦ в Україні з ме-

тою пошуків покликань до праці серед 
емігрантів; заохочувати семінаристів 
до довершення своїх студій у країнах 
поселень емігрантів з України з метою 
подальшої праці на цих теренах; роз-
робити для цього необхідну процедуру 
у співпраці з ректорами семінарій.

63: Доручити ПМВ у співпраці 
зі спеціалістами канонічного права 
та іншими компетентними особами 
опрацювати та представити на роз-
гляд 13 (28) сесії Постійного Синоду 
Правильник канонічної процедури 
скерування та відкликання місіонерів, 
взявши до уваги такі елементи:

• положення ККСЦ щодо даного 
питання;

• дотеперішні напрацювання УГКЦ 
у цьому питанні;

• наявні Положення єпископських 
конференцій країн, де є велике число 
українських емігрантів, зокрема Італії, 
Іспанії, Португалії та інші;

• вимоги законодавства країн, де 
перебувають українські емігранти;

• подати зразки умови між єписко-
пами та зразки відповідних листів (як 
додаток до Правильника);

• відкликання священика зі служін-
ня за кордоном (умови, причини та 
процедура);

• гарантії з боку правлячого єписко-
па щодо священиків, які повертаються 
зі служіння за кордоном.

64: Доручити Пасторально-мі-
сійному відділу дослідити каноніч-
но-пасторальні аспекти уділювання 
св. Таїнств, зокрема св. Таїнства по-
дружжя, в країнах масового поселення 
українських емігрантів та виробити 

відповідний Правильник, залучивши 
до співпраці Товариство українських 
каноністів.

СИНОД ЄПИСКОПІВ УГКЦ 
Куритиба (Бразилія)  
5-10 вересня 2011 р.

5. Затвердити Стратегію розвитку 
УГКЦ на період до 2020 року, беручи 
за основу Концепцію «Жива парафія – 
місце зустрічі з живим Христом».

23: Для кращої координації моло-
діжного душпастирства серед вірних 
УГКЦ в Україні та на поселеннях:

2) Пасторально-місійному відділу 
у співпраці з Комісією Києво-Галиць-
кого Верховного Архиєпископства у 
справах молоді підготувати, в межах 
своєї компетенції, пропозиції для ор-
ганізації та поліпшення душпастир-
ської опіки молоді на територіях, де 
ще немає церковних структур УГКЦ.

СИНОД ЄПИСКОПІВ УГКЦ 
Вінніпег (Канада)  
9-15 вересня 2012 р.

13. Створити Комісію для перевірки 
та осучаснення Статуту Пастораль-
но-місійного відділу Патріаршої ку-
рії УГКЦ у складі Преосвященного 
владики Володимира Ющака і Пре-
освященного владики Гліба Лончини 
та представлення зауважень і пропо-
зицій на наступній після 1-ї (32-ї) сесії 
Постійного Синоду єпископів УГКЦ.

•
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Календар подій і заходів Пасторально-місійного відділуМета, завдання і напрями діяльності Пасторально-місійного відділу 

1. ПМВ створено з метою забезпечення 
належної пастирської опіки вірним і 
сприяння розбудові церковних струк-
тур УГКЦ там, де їх ще немає.

2. Завданням ПМВ є від імені Глави і 
Синоду єпископів УГКЦ оптимізува-
ти душпастирську опіку вірних УГКЦ 
на територіях, де немає її церковних 
структур.

3. Для досягнення поставленої мети 
і завдання ПМВ звершує свою ді-
яльність на територіях, де ще немає 
церковних структур УГКЦ, в аналі-
тичному, стратегічно-програмному і 
практично-прикладному напрямах.

3.1. Аналітичний напрям:

• пошук вірних УГКЦ;
• вивчення стану душпастирської 

опіки вірних УГКЦ;
• відстеження динаміки розвитку і 

змін у церковній і суспільно-політич-
ній ситуації та моделювання можли-
вого розвитку подій;

• розроблення для Глави і Синоду 
єпископів УГКЦ етапів втілення мі-
сійних проектів для вдосконалення 
душпастирської опіки вірних УГКЦ;

• вивчення доцільності створення 
нових церковних структур, розроблен-
ня конкретних шляхів реалізації цих 

Мета, завдання  
і напрями діяльності 

Пасторально-місійного  
відділу

планів та доповідання про це Главі та 
Синоду єпископів УГКЦ.

3.2. Стратегічно-програмний напрям:

• визначення стратегічних напрямів 
душпастирської опіки вірних;

• опрацювання програм теоретич-
ної та практичної підготовки для слу-
жіння на місійних територіях із ураху-
ванням особливостей різних регіонів;

• співпраця з Главою і Синодом 
єпископів УГКЦ під час опрацювання 
документів про пасторально-місійну 
діяльність;

• на науковому та душпастир-
ському рівнях турбота про пошук 
найоптимальнішої моделі місійної 
діяльності УГКЦ і про її постійне 
вдосконалення.

3.3. Практично-прикладний напрям:

• інформування вірних УГКЦ в 
Україні і на поселеннях про місійні 
потреби УГКЦ;

• співпраця з єпископами, мона-
шими спільнотами і семінаріями для 
пошуку та належної підготовки душ-
пастирів для місійної діяльності;

• рекомендування священиків-мі-
сіонерів ієрархам після їхнього повер-
нення до власних єпархій;

• турбота про духовну формацію 
тих, хто займається пасторально-мі-
сійною діяльністю;

• організація конференцій для ін-
формування та взаємного обміну до-
свідом служіння на місійних терито-
ріях;

• сприяння у забезпеченні речами 
церковного вжитку та релігійно-літур-
гійною літературою;

• допомога в перекладі богослужбо-
вої і катехитичної літератури на мови 
країн перебування;

• заохочення до різних видів поза-
богослужбової активності в наданні 
душпастирської опіки вірним УГКЦ 
і сприяння цьому;

• налагодження контактів з іншими 
Церквами, церковними спільнотами 
та органами влади на територіях, де 
ще немає церковних структур УГКЦ;

• сприяння налагодженню постій-
ного контакту-побратимства між єпар-
хіями та громадами УГКЦ на місійних 
територіях;

• опрацювання та вдосконалення 
механізму фінансової підтримки пас-
торально-місійної діяльності.

•

29 квітня – 4 травня 2011 р.
Лісабон (Португалія). Виконав-

чий секретар ПМВ о. Василь Поточняк 
здійснив поїздку до Лісабона. Обгово-
рювали важливі справи церковного 
життя українців у Португалії, вдало-
ся налагодити систематичні зустрічі 
священиків для координації спільних 
заходів під проводом координатора 
о. Іван Гудзя. Також, відбулася зустріч 
із Надзвичайним і Повноважним 
Послом України в Португалії Олек-
сандром Никоненком. На зустрічі 
обговорювали питання створення 
українського незалежного видання, 
якого в Португалії зараз немає. По-
при те, в країні є дві греко-католицькі 
парохіяльні газети – в Лісабоні та Фа-
тімі. Також відбулася зустріч з головою 
Спілки українців у Португалії Павлом 
Садохою. На зустрічі обговорювали та-
кож питання якості української освіти.

9 травня 2011 р.
Львів. Відбулася зустріч ПМВ із се-

мінаристами Львівської Духовної Се-
мінарії. Преосвященний владика Йо-
сиф Мілян звернувся до семінаристів, 
розповів про стан сучасної еміграції, 
зокрема, вкотре наголосив на нестачі 
священиків за кордоном. Також вла-
дика розповів про труднощі, які чека-
ють на місіонерів, проте закликав не 
боятися. Єпископ поінформував про 

Календар  
подій і заходів 

Пасторально-місійного  
відділу 
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Місійний семінар для старших курсів 
семінарій УГКЦ в Україні, який відбу-
деться у стінах ЛДС, і де будуть роз-
глядати питання перспектив служіння 
цих семінаристів за кордоном. о. Ва-
силь Поточняк ознайомив зі станом 
душпастирства УГКЦ у країнах, де не-
має церковних структур нашої Церкви.

9 травня 2011 р.
Дрогобич. Відбулася зустріч ПМВ 

з семінаристами Дрогобицької Духов-
ної Семінарії. Під час зустрічі владика 
Йосиф Мілян, голова ПМВ, наголо-
сив на важливості та особливостях 
місійного служіння, натомість о. Ва-
силь Поточняк, виконавчий секретар 
ПМВ, розповів про діяльність Відділу, 
метою якого є, серед іншого, опіка ві-
рними УГКЦ за кордоном – там, де не-
має структур УГКЦ, а також коротко 
представив стан та охарактеризував 
ситуацію у 37 країнах.

26 травня 2011 р.
Івано-Франківськ. Владика Йо-

сиф Мілян, голова ПМВ, відвідав Іва-
но-Франківську Духовну Семінарію 
та представив потреби місіонерів для 
служіння в УГКЦ за кордоном.

27 травня 2011 р.
Львів. У конференц-залі Львівської 

архиєпархії, що при соборі св. Юра у 
Львові, відбулася зустріч Блаженнішо-
го Святослава, Глави УГКЦ, з праців-
никами, які виконують своє служіння 
серед мігрантів. На зустрічі були при-
сутні ПМВ у повному складі, Комісія 
у справах мігрантів, представники 
МБО «Карітас України» та єпархіяльні 
референти.

27 травня 2011 р.
Тернопіль. Делегація ПМВ зустрі-

лася з семінаристами Тернопільської 
Духовної Семінарії.

30 травня 2011 р.
Львів. Під головуванням владики 

Йосифа Міляна у Львівській Духовній 
Семінарії відбулася робоча зустріч із 
викладачами місіології, на якій обго-
ворювали скрипти із Загальної Місіо-
логії та Місіології УГКЦ, опрацьовані 
о. Мироном Бендиком. Прийнято рі-
шення розіслати скрипти місіонерам 
УГКЦ і передати на затвердження Бла-
женнішому Святославу.

27 червня – 3 липня 2011 р.
Львів. У приміщенні Львівської 

Духовної Семінарії Св. Духа відбув-
ся «Практичний курс для семінаристів 
старшокурсників зі специфікою місій-
ного служіння».

73 греко-католицьких семінаристи 
вивчали особливості душпастирюван-
ня серед українців за кордоном.

Пасторально-місійний відділ 
УГКЦ уперше провів семінар для сту-
дентів духовних семінарій України і 
розповів про особливості душпастир-
ського служіння за кордоном. Упро-
довж тижня експерти з питань до-
помоги мігрантам, які досліджували 
географію присутності вірних УГКЦ 
за кордоном, читали для них тема-
тичні лекції. Серед доповідачів були 
владика Йосиф Мілян, о. Василь По-
точняк, о. Мирон Бендик, о. Юстин 
Бойко, о. Ігор Козанкевич, бр. Ми-
хайло Станчишин, Григорій Селещук, 
Тарас Гринчишин та інші. Місіонери 
з Росії, Казахстану, Греції та Італії та 
миряни-мігранти поділилися своїм 

досвідом. Особливим гостем був ар-
хиєпископ Нікола Етерович, Генераль-
ний секретар Папського Синоду ка-
толицьких єпископів, який виголосив 
доповідь на тему: «Нова євангелізація. 
Напрямні». Також було представлено 
такі теми:

• Місіологія УГКЦ у контексті мі-
сійності Католицької Церкви;

• організація церковної громади 
на місійних територіях (пошук ві-
рних, оголошення, перша Служба Бо-
жа, організація хору, запис на Літургію, 
приготування до Св. Таїнств (сповіді, 
причастя, хрещення), заснування цер-
ковного братства, молитовних спіль-
нот, «милосердя», організація прощ, 
співпраця із ЗМІ, культурні та про-
світницькі ініціативи тощо);

• душпастирство емігрантів та мі-
грантів. Потреба інтеграції та інкуль-
турації: знання іншої Церкви, обряду, 
мови, календаря, звичаїв, специфічних 
реалій;

• психологія сім’ї мігранта; 
• громадське життя мігранта: про-

світа, культура, харитативність, по-
літика, ЗМІ, школа тощо;

• місіонерська харизма душпастиря, 
богопосвяченої особи та мирянина;

• євангелізація, катехизація та пра-
ця з молоддю на місійних теренах та ін.

4-8 липня 2011 р.
Альбергарія-а-Велья (Португалія). 

Відбулась зустріч єпархіальних секре-
тарів у справах душпастирської опіки 
для мігрантів та капеланів іммігрантів 
Католицької Церкви в Португалії.

Організаторами заходу виступили 
Єпископська комісія у справах люд-
ської гідності та відділ Конференції 
Єпископату Португалії (КЄП) у спра-

вах мігрантів та іммігрантів «Обра Ка-
толіка».

На запрошення організаторів що-
річної зустрічі 5 липня із годинною 
промовою виступив виконавчий се-
кретар Пасторально-місійного відділу 
УГКЦ о. Василь Поточняк. Тема допо-
віді — «УГКЦ у Португалії: відношен-
ня між латинським та візантійським 
обрядом».

31 липня – 3 серпня 2011 р.
Обухів. Відбувся духовно-форма-

ційний курс на тему: «Теоретично-
практична місійнійсть УГКЦ у Все-
ленській Церкві».

Протягом чотирьох днів греко-ка-
толицькі душпастирі, які опікуються 
українцями греко-католиками за кор-
доном, ознайомилися та обмінялися 
досвідом. У програмі семінару були 
доповіді експертів у галузі міграції, 
соціологів, богословів, юристів і ка-
ноністів. У межах семінару відбулася 
зустріч із Блаженнішим Святославом, 
емеритованим Архиєпископом Бла-
женнішим Любомиром та владикою 
Йосифом Міляном.

Подібний захід відбувся вперше 
в новітній історії УГКЦ. На семінар 
приїхали місіонери Португалії, Греції, 
Молдови, Казахстану, Австрії, України, 
а також у цей період в Україну прибули 
душпастирі з Ізраїлю та Росії. 

Семінар став першою спробою Пас-
торально-місійного відділу зібрати мі-
сіонерів, які душпастирюють у різних 
країнах, для знайомства, обміну до-
свідом та обговорення сучасної греко-
католицької місіології та місіонерської 
практики. Тематика виголошених на 
семінарі доповідей охопила широкий 
спектр проблем: від окреслення само-
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го явища міграції до дійсності шлюбів, 
уділених для мішаних подружжів на 
місійній території. Крім того, відбу-
валася праця в групах щодо методів 
євангелізації та того, якої допомоги від 
Церкви місіонери потребують. Тема-
тики, які були представлені на курсі:

• Хто такі місіонери і чим займа-
ються?

• Чого очікує УГКЦ від місіонерів?
• Чого місіонери очікують від УГКЦ?
• Потреба місійності УГКЦ у Все-

ленській Церкві.
Учасники мали змогу ознайомитись 

з такими доповідями:
• «Місіологія УГКЦ», о. д-р Мирон 

Бендик, ректор Дрогобицької Духов-
ної Семінарії;

• «Географічний огляд та статистика 
сучасного українського мігрантства у 
світі у контексті УГКЦ», Тарас Грин-
чишин, експерт;

• «Наслідки міграції для України та 
можливості захисту мігрантів», Григо-
рій Селещук, голова Комісії у справах 
мігрантів;

• «Акультурація. Психологічні ас-
пекти акультурації, небажані наслідки 
та їх запобігання у світлі душпастир-
ського служіння», о. диякон Андрій 
Гах, секретар ПМВ;

• «Канонічні аспекти місійного душ-
пастирювання. Труднощі та їх вирі-
шення», о. Роман Іванців, Товариство 
українських каноністів.

• «Співпраця УГКЦ з державними 
установами та громадськими організа-
ціями в європейських країнах – право-
вий полюс», Петро Стецюк, Консти-
туційний Суд України; та інші.

Крім того, виступили з доповідя-
ми Блаженніший Любомир, влади-
ка Йосиф Мілян, о. Василь Поточняк, 

о. Юстин Бойко, Ігор Марков та Пе-
тро Стецюк.

Конкретно розглянули душпасти-
рювання УГКЦ за кордоном на прикла-
ді Португалії. Там існує Мігрантська 
служба Португальської Єпископської 
Конференції. Директор служби, при-
сутній на семінарі отець Францішко 
Салес, представив діяльність служби 
стосовно португальських емігрантів. 

31 серпня – 4 вересня 2011 р.
Владика Йосиф Мілян, голова ПМВ, 

та о. Василь Поточняк, виконавчий 
секретар ПМВ, узяли участь у роботі 
V сесії Патріаршого Собору УГКЦ на 
тему «Богопосвячене життя» в м. Пру-
дентополіс (Бразилія).

18-21 жовтня 2011 р.
Рига (Латвія), Вільнюс (Литва). 

Делегація ПМВ у складі голови вла-
дики Йосифа Міляна і виконавчого 
секретаря о. Василя Поточняка від-
була до Прибалтики. У межах робочої 
поїздки відбулася зустріч з Ризьким 
римо-католицьким митрополитом 
Збіґнєвом Станкевичем, на якій об-
говорили питання небезпеки духовної 
дволикості у служінні протопресвіте-
ра о. Валерія Свілста. Обговорювали і 
надання духовної опіки українським 
вірним, яких у Латвії є доволі бага-
то, відповідно, спостерігається брак 
священиків і храмів. Під час візиту 
відбулася зустріч з о. Валерієм Свілс-
том, який заангажований до лефев-
ристського руху. В межах цього візиту 
також у Вільнюсі відбулася зустріч із 
місцевими священиками, отцями ва-
силіянами, під час якої обговорювали 
план розвитку душпастирювання на 
теренах Латвії та Литви.

29 жовтня – 2 листопада 2011 р.
Румунія. ПМВ у складі голови і 

виконавчого секретаря відвідав гро-
мади в таких містах Сірет, Гропень, 
Радівці, Кліт, Майдан, Качіка, Камп-
лулунг-Молдовенеск, Кречюнів, Ку-
штіль, Вишівська Долина, Поляни, 
Сігет, Малий Тячів і Пятра. Під час 
візиту була зустріч із місцевими свя-
щениками та з генеральним вікарієм 
о. Іваном Волощуком.

З огляду на ситуацію, яка склалась із 
нашою Церквою на території Румунії, 
було запропоновано розвинути такі 
ініціативи: 

• організувати проект для дітей і 
молоді «Відвідати Україну сакральну»;

• зробити заяву про пошуки душ-
пастирів для греко-католицького ві-
каріату в Румунії;

• рекомендовано усім душпастирям 
запровадити постійні зустрічі душ-
пастирів, на які запрошувати спеці-
алістів-богословів та реколектантів-
духівників як з Румунії, так і з України;

• організовувати прощі до греко-
католицьких чудотворних ікон, зок-
рема в Румунії;

• побажання владики Йосифа Мі-
ляна: «мотивацією Вашого душпас-
тирювання має бути перспектива і 
розвиток, у підсумку ви, напевно, збе-
режете те, що сьогодні існує, й, оче-
видно, матимете позитивні наслідки».

10-11 листопада 2011 р.
Рим (Італія). Відбулася зустріч 

«Святіший Отець і європейські волон-
тери», яку організувала Папська Рада 
Cor Unum. Її головними завданнями, 
за твердженням організаторів, було 
надати можливість знайомства людям, 
які займаються питаннями католиць-
кого волонтерства в різних країнах, а 
також обмін досвідом, дискусія у колі 
однодумців. Українську Греко-Като-
лицьку Церкву представляли Пре-
освященний владика Йосиф Мілян, 
о. Василь Поточняк та о. д-н Андрій 
Гах – працівники ПМВ та інші.

12-15 листопада 2011 р.
Афіни (Греція). Відбулися зустрі-

чі делегації ПМВ з Кир Дімітріосом 
Салахасом, Екзархом Греко-Католи-
ків у Греції, о. Тарасом Когутом, ад-
міністратором УГКЦ, сестрами ЧСВВ, 
громадою, під час яких обговорювали 
можливості розширення душпасти-
рювання серед українців.

16-21 листопада 2011 р.
Флоренція (Італія). На запрошен-

ня о. Володимира Волошина делега-
ція у складі владики Йосифа Міляна 
і о. Василя Поточняка відвідали Фло-
ренцію з нагоди храмового свята. При 
нагоді відбулися зустрічі ввічливості 
з монс. Джузеппе Беторі, архиєписко-
пом Флоренції, монс. Гастоне Сімоні, 
єпископом Прато, та з відповідальни-
ми працівниками обох єпископських 
консисторій, а також із дітьми та бать-
ками суботньої катехитичної школи 
громади УГКЦ Флоренції.
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23 листопада 2011 р. 
Кельн (Німеччина). Відбулося ро-

боче засідання Міграційної комісії 
Єпископської Конференції Німеччини, 
яку очолює владика Норберт Треллє, 
за участю голови Пасторально-місій-
ного відділу УГКЦ владики Йосифа 
Міляна. До складу української делега-
ції входив виконавчий секретар ПМВ 
о. Василь Поточняк та голова Комісії 
УГКЦ у справах мігрантів Григорій 
Селещук.

Спільна зустріч представників ні-
мецьких та українських міграційних 
структур мала за мету розвиток спів-
праці, обмін досвідом та опрацювання 
спільних програм. 

У виступі владика Йосиф предста-
вив програму дій УГКЦ у сфері міграції, 
зокрема модель підготовки й організа-
ції діяльності душпастирів у країнах, 
де немає церковних структур, а також 
соціальне служіння мігрантам. Під час 
обговорення не оминули й гострих пи-
тань, наприклад, можливості служіння 
одружених священиків УГКЦ на тере-
нах римо-католицьких дієцезій тощо.

7-10 грудня 2011 р.
Трумау (Австрія). Під керівни-

цтвом владики Кена Новаковського, 
єпарха Нью-Вестмінстерського, від-
булися зустрічі робочої групи щодо 
реалізації стратегії розвитку УГКЦ на 
період до 2020 року «Жива парафія – 
місце зустрічі з живим Христом» із 
делегованими представниками нашої 
Церкви зі Західної та Центральної Єв-
ропи. У зустрічі взяв участь о. Василь 
Поточняк.

9-12 грудня 2011 р.
Будапешт (Угорщина). Отець Ва-

силь Поточняк побував із робочою по-
їздкою в Угорщині, метою якої було ді-
знатися про актуальний стан, потреби 
і можливості служіння для українців 
греко-католиків цієї країни. У меж-
ах цього візиту в греко-католицько-
му храмі святого Флоріана відбулася 
Свята Літургія, яку очолив виконавчий 
секретар Пасторально-місійного від-
ділу УГКЦ у співслужінні з о. Ласло 
Пушкашем. Відтак зустрівся з Екзар-
хом Греко-Католицької Церкви Угор-
щини, єпископом Филипом Кочішем, 
головою українського самоврядування 
п. Ярославою Хортяні, а також із пред-
ставниками українських громадських 
організацій м. Ніредгаза і м. Банатон.

15-16 грудня 2011 р.
Нововолинськ. Відбувся круглий 

стіл, під час якого обговорювали сус-
пільні наслідки й загрози трудової мі-
грації. На заході були присутні пред-
ставники різних конфесій, місцевої 
влади, освітян і громадських органі-
зацій. Обговорили основні проблеми 
дітей мігрантів і можливості Церкви 
та її структур, а також закладів освіти 
у їх вирішенні. Основна мета заходу – 
підтримка діяльності референтури у 
справах мігрантів Луцького екзарха-
ту та проектів МБО «Карітас Волинь» 
у міграційній сфері. У зустрічі брав 
участь і доповідав від ПМВ о. Василь 
Поточняк.

30 грудня 2011 р.
Київ. У Київському національному 

університеті ім. Тараса Шевченка від-
булася конференція на тему: «Укра-
їнська міграція в контексті взаємодії 

Української Греко-Католицької Церкви 
та Української Держави», яку універ-
ститет організував разом із ПМВ.

Серед доповідачів: владика Йосиф 
Мілян, голова ПМВ: «Досвід УГКЦ у 
служінні мігрантам». Участь у кон-
ференції взяли працівники ПМВ, 
викладачі Київського національного 
університету ім. Т. Шевченка, Міжна-
родного інституту освіти і культури, 
що при Національному університеті 
«Львівська політехніка», МБО «Карітас 
України» та інші.

Уперше проблему міграції обго-
ворювали на високому науковому та 
церковному рівнях. Відтак ухвалили 
резолюцію і скерували її на розгляд 
владним структурам.

31 грудня 2011 – 1 січня 2012 р.
Київ. Відбулася чергова зустріч 

мігрантів та їхніх родин. Проведення 
зустрічі заплановано в рамках відзна-
чення Дня мігранта, який припадає на 
останню неділю перед Різдвом. Вла-
дика Йосиф Мілян звернувся до при-
сутніх із вітальним словом та побажав 
успішного проведення програми та 
благословенного Нового року.

23-25 січня 2012 р.
Львів-Брюховичі. Під керівни-

цтвом владики Кена Новаковського, 
єпарха Нью-Вестмінстерського, відбу-
лися зустрічі робочої групи щодо реалі-
зації стратегії розвитку УГКЦ на період 
до 2020 року «Жива парафія – місце 
зустрічі з живим Христом» із делегова-
ними представниками нашої Церкви з 
України та зі Східної Європи. У заході 
взяв участь о. Василь Поточняк.

20-21 лютого 2012 р.
Івано-Франківськ. Українська все-

світня координаційна рада провела 
науково-практичний семінар «Заро-
бітчани Івано-Франківщини: минуле 
й сьогодення». У дводенному семі-
нарі взяв участь о. Василь Поточняк, 
який виступив із доповіддю «Досвід 
служіння Української Греко-Католиць-
кої Церкви серед трудових мігрантів за 
кордоном та з їхніми сім’ями в Україні».

28–29 лютого 2012 р.
Берлін (Німеччина). Відбувся 

VIII Форум німецько-українського 
громадянського суспільства «Київські 
діалоги», в якому брав участь владика 
Йосиф Мілян. Голова ПМВ виступив із 
доповіддю на тему: «Міграція і Церква: 
Повага до гідності людини як образу 
і подоби Божої – основа міграційної 
політики Церкви».

15 березня 2012 р.
Київ. Круглий стіл на тему: «Об-

личчям до людини: Церква і Держава 
у служінні мігрантам».

На зустрічі з боку ПМВ у дискусії 
брали участь: владика Йосиф Мілян, 
о. Василь Поточняк, о. д-н Андрій Гах 
та Григорій Селещук. Організатором 
виступила Комісія УГКЦ у справах 
мігрантів.

20 березня 2012 р.
Київ. Круглий стіл «Україна-2020: 

хто житиме на цій землі? Демографіч-
ні та міграційні тенденції, загрози та 
можливості наступного десятиріччя». 
Зі словом виступив о. Василь Поточ-
няк.
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22 березня 2012 р.
Львів. Відбулася міжнародна на-

уково-практична конференція на 
тему: «Транснаціональні сім’ї як на-
слідок української трудової еміграції: 
проблеми та шляхи їх розв’язання». 
У конференції брав участь о. Василь 
Поточняк із доповіддю: «Міжнаціо-
нальні сім’ї трудових мігрантів у до-
свіді служіння УГКЦ».

22-30 березня 2012 р.
Естонія, Латвія, Литва. 23-24 бе-

резня у Вільнюсі у приміщенні мо-
настиря ЧСВВ – під проводом ПМВ – 
відбулося заплановане представлення 
Стратегії-2020 «Жива парафія – місце 
зустрічі з живим Христом» для всіх 
душпастирів у прибалтійських кра-
їнах. На завершення, у неділю, вла-
дика Йосиф Мілян освятив каплицю 
Благовіщення Пресвятої Богородиці 
при василіянському храмі Пресвятої 
Трійці у Вільнюсі.

У межах поїздки делегація УГКЦ у 
складі голови ПМВ владики Йосифа 
Міляна, виконавчого секретаря ПМВ 
о. Василя Поточняка, а також ново-
обраного протоігумена Провінції Най-
святішого Спасителя в Україні о. Пан-
телеймона Саламахи, ЧСВВ, та ігумена 
у Вільнюсі о. Павла Яхимця, ЧСВВ 
відвідала громади УГКЦ у всіх трьох 
столицях. Відбулися робочі зустрічі 
з єпископом Талліннським Філіппом 
Джорданом та митрополитом Ризьким 
Збіґнєвом Станкевичем.

Також відбулися зустрічі з ієрея-
ми УГКЦ, послом України в Естонії, 
головою відділу у справах релігій Мі-
ністерства внутрішніх справ Естонії, 
молодіжною спільнотою Латвії та ін.

24-25 березня 2012 р.
Львів. Відбулася зустріч родин мі-

грантів та піша проща до Страдча.
У зустрічі та прощі взяло участь 

близько трьох сотень паломників із 
Львівської, Івано-Франківської, Тер-
нопільської та Закарпатської облас-
тей. Прощу благословив Митрополит 
Львівський Ігор Возьняк. Пішою про-
щею опікувався о. Любомир Гладюк, 
духівник для мігрантів Львівської 
архиєпархії, та о. Тарас Фітьо, голова 
Молодіжної комісії Львівської архи-
єпархії УГКЦ.

Перед нічною пішою ходою в конфе-
ренц-залі курії Львівської архиєпархії 
відбулася чергова щомісячна зустріч 
мігрантів та їхніх родин на тему: «Як 
почути мігранта?». Для спілкування з 
мігрантами приїхали дослідники сучас-
ної української трудової міграції, зок-
рема: Франческа Віонелло, науковий 
працівник Падуанського університе-
ту (Італія), Олена Федюк, науковий 
працівник Центрального європейсько-
го університету (Угорщина), Оксана 
Годованська, Олена Гінда та Вікторія 
Володько, науковці із Львівського наці-
онального університету імені І. Франка.

14 травня 2012 р.
Львів. У Львівській Духовній Се-

мінарії Св. Духа відбулася чергова 
зустріч ПМВ із референтами у спра-
ві мігрантів та іммігрантів Києво-Га-
лицького верховного архиєпископства 
УГКЦ за участю Комісії у справах мі-
грантів, «Морcького апостоляту», Єзу-
їтської служби біженців, Патріаршої 
катехитичної комісії, Комісії у справах 
молоді, МБО «Карітас України» та то-
вариств колишніх заробітчан.

18 травня 2012 р.
Чехія. Відбулася зустріч влади-

ки Йосифа Міляна, голови ПМВ, з 
єпископським вікарієм для українців 
у Чехії о. Василем Сливотським. Обго-
ворювали виклики і можливості душ-
пастирювання серед українців греко-
католиків на теренах Республіки Чехія.

26-27 травня 2012 р.
Стрий. При каплиці святого свя-

щеномученика Йосафата Кунцевича 
відбулася зустріч мігрантів та їхніх ро-
дин, а також нічна піша проща Стрий-
Кохавино.

Організатори: Пасторально-місій-
ний відділ УГКЦ, Референтура у спра-
вах мігрантів та іммігрантів Стрий-
ської єпархії та БФ «Карітас Стрийської 
єпархії УГКЦ».

27-30 травня 2012 р.
Трускавець. Відбулася зустріч на 

тему торгівлі людьми. На зустрічі, що її 
організував БФ «Карітас України», се-
ред почесних гостей були: Ерік Панлю, 
представник Міністерства закордон-
них справ Франції, Олів’є Пейру, рад-
ник ОБСЄ з проблем торгівлі людьми в 
Європі, Женев’єв Коля та Альєт Шову, 
представники Карітасу Франції, а та-
кож представники Карітасів Болгарії, 
Албанії, Вірменії, Туреччини, Боснії 
і Герцеговини, представники Мініс-
терства праці та соціальної політики 
України, Міністерства внутрішніх 
справ України, Української Греко-Ка-
толицької Церкви, Міжнародної ор-
ганізації з міграції, ОБСЄ в Україні, 
а також представники інших україн-
ських благодійних і громадських орга-
нізацій, діяльність яких спрямована на 
запобігання торгівлі людьми і надання 

допомоги потерпілим. У зустрічі взяв 
участь і виступив з промовою о. Василь 
Поточняк, виконавчий секретар ПМВ.

11 червня 2012 р.
Київ. Відбулася зустріч владики Йо-

сифа Міляна, голови ПМВ, і о. Васи-
ля Поточняка, виконавчого секретаря 
ПМВ із Послом Литовської Республіки 
в Україні. На зустрічі обговорювали 
проблеми, які виникли у Вільнюсі що-
до храму Пресвятої Трійці і монастиря 
ЧСВВ. Під час зустрічі владика Йосиф 
передав офіційного листа-прохання 
від Блаженнішого Святослава, Отця і 
Глави УГКЦ, адресованого президен-
тові Литви про допомогу у вирішенні 
цього питання.

14-22 червня 2012 р.
Боснія і Герцеговина, Сербія. 

Душпастирський візит владики Йо-
сифа Міляна, голови ПМВ, та о. Васи-
ля Поточняка, виконавчого секретаря 
ПМВ, на запрошення єпископського 
вікарія для греко-католиків Боснії 
о. Михайла Стахника. У межах ві-
зиту відбулися зустрічі з владикою 
Миколою Кекічом, єпархом Криже-
вецьким із Хорватії, з владикою Юрі-
єм Джуджаром, екзархом у Сербії та 
Чорногорії, з місцевими священиками, 
монашеством та вірними на теренах 
Боснії та Герцеговини. Також пройшли 
зустрічі з послом України в Хорватії 
і Боснії, послом України в Сербії, по-
слом Канади в Сербії (українцем за по-
ходженням). Відбувся дводенний візит 
до сусідньої Сербії та тісніше знайом-
ство з греко-католиками в екзархаті 
Сербії і Чорногорії, про що доклад-
но розповів владика Юрій Джуджар, 
приймаючи гостей у своїй резиденції в 
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м. Новий Сад. Гості з України відвідали 
жіночі монастирі сестер служебниць 
у Банья Луці (Боснія), у Руському Ке-
рестурі (Сербія) та зустрілися з про-
вінційною настоятелькою с. Веронікою 
Гралюк. Також вони відвідали монас-
тир сестер василіянок в Осієку (Хорва-
тія) і поспілкувалися з провінційною 
настоятелькою с. Георгією Федишин. 
Відбулися зустрічі з українськими гро-
мадськими діячами Балканських країн.

23-24 червня 2012 р.
Дрогобич-Грушів. Відбулася ніч-

на піша проща родин мігрантів і всіх 
охочих із Дрогобича до Грушева.

Участь у прощі взяло близько 
150 осіб, які представляли Львівську 
й Івано-Франківську області, а також 
м. Київ. Організатори прощі: Пасто-
рально-місійний відділ УГКЦ, Рефе-
рентура у справах мігрантів та імігран-
тів Самбірсько-Дрогобицької єпархії 
та БФ «Карітас» СДЄ.

25 червня — 1 липня 2012 р. 
Івано-Франківськ. У Духовній Се-

мінарії ім. св. свящмч. Йосафата Пас-
торально-місійний відділ УГКЦ удруге 
провів практичний курс з місійного 
служіння для семінаристів старших 
курсів з усіх семінарій України.

Протягом тижня зі семінаристами 
ділилися своїми розповідями Блажен-
ніший Любомир, владика Володимир 
Війтишин, архиєпископ і митрополит 
Івано-Франківський, владика Йосиф 
Мілян, голова ПМВ та єпископ-поміч-
ник Київський, владика Йосафат Го-
вера, екзарх Луцький, владика Василь 
Івасюк, екзарх Одесько-Кримський, 
священики, представники монаших 
спільнот, експерти з питань явища мі-

грації та релігієзнавці. Семінаристи 
почули живі свідчення місіонерів із 
Росії, Казахстану, Прибалтійських кра-
їн, Італії, Португалії, Польщі, Балкан-
ських країн, Східної, Центральної та 
Південної України. Поділилися своїм 
досвідом допомоги в душпастирській 
праці в міграції дружини священиків-
місіонерів і миряни-мігранти.

Минулого року курс із місійного 
служіння за ініціативи ПМВ УГКЦ 
проходив у Львівській Духовній Се-
мінарії, в ньому взяли участь 73 семі-
наристи, а цього року – 71 семінарист.

Також на останні три дні курсу бу-
ло запрошено дівчат семінаристів, які 
планують послужити Церкві в одру-
женому стані. Особливість такого 
рішення полягає в тому, щоб відкри-
ти майбутнім дружинам священиків 
специфіку душпастирського служіння 
далеко за межами рідної домівки.

3-8 липня 2012 р.
Лісабон (Португалія). З нагоди 

святкування 50-річного ювілею діяль-
ності департаменту у справах міграції 
«Обра католика», що при Конференції 
єпископів Португалії, в околицях Ліса-
бона, в місцевості Алфражид, 2-6 лип-
ня відбулася міжнародна зустріч на 
тему душпастирства серед мігрантів. 
Тема зустрічі: «Єдина родина. Шанува-
ти історію, щоб планувати майбутнє».

На запрошення директора «Обра 
Католіка» о. Франциска Салеса і за 
благословенням голови ПМВ, владики 
Йосифа Міляна у зустрічі взяв участь 
представник від УГКЦ – секретар 
Пасторально-місійного відділу о. Ан-
дрій Гах. Він звернувся до учасників 
із привітальним словом та висвітлив 
діяльність ПМВ, представляючи ви-

клики, які визначальні в проектуван-
ні подальших дій нашої Церкви щодо 
душпастирства серед мігрантів.

13-17 липня 2012 р.
Кишинів (Молдова). На запрошен-

ня Отця і Глави УГКЦ, Блаженнішо-
го Святослава в Україні перебували 
з візитом Мелхітський Католицький 
Митрополит Акка, Хайфи, Назарету і 
всієї Галилеї Архиєпископ Елія Шакур 
та єпарх римо-католицької Кишинів-
ської дієцезії преосв. Антон Коша.

Візит було заплановано в межах 
Всеукраїнської молодіжної прощі до 
Марійського духовного центру Зарва-
ниця, що відбувся 14-15 липня 2012 р.

Під час перебування відбулися ро-
бочі зустрічі гостей із Блаженнішим 
Святославом і владикою Йосифом Мі-
ляном, головою ПМВ, у справі душ-
пастирської діяльності наших отців 
серед українців греко-католиків в Із-
раїлі та Молдові.

29 липня — 1 серпня 2012 р.
Київ-Ворзель. Відбулася друга сесія 

духовно-формаційного семінару для 
місіонерів УГКЦ на тему: «Виклики і 
проблеми в розвитку місійності УГКЦ».

У семінарі взяли участь місіонери 
з Португалії, Литви, Естонії, Іспанії, 
Казахстану, а також кандидати на мі-
сійне служіння. Кількість учасників 
становила 19 осіб з духовенства і мо-
нашества. У програмі висвітлювали 
практичні теми місійного служіння за 
межами країни у світлі стратегії роз-
витку УГКЦ на період до 2020 року 
за концепцією «Жива парафія – місце 
зустрічі з живим Христом».

3 серпня 2012 р.
Самбір. Розпочалася VII Міжна-

родна піша проща мігрантів і їхніх 
родин до Зарваниці.

Десятиденна проща від Самбора 
до Зарваниці загальною протяжністю 
250 км тривала до 12 серпня. Органі-
затор прощі – Пасторально-місійний 
відділ УГКЦ.

Проща розпочалася Святою Літур-
гією в храмі Різдва Пресвятої Бого-
родиці м. Самбора, у ній взяли участь 
понад 300 осіб. Тут були люди, сім’ї 
яких від чогось потерпають, особи, 
які хотіли випросити в Бога благосло-
вення, а також такі, які просто хотіли 
подякувати Богу. За всіх цих людей і 
їхні родини учасники прощі молилися 
впродовж 10 днів.

5 жовтня 2012 р.
Львів. У приміщенні Львівської 

архиєпархії відбулася чергова зустріч 
ПМВ з референтами у справі мігран-
тів та іммігрантів Києво-Галицького 
верховного архиєпископства УГКЦ 
за участю Комісії у справах мігрантів 
та «Морcького апостоляту». Зустріч 
відкрив владика Йосиф Мілян, голо-
ва ПМВ. Було обговорено робочий 
варіант «Правильника референта у 
справі мігрантів та іммігрантів Киє-
во-Галицького верховного архиєпис-
копства УГКЦ», а також проект плану 
роботи на 2013 рік.



Українська Греко-Католицька Церква Пасторально-місійний відділ

1918

Календар подій і заходів Пасторально-місійного відділуКалендар подій і заходів Пасторально-місійного відділу

30 жовтня — 5 листопада 2012 р.
Караганда (Казахстан). Владика 

Йосиф Мілян, голова ПМВ разом із се-
кретарем ПМВ о. Андрієм Гахом відві-
дали з пастирським візитом Казахстан, 
де 3-4 листопада в м. Караганда взяли 
участь в урочистому відзначенні юві-
лею блаженного священномученика 
о. Олексія Зарицького, який перебував 
тут на засланні та в концтаборах ко-
муністичного режиму. З цієї нагоди зі-
бралися на реколекції всі священики та 
Сестри служебниці Непорочної Діви 
Марії, які перебувають на місіях у Ка-
захстані. 4 листопада владика Йосиф 
Мілян відслужив Архиєрейську свят-
кову Літургію у греко-католицькому 
храмі Покрови Пресвятої Богородиці, 
що в Караганді, у співслужінні з Мі-
гелем Маурі Буендієм, апостольським 
нунцієм у Казахстані, архиєпископом 
Томашем Петою, єпископом Янушом 
Калетою, єпископом Хосе Луїсом Мум-
бієлою та священиками двох обрядів.

4 листопада 2012 р.
Київ. У Патріаршому соборі Во-

скресіння Христового Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав висвятив шіс-
тьох піддияконів у диякони, одного з 
них – диякона Ігоря Плевського – спе-
ціально для служіння в Молдові. З Ки-
шинева до Києва спеціально прибув 
римо-католицький єпископ Антоній 
Коша, який опікується українцями гре-
ко-католиками в Молдові, щоб взяти 
участь в урочистостях у Патріаршому 
соборі.

22-25 листопада 2012 р.
Загреб (Хорватія). Голова ПМВ 

владика Йосиф Мілян узяв участь у 
зустрічі єпископів Католицьких Цер-

ков східного обряду (ССЕЕ), яка від-
булася з нагоди 400-річчя унії Хор-
ватської Греко-Католицької Церкви 
з Римом. Зустріч завершилася в неділю, 
25 листопада, Божественною Літургією 
в греко-католицькому катедральному 
соборі Святої Трійці в Kрижевцях.

27-29 листопада 2012 р.
Рим (Італія). Під проводом Ради 

Єпископських Конференцій Європи 
(далі РЄКЄ) відбулася зустріч відпо-
відальних за душпастирство серед 
мігрантів в Європі. Тема цьогорічної 
зустрічі: «Душпастирство у сопричас-
ті на шляху оновленої євангелізації». 
«Нова євангелізація серед мігрантів 
полягає у поверненні до центрального 
елементу визнання віри – Пресвятої 
Трійці», – такими словами звернувся 
єпископ Сальваторе Фізикелла, пре-
зидент Папської Ради у справі нової 
євангелізації, до учасників заходу. 

На зібранні були присутні відпові-
дальні за душпастриство серед мігран-
тів 19 країн Європи. Від Української 
Греко-Католицької Церкви у цій зустрі-
чі брали участь владика Йосиф Мілян, 
голова Пасторально-місійного відділу, 
та секретар цього відділу о. Андрій Гах. 

Із привітанням і вступним словом 
до учасників звернулися: кардинал Ан-
тоніо Марія Вельо, президент Папської 
ради у справах душпастирства серед 
мігрантів і подорожуючих (Ватикан), 
кардинал Йосип Босаніч, архиєпис-
коп Загреба (Хорватія) і координа-
тор секції мігрантів Комісії «Любов у 
Правді» РЄКЄ; єпископ Джианпаоло 
Крепальді, єпископ Трієста (Італія) 
і президент Комісії «Любов у Правді» 
РЄКЄ; та єпископ Паоло Шявон, пре-
зидент Фундації «Мігрантес» (Рим).

2-7 грудня 2012 р. 
Новосибірськ, Прокоф’євськ (Ро-

сія). За дорученням Преосвященно-
го владики Йосифа Міляна, голови 
ПМВ, о. Василь Чудійович, віце-канц-
лер Києво-Вишгородської архиєпар-
хії, координатор цієї ж архиєпархії 
із впровадження стратегії розвитку 
нашої Церкви до 2020 року, здійснив 
робочу поїздку і представив стратегію 
розвитку УГКЦ до 2020 року для укра-
їнських греко-католицьких священиків, 
які працюють у РФ.

4-10 грудня 2012 р.
Прибалтика. Владика Йосиф Мі-

лян, голова Пасторально-місійного 
відділу УГКЦ, разом із о. Мартином 
Хабурським, ЧСВВ, експертом ПМВ, 
здійснив пастирський візит до Бал-
тійських країн. 5 грудня єпископ від-
відав Каунас, де на будинку мерії було 
встановлено і посвячено меморіаль-
ну дошку Євгена Коновальця. Відтак 
6 грудня зустрівся з архиєпископом 
і митрополитом Ризьким Збіґнєвом 
Станкевічем. Під час зустрічі було об-
говорено проблеми української гро-
мади Риги, а також питання душпас-
тирства українців у Латвії. Єпископи 
домовлялися про пожвавлення душ-
пастирської опіки для вірних УГКЦ че-
рез запрошення священиків з України. 
У другій половині дня владика Йосиф 
зустрівся з представниками громад-
ських організацій українців. Під час 
цього зібрання обговорювали питан-
ня співпраці Церкви з громадськими 
організаціями. 

7-9 грудня архиєрей узяв участь у 
Європейській конференції «Tria Logos 
2012», присвяченій 20-річчю таллінн-
ської парафії УГКЦ та Центру україн-

ської культури при парафії у Таллін-
ні. Також владика Йосиф зустрівся з 
апостольським адміністратором для 
католиків Естонії владикою Філіппом 
Джордано для обговорення проблем 
душпастирства українців в Естонії та 
питання приїзду до Естонії душпасти-
рів з України. 

На закінчення святкувань, 9 грудня, 
голова ПМВ відслужив Архиєрейську 
Божественну Літургію у співслужінні 
з численними священиками з Балтій-
ських країн та з України. Відтак ви-
рушив до Риги. 

У Ризі для громади УГКЦ було від-
служено святкову Божественну Літур-
гію, в якій брав участь архиєпископ 
і митрополит Ризький Збіґнєв. Після 
Богослужіння обидва єпископи зу-
стрілися з громадою та обговорили 
її проблеми. 

10-13 грудня 2012 р.
Краків (Польща). Відбулася зустріч 

робочої групи з впровадження страте-
гії-2020 «Жива парафія – місце зустрі-
чі з живим Христом» із єпархіальни-
ми координаторами нашої Церкви зі 
Західної та Центральної Європи. Від 
ПМВ у цій зустрічі брав участь о. Мар-
тин Хабурський, ЧСВВ, експерт ПМВ.

•
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Із 27 червня по 2 липня 2011 року у 
Львівській Духовній Семінарії Пас-

торально-місійний відділ УГКЦ уперше 
провів професійний курс із місійного 
служіння. Участь взяли 73 семінарис-
ти останніх двох курсів навчання з 
Київської, Львівської, Тернопільсько-
Зборівської, Івано-Франківської, Сам-
бірсько-Дрогобицької, Бучацької, Ко-
ломийсько-Чернівецької, Стрийської 
і Сокальсько-Жовківської єпархій та 
Одесько-Кримського екзархату. 

Упродовж тижня експерти з питань 
допомоги мігрантам та релігієзнавці, 
які досліджували географію присут-
ності вірних УГКЦ за кордоном, чита-
ли для семінаристів тематичні лекції.

Щодня семінаристи зустрічалися 
зі священиками, представниками мо-

наших спільнот, мирянами, які мали 
особистий досвід місійного служіння.

Архиєпископ Микола Етерович, ге-
неральний секретар Папського Сино-
ду католицьких єпископів представив 
головні напрямні Нової євангелізації 
у сучасному світі. 

Владика Йосиф Мілян, голова ПМВ 
розповів про нинішні виклики Церкви 
щодо явища мігранства та про діяль-
ність Пасторально-місійного відділу 
УГКЦ, якому доручено Синодом єпис-
копів займатися духовною опікою над 
людьми, котрі з різних причин пере-
бувають у країнах, де немає церковних 
структур Української Греко-Католиць-
кої Церкви. 

«Якщо Церква не здійснює місіонер-
ського служіння, це означає, що вона 

СПЕЦКУРС  
ІЗ МІСІЙНОГО СЛУЖІННЯ 

Львів, 2011 

не виконує свого призначення. Щоб 
системно підійти до душпастирського 
служіння на всіх континентах, УГКЦ 
розробила тематичний курс лекцій», – 
сказав у вступному слові до семіна-
ристів владика Йосиф.

При цьому владика закликав семі-
наристів відважитися змінити життє-
ву ситуацію, адже «якщо людина не 
здатна змінюватися – вона не здатна 
прогресувати. Усяка зміна завжди несе 
в собі позитиви і здобуток кращого».

«Вибір на єпископа-помічника Ки-
ївської архиєпархії і потреба переїзду 
до Києва страхав, але для мене це був 
шанс до пробудження того всього, що 
в мені нуртувало і нуртує, це була про-
позиція бути креативним. Був страх, – 
зізнається єпископ, – але це також був 
і шанс від Бога».

Географічний аналіз присутності вір- 
них УГКЦ за кордоном та статистику 
сучасного українського емігрантства 
у світі представив експерт-релігієзна-
вець Тарас Гринчишин. Про проблеми 
емігрантства в Україні та українських 
заробітчан поза межами країни гово-
рив голова Комісії УГКЦ у справах мі-
грантів Григорій Селещук. 

Практичні аспекти душпастирю-
вання за кордоном презентував о. Ва-
силь Поточняк, виконавчий секре-
тар ПМВ УГКЦ. Отець Василь, який 
створив понад 100 греко-католицьких 
спільнот в Італії, розповів про органі-
зацію церковної громади на місійних 
територіях та поділився деякими особ-
ливостями цього служіння, зокрема: 
про пошук вірних, організацію хору, 
приготування до Св. Таїнств, засну-
вання церковного братства та моли-
товних спільнот, організацію прощ, 
співпрацю зі ЗМІ тощо.

«Для місіонера немає випадкових 
зустрічей», – говорить виконавчий 
секретар ПМВ і звертає увагу, що на 
місіях кожна людина є дуже важливою, 
і кожна зустріч – це ще одна можли-
вість спасти свою душу. Отець Василь 
наголошує, що місійне служіння дуже 
розвиває віру. І закликає сприймати 
місії не під кутом проблемності, а під 
кутом спасіння.

Ієромонах Студійського уставу Юс-
тин Бойко розповідав семінаристам 
про роль Церкви в контексті мігра-
ційних процесів. 

«Міграція ставить перед нами зав-
дання – вийти зі своєї землі, – зазна-
чив о. Юстин Бойко. – Ми перебува-
ємо в пошуку того, як відповідати на 
сучасні виклики міграційних процесів. 
У 1990-х роках це була приватна ініці-
атива священиків, яка згодом набрала 
своєї церковно-організаційної форми. 
Від міграції залежить, яким буде образ 
Церкви в майбутній Європі. Недавній 
документ «Любов Христа до мігран-
тів» вказав певні напрями щодо того, 
як Церква має відповідати на потреби 
емігрантського руху».

Про служіння в центральній час-
тині України говорили представники 
Київської архиєпархії. Отець Віталій 
Котик, ЧНІ, представив душпастир-
ську, євангелізаційну, капеланську, 
молодіжну діяльність у м. Чернігові, 
психолог п. Наталя Сиротич розпові-
ла про роль дружини священика. Про 
образ священика очима мирян ішлося 
у виступі голови Київської молодіжної 
спільноти «Обнова» Катерини Чернеги.

Своїм душпастирським досвідом у 
Центрі, на Сході та Півдні України ді-
лився о. Фернандо Браво, протосинкел 
Одесько-Кримського екзархату.
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«Люди інших віросповідань до нас 
приходять, можливо, через те, що не 
знаходять у своїй рідній Церкві на-
лежної підтримки чи відповіді з боку 
священиків, – зазначив отець Фернан-
до. – У районних центрах місцева вла-
да підтримує нас частіше, ніж керів-
ництво в обласних. Людей притягує 
рівень підготовки наших священиків, 
досвід життя і приклад священичого 
служіння».

«На Сході України люди хочуть 
знайти у священикові підтримку, 
конфесійність для них є не настільки 
важливою, – зауважив, своєю чер-
гою, о. Онуфрій Репецький із Харко-
ва. – Люди йдуть туди, де їм стає легше 
і де відчувають увагу до себе з боку 
священика та релігійної спільноти».

Отець Онуфрій також окреслив по-
треби вірних: «Вірні хочуть слухати 
довгі проповіді, бо це їх підтримує весь 
тиждень. Після Літургії ми провадили 
розмови у формі запитань-відповідей. 
Залучали дітей до прислуги у храмі, 
щоб вони почувалися українцями, 
вивчали з ними релігійні, українські 
пісні, колядки, проводили конкурси», – 
розповів священик. 

Ієромонах Студійського уставу 
Онуфрій Кіндратишин ділився своїм 
досвідом душпастирювання в Італії: 
«Літургії призначали в обідній час, ко-
ли люди мали вільні години. Доводи-
лося долати великі відстані (500 км), 
доїжджати на велосипедах, бо міста у 
вихідні часто перекриті. В Італії у не-
ділю автобуси майже не їздять». 

Про досвід місійного служіння роз-
повів також ієромонах Студійського 
уставу Орест Козак, іконограф, який 
служив на місіях у Греції. Він, зокрема, 
зупинився на історичному моменті, 

підході до віри, особистісному спілку-
ванні з людьми та на труднощах, які 
виникають у священичому служінні. 

«Греція – це країна першої міграції. 
Вона була першою, куди наші люди 
мали можливість виїхати. Там мігра-
ція була більш сталою. Люди не лише 
працювали, а й оселялися», – зауважив 
ієромонах.

Розповів священик і про те, яки-
ми він побачив наших заробітчан за 
кордоном: «Це люди, котрі не «гребуть 
лопатами» гроші, а дуже важко працю-
ють. Їм треба дати можливість відчути, 
що вони потрібні». 

«Ми жили в Беневенто, біля Не-
аполя. Священик приїжджав раз на 
місяць, у четвер. Ночі були безсонни-
ми, бо десь о 3-й годині прокидаєшся, 
береш молитовник і молишся, знаєш, 
що дітей залишив на Бога», – ділилася 
спогадами з семінаристами про своє 
заробітчанське життя Оксана Пронюк. 

У своїй промові вона наголосила на 
важливості зусиль УГКЦ у служінні 
мігрантам: «Церква – це те, без чого 
не можемо вижити. Це наш поряту-
нок. Церква, попри духовність і мо-
литовність, – це передусім дія, праця. 
У храмі ми хотіли молитися, співати 
українську пісню, хотіли допомогти 
людині. Наші рідні не розуміли, чому 
ми фотографуємо Літургії, а це було 
для нас згадкою про Україну». 

«Якщо хтось буде на місіях, то хочу 
сказати, що ми багато вимагаємо від 
вас, ми хочемо, щоб ви були лідерами, 
опікунами в найважчих обставинах. 
Ніхто так не слухає слово священика, 
як ми. Сказане вами слово, ми, пра-
цюючи, обдумуємо весь тиждень. Ми 
чекаємо на вас, чекаємо на ваше слово 
з серця. На ваших плечах велика місія: 

повернути людей додому, не вживаючи 
слово «повертайся», – звернулася пані 
Пронюк до семінаристів. 

Про потреби душпастирів за кор-
доном говорив о. Іван Ковба з Росії, де 
«від Новосибірська аж до Камчатки 
немає жодного священика, котрий би 
опікувався українцями». 

Говорячи про нинішніх молодих 
людей, о. Тарас Милян, голова Комі-
сії у справах молоді Львівської архи- 
єпархії, відзначив, що «молодь є бід-
ною у справах віри. Допомогою на 
цьому етапі буде наша терплячість і 
послідовність праці». 

Про труднощі праці з молоддю у 
Греції згадала також і сестра Герарда 
Смерека, ЧСВВ. 

«Молодь важко зацікавити Бо-
гом. Це діти батьків, котрі постійно 
працюють, але важливо, що вони при-
ходять, збираються, мають бажання, 
хоча до кінця ще не свідоме», – розпо-
віла сестра про своє служіння. 

Морське капеланство представляв 
о. Олександр Смеречинський. 

«Найбільше українських моряків є 
серед європейців. Ми відвідуємо кожен 
іноземний корабель, який прибуває. Ці 

люди просто по-
требують нашої 
присутності. Во-
ни питають мене: 
«Чому ти мені до-
помагаєш?» Від-
повідаю, що вірю 
в Христа, тому це 
роблю», – роз-
повів священик 
і наголосив, що 
сьогодні працю з 
моряками прово-
дить лише УГКЦ. 

Про в’язничне 
капеланство за 
кордоном допо-

відав о. Костянтин Пантелей. «УГКЦ 
співпрацює з Міжнародною католиць-
кою місією душпастирства в тюрмах. 
Організація об’єднує 115 країн світу. 
В усіх державах Західної Європи є 
Католицька Церква, яка має конкор-
дати із державою. На їх підставі діє 
капеланський корпус, який здійснює 
душпастирську опіку в’язнів. ООН 
схвалила зобов’язуючий документ для 
всіх країн, який встановлює мінімаль-
ні стандарти поводження з в’язнями. 
Якщо система утримує особу, яка по-
требує свого священика, то влада має 
допустити його. Якщо таких осіб є до-
статнє число, то священик мусить бути 
прийнятий на контрактній основі для 
оформлення їхніх потреб», – розповів 
отець додаючи, що небагато священи-
ків усвідомлюють кричущу потребу 
цього душпастирства. 

Про працю з «жінками вулиці» го-
ворив о. Василь Поточняк. 



Українська Греко-Католицька Церква Пасторально-місійний відділ

2524

Спецкурс курс із місійного служінняСпецкурс курс із місійного служіння

На завершення о. д-р Мирон Бен-
дик, ректор Дрогобицької Семінарії, 
представив загальну місіологію УГКЦ.

«Місія Церкви – не відкинути жод-
ної людини, котра приходить. Коли 
люди відчують любов пастирів – зник-
не їхня настороженість. Місійність не 
в конфесійності, це треба відкинути, 
коли ти йдеш служити. Екуменічність 
місії у тому, щоби ми у Слові не вно-
сили ті елементи, що ділять. Місійне 
завдання священика – пізнати всіх 
за своїх, показати, що їхня Київська 
традиція є водночас і нашою», – про-
мовив священик. 

За словами ректора, кожен свяще-
ник має завдання, щоб у перспективі 
пастирства зросло число воцерковле-
них людей. «Місійне завдання на га-
лицькій парохії – зробити так, щоби 
Церква була якісно повною, за цими 
ознаками впізнаємо, що священик 
мислить місійно», – зазначив о. Мирон. 

Семінаристи мали змогу також 
ознайомитись із діяльністю мирян-
ських рухів та організацій на місій-
них теренах, про що говорила п. Віра 
Ценгалевич, голова Комісії у справах 
євангелізації Львівської архиєпархії; 
почути про психологію сім’ї мігранта, 
про що розповів п. Максим Бондарен-
ко з Комісії у справах мігрантів; дізна-
тися про соціальне служіння місіонера, 
яке представляв о. Ігор Козанкевич, 
директор БФ «Карітас» СДЄ. 

Крім того, Назар Дуда говорив про 
важливість євангелізації та катехиза-
ції на місійних теренах. А о. Володи-
мир Ждан – про місіонерську харизму 
душпастиря, богопосвяченої особи та 
мирянина. Працю з іммігрантами, які 
прибувають в Україну з Чечні та Іраку, 
презентував о. Олексій Бределєв, ТІ.

МІСІЙНІСТЬ СКЕРОВАНА  
НЕ ТІЛЬКИ ДО ТОГО, ХТО  
ЗА КОРДОНОМ, АЛЕ І ДО 
ТОГО, ХТО ПОРУЧ ЗІ МНОЮ, 
АЛЕ ДО НЬОГО ПРОПОВІДЬ 
ЄВАНГЕЛІЇ ЩЕ НЕ ДІЙШЛА

Українська Греко-Католицька 
Церква, зокрема Пасторально-

місійний відділ, уперше організувала 
такий масштабний семінар.  
Яка мета цього заходу?

Упродовж попередніх років ми до-
відались, що українці останньої, чет-
вертої хвилі еміграції, були змушені 
виїжджати в різні країни на роботу. 
Наша Церква бажає дати опіку кожно-
му греко-католикові, котрий перебуває 
поза Україною. У тих країнах, де вже 
були попередні три хвилі міграції, є 
наша Церква, наші структури, і вони 
пробують «давати собі раду». Нато-
мість там, де наших структур не бу-
ло, де не було навіть парафій, громад, 
священиків, а тепер це зорганізовано, 
є велика потреба у служінні. Тисячі чи 
десятки та сотні тисяч наших людей – 

о. Василь Поточняк
Виконавчий секретар ПМВ (Київ)

Інтерв’ю це дуже великий виклик для Церкви 
загалом. Тому ми почали відправляти 
туди священиків, богопосвячених осіб. 
Донедавна це робили не так система-
тично: була потреба – хтось зголосив-
ся, поїхав – готовий був до цього чи ні. 

Останні кілька років Синод єпис-
копів УГКЦ звернув увагу на те, щоби 
наша Церква почала відшуковувати 
усіх вірних греко-католиків на земній 
кулі. Старається надати їм духовну опі-
ку на їхнє прохання, або, принаймні, 
збудити це бажання, якщо вони вже 
так віддалені. Відповідно, посилати до 
них підготовлених місіонерів.

Тому вперше за цей період ми, з 
благословення Глави нашої Церкви 
Блаженнішого Святослава, організо-
вуємо тут, у Львівській Духовній Се-
мінарії Святого Духа практичний курс 
місійного служіння для семінаристів-
випускників усіх греко-католицьких 
семінарій в Україні.

Метою цього курсу є точно або на-
ближено передати, який дух, стан, по-
треби панують у наших вірних у тих 
країнах.

Яка програма цього заходу?  
Яких експертів запрошено? 

Тут, на цьому курсі, пробуємо ді-
литися думками: хто такий місіонер, 
яка його харизма, яке завдання Церкви, 
хто такі наші люди на заробітках, як 
знайти до них підхід, зуміти вислуха-
ти, почекати, як організувати першу 
Літургію, як звернути увагу на факт 
інкультурації. Рівно ж ми щоденно за-
прошуємо наших практичних місіоне-
рів. Може, не у класичному розумінні 
слова, а, радше, у духовному. У нас були 
місіонери з усіх частин України: Схід-

ної, Південної, Північної, Централь-
ної, а також з різних країн Східної та 
Західної Європи чи загалом Євразії, 
котрі передавали досвід свого служін-
ня. Цікаво було слухати позитивний 
і негативний досвід, адже це досвід. У 
підсумку зробили висновок: що місіо-
нери не шкодують про те, що служать 
для наших вірних на тих територіях.

Чи вдалося вам досягти мети,  
яку ставили, вперше організовуючи 
такий семінар?

Кожен ставить вищу планку, ніж 
досягає, але я особисто, навіть буду-
чи доволі критичним, вважаю, що ме-
ти досягнуто. Звісно, про це можна 
буде судити через певний час, пока-
жуть плоди, але те, що 74 семінаристи 
з 10 єпархій та екзархатів мали можли-
вість почути різні думки, погляди на це 
служіння – це велике досягнення. Вони 
вже матимуть, чим поділитися серед 
своїх друзів на майбутніх парафіях. 
Правду кажучи, не думав, що можна 
щось таке подібне організувати. Бу-
ли думки, плани, але практично ми 
майже два роки готувалися до цього: 
молилися, шукали кошти, опрацьо-
вували матеріали, запрошували. На 
початках багато не вдавалось, але Бог 
поблагословив, незважаючи на вели-
чезні перешкоди зробити це вперше. 
Побачимо, якщо плоди з цього будуть 
добрі та корисні, то наша Церква буде 
зацікавленою, щоби такий курс пов-
торювати щорічно.
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Якою буде подальша праця ПМВ 
 у цьому напрямі? Яке продовження 
матиме цей курс на місцях, 
у єпархіях? 

У Біблії Христос вчить, вкладає в 
трьох апостолів. Сильно виховує два-
надцятьох. Звертається до сімдесяти 
двох і до п’ятисот, а опісля до нас. Тим, 
хто хоче йти за Ним до кінця, вкладає 
найбільше, хто менше хоче – менше 
отримує. Ми думаємо, що, вкладаю-
чи в кожного майбутнього священика, 
зможемо виховати у ньому чутливість 
на місійність щодо служіння нашим 
людям поза Збручем, а також за кордо-
ном. Про це будемо говорити в Церкві, 
пояснювати, запрошувати місіонерів з 
інших частин України та з-за кордону, 
щоб вони приїжджали, розповідали, 
проводили реколекції. Будемо навіть, 
можливо, і матеріально допомагати. 
Адже в нас у багатьох парафіях, напри-
клад, є хрести, чаші, фелони, Євангелія, 
котрих дуже не вистачає навіть на тій 
же Східній Україні через неорганізо-
ваність. Якщо парох буде чутливим до 
цього, зголошуватиметься, що парафія 
готова подарувати щось від себе, – це 
теж буде допомогою.

Якою буде участь мирян  
у цьому служінні, чи залучатиме 
Церква і їх до цієї праці?

Ми не можемо ділити Церкву на 
єпископів, богопосвячених осіб, духо-
венство і мирян. Одні роблять, а інші – 
ні. Справжньою місійною Церквою 
станемо тоді, коли від щойно охре-
щеної людини і до Патріарха будемо 
переживати за того, хто потребує до-
помоги. Бо місійність − це не тільки 

той, хто за кордоном, але і той, хто по-
руч зі мною, але до нього проповідь 
Євангелія ще не дійшла. Без мирян 
ми не обійдемося. Зараз вкладаємо у 
священство, щоб через них вкладати 
в мирянство. Не хотілося б, щоб це 
тривало 5-10 років, бо ми дуже багато 
втратимо, але щоб це тривало кілька 
місяців чи рік. Будемо старатися, щоб 
наступного року щось подібне змо-
гли приготувати для мирян. Ми вже 
маємо багатьох людей, котрі готові 
йти по всьому світу навчати народи, 
але поки що не можемо це зробити в 
Україні. Намагаємося спільно з Комі-
сією родини та мігрантів організувати 
мирянський форум в Італії.

Які країни у світі потребують  
цього служіння найбільше?

Виглядає, що наразі найбільше по-
требує нашого духовенства, свяще-
ників, монахинь Казахстан. Там про-
живає 333 тисячі українців і є багато 
греко-католиків. Там ці території у 
класичному розумінні є місійними. 
Обмаль католиків, православних чи 
практикуючих мусульман. Люди жи-
вуть у тридцятитисячному місті, де 
немає нічого духовного.

Дуже потрібне духовенство УГКЦ 
також і в Росії. Знаємо, як це склад-
но, але офіційно в Росії проживає за 
переписом 2 млн 800 тисяч українців, 
неофіційно – значно більше. Нам треба 
йти до наших вірних, адже там греко-
католиків є близько півмільйона. Ма-
тимемо великий гріх, якщо не дамо їм 
опіку, де вони не перебували б.

Велика потреба наших душпастирів 
є у країнах Західної Європи, хоча там 
є вимоги, щоб священство було нео-

друженим, і це трохи стримує. Ми не 
можемо виконати цієї вимоги.

Також зараз є потреба наших свя-
щеників в Ізраїлі, Латвії, Угорщині, 
Чехії та ін.

Є країни, які на достатньо високому 
рівні за кордоном себе вже проявили, 
є мережа парафій. Які це країни  
і чи є можливість створення там 
екзархатів? 

Із тих країн, де пройшла новітня 
міграція, а це головно європейські 
країни, найбільш усистематизована 
праця є в Італії, Іспанії, Португалії. В 
Італії та Іспанії ми вже близькі до того, 
щоби створити екзархат, тому що є до-
статня кількість парафій, священиків, 
вірних. В інших країнах воно, можливо, 
і слабше організовано, менше людей, 
але ми хочемо, щоби цей приклад в 
Італії був поширений у інших країнах 
новітньої міграції.

Десятиденні піші прощі родин 
мігрантів, які ви організовуєте  
ось уже впродовж шести років, 
носять, окрім духовного виміру, 
також і елементи інкультурації, 
позаяк вони є міжнародними.  
Також проща – це потужний 
об’єднуючий момент, це свідчення. 
Що можете сказати про це?

На Літургію треба прийти в храм і 
виконувати усе, що пов’язано з літур-
гійною молитвою (хреститися, мо-
литися, співати). Церковна людина 
старається бути в храмі. Натомість по-
за храмом люди можуть почуватися 
більш розкуто. У прощі, наприклад, 
дехто бере активну участь, дехто ні. 

Люди, котрі є більш віддалені від Бога, 
часто через ті паломництва наближа-
ються до Церкви. Зокрема, одним із 
таких явищ, поширених зараз за кор-
доном, та й в Україні, є прощі.

За кордоном наші люди є змучені 
працею, частина з них віддалені від 
Бога. Вони знають, що можна в неді-
лю сісти в автобус, поїхати в якийсь 
санктуарій чи якесь святе місце по-
молитися, побачити місто, поспілку-
ватись, можливо, зі священиком – і їм 
це підходить, бо щось і побачать, і по-
моляться. В Україні, натомість, про-
щі набирають свого характеру. Про 
це дбають парохи, або організатори в 
тих відпустових місцях, що спеціально 
призначені для цього. Для того, що-
би паломник пережив паломництво і 
відновив свою духовність, необхідна 
відповідна програма.

Коли з’явився задум прощі Сам-
бір-Зарваниця для родин мігрантів, 
а також усіх охочих, ми хотіли через 
прощу трохи більше спілкуватись з 
людьми з-за кордону, їх слухати, бо 
на це маємо десять днів часу. Звісно, 
що вони також, попри все, є носіями 
культури тієї чи іншої країни, з якої 
приїжджають. У цьому сенсі можна 
говорити про інкультурацію.

У прощі ми поєднали і молитву, і 
спілкування, і похід, і відпочинок, і 
красу природи. Паралельно ми якоюсь 
мірою свідчимо, самі собі допомагає-
мо. Ідучи, просимо також і Божої до-
помоги. З іншого боку, ми свідчимо ін-
шим, бо інші дивляться на кількасотий 
похід людей, запитують: «Хто ви, як 
ви?». І часто нам по доброму заздрять, 
що можемо собі взяти кілька днів від-
пустки, чи то навіть десять днів, і при-
святити їх душі. Тому це такий добрий 
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спосіб – іти пішки: дорогою промов-
ляємо молитви, хрестимося, співаємо 
духовні пісні – змучені, але щасливі. Це 
видно іншим у наших очах – це наше 
свідчення. У цьому випадку можемо 
сказати, що це місійність, але не під 
кутом класичним, як навернення, але 
як поклик, свідоцтво віри, якою живе-
мо і навзаєм допомагаємо одне одному 
(зустрічі, підтримка). У такому кон-
тексті проща має місійний характер.

Чим для вас є місіонерство?

Це радість від можливості слухати 
Бога і ділитися Ним з іншими.

Що ви хотіли би побажати 
семінаристам, котрі ось-ось 
покинуть стіни семінарії?

Хотілося б, щоб майбутній свяще-
ник мав широкі погляди. Під час семі-
нару дивився на них: деякі дуже радо 
слухають, вдивляються, запитують, а 
інші сидять – і їм це нецікаво, бо во-
ни, мабуть, чимось іншим цікавляться. 
Думаю собі: десь за місяць усе може 
змінитися, той, хто не цікавився, мо-
же опинитися перед тим, що єпископ 
попросить його поїхати пожити, на-
приклад, у Молдову, а він не знатиме, 
з чого починати. На цьому семінарі 
ми про це говорили.

Тому бажаю семінаристам широко-
глядності. Не дивитися, мовляв, мені 
не підходить, я цим не зацікавлюся. 
Бо воно священикові в майбутньому 
може знадобитися за рік, за місяць, за 
десять, п’ятдесят років. Хто їх тоді на-
вчить? Тому треба зробити зараз.

Маю особистий досвід із семіна-
рії. У Любліні, де навчався, ми дуже 

сильно звертали увагу на педагогіку. 
Вивчали багато методів, мали прак-
тичні зустрічі у різних школах, вчи-
лися, викладали, комісії нас переві-
ряли. Пам’ятаю, що однією з тем була: 
«Використання кольорової крейди, як 
метод навчання». Цьому присвятили 
весь урок. Викладач пояснював, яку 
роль має кольорова крейда. Я сидів і 
думав: мені, українцеві, це абсолютно 
не потрібно. Бо у нас в Україні часто 
в школі навіть білої крейди немає, не 
те, щоб кольорової. Після цієї моєї 
думки не минуло й півроку, як мене 
призначили в Дрогобицьку гімназію 
викладати. Це був прекрасний клас 
християнської етики, де було все – і 
кольорова крейда також…

Тому бажаю семінаристам, щоб ши-
роко мислили і не лише категоріями 
дня: «Я на місії не поїду», або «Я тільки 
на місії поїду», бо ти можеш сьогодні 
не їхати, але якщо в тебе буде дружина 
із Греції – ти поїдеш. Ти будеш хотіти 
служити в Росії, але тобі, наприклад, не 
підходитиме цей клімат – і ти змуше-
ний будеш повернутися. Тому не треба 
священикові визначати для себе, що 
я можу бути тільки там, або там. Ба-
жаю бути широко наставленими: де 
Бог кличе – там я є щасливий.

Розмовляла Іванна Рижан

•

Із 31 липня по 3 серпня 2011 року в 
Обухові під Києвом проходив духо-

вно-інформаційний семінар для під-
вищення кваліфікації місіонерів на те-
му «Теоретично-практична місійність 
УГКЦ у Вселенській Церкві». 

Семінар став початком щорічних 
з’їздів місіонерів УГКЦ. Як зазначив 
виконавчий секретар Пасторально-
місійного відділу УГКЦ о. Василь По-
точняк: «Ми хочемо упродовж трьох 
років провести три тури для наших 
місіонерів і тих, хто готується їхати 
на місії. Головною метою заходу є збір 
усіх місіонерів разом, їхнє знайомство 
між собою та зустріч із Главою УГКЦ 

Блаженнішим Святославом. Дуже важ-
ливо з уст наших душпастирів дізна-
тися більше про реалії місіонерського 
служіння в різних країнах, бо УГКЦ 
сьогодні є глобальною Церквою, кожен 
член якої має бути почутий». 

На початку зустрічі голова ПМВ, 
владика Йосиф Мілян представив мі-
сіонерам місійну стратегію УГКЦ та 
діяльність відділу, поділився плана-
ми на майбутнє, розказав, чого УГКЦ 
очікує від місіонерів у Європі. 

У роботі семінару взяв участь Гла-
ва УГКЦ, Блаженніший Святослав, 
що, за словами о. Василя Поточняка, 
«є свідченням належної уваги з боку 

СЕМІНАР ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ МІСІОНЕРІВ 

«ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧНА 
МІСІЙНІСТЬ УГКЦ  

У ВСЕЛЕНСЬКІЙ ЦЕРКВІ»
Обухів, 2011
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Церкви до місійної праці, яка є одним 
із дуже важливих стовбурів, на яких 
тримається Церква». 

«Ми дуже серйозно хочемо буду-
вати наші структури там, де їх немає. 
А ви є нашими першими ластівками, 
нашими наріжними каменями фунда-
менту, на якому, сподіваюся, виросте 
ціла будівля», – звернувся Блаженні-
ший Святослав до учасників семінару. 

На семінарі також був присутній і 
ділився своїм досвідом емеритований 
Верховний Архиєпископ Блаженніший 
Любомир Гузар, який знає специфіку 
подібної праці, адже був викладачем 
у місійному університеті Урбаніана в 
Римі. І саме він, до речі, був ініціато-
ром цього заходу. 

Впродовж чотирьох днів присутні 
спільно застановлялися над тим, яким 
має бути сучасний греко-католицький 
місіонер, чого потребують вірні УГКЦ 
у світі та чого Церква очікує від місіо-
нерів. На семінарі торкнулися географії 
та статистики сучасного українського 
мігрантства, розглянули канонічні та 
юридичні аспекти місіонерського слу-
жіння, обговорили способи співпраці 
греко-католицьких душпастирів із дер-
жавними установами та громадськими 
організаціями за кордоном. 

Деякі найцікавіші, на наш погляд, 
виступи подаємо далі...

ПРЕДСТАВЛЕННЯ  
ДІЯЛЬНОСТІ ПМВ

Спершу було так: де потребували на-
шого священика, де священик мав 

нагоду чи охоту поїхати, або єпископ 
його послав, – туди він їхав і служив 
нашим людям. Так створювалися біль-
ші чи менші осередки нашої Церкви. 
В Італії за однією схемою розвивалося 
душпастирство, в Іспанії – за іншою, 
в Греції і Португалії – ще за іншими. 

Пасторально-місійний відділ – це 
створена Великим Синодом струк-
тура, щоби систематизувати працю 
нашої Церкви, якщо йдеться справ-
ді про пасторальні та місійні виміри 
душпастирства. 

Пасторально-місійний відділ по-
кликаний системно працювати для 
еміграції. Особливо для найновішої, 
тієї, яка не має ще духовного проводу, 
духовної опіки. 

Перше наше завдання – сформу-
вати душпастирів, які повинні вико-
нувати пасторальну працю в країнах, 
де є така потреба. Ми вже розпочали 
цього року тижневий науково-прак-
тичний семінар, на якому було понад 
70 учасників із різних наших семінарій 

Владика Йосиф Мілян
Голова ПМВ (Київ) 

в Україні. Під час нього семінаристи 
могли усвідомити, що таке душпастрю-
вання для емігрантів. Бо багатьом таке 
служіння, особливо, якщо говорити 
про Португалію, Іспанію, Італію, вида-
ється манною небесною. А реальність 
є зовсім іншою. 

Треба хлопцям усвідомити, що таке 
жити, працювати і служити для наших 
людей. Треба їх ознайомити з емігра-
ційним європейським правом, адже в 
Україні такого законодавства не існує. 

Для священиків важливо розумі-
тися на психології. Душпастирі часто 
працюють із роз’єднаними родинами.  
І якщо психолог може тільки дати змогу 
виговоритися людині, гарно їй посміх-
нутися і розійтися, то від священика 
вимагається більше, якоїсь конкретики. 
А конкретика тягне за собою відпові-
дальність. Мало сказати «так», треба це 
«так» обґрунтувати, а потім з тією лю-
диною розділити наслідки того «так». 

Якщо священик справді відповідає 
своєму покликанню, то це – тяжкий 
хліб. Ти мусиш співпереживати з тими 
людьми, а переживання нашого народу 
в еміграції дуже тяжкі. І якщо здається, 
що виходу немає, ти як священик му-
сиш цей вихід знайти. А це не просто. 

Наші священики мають бути духов- 
ними людьми. Тоді люди будуть іти 
до них, щоб побути поруч, доторкну-
тися, поговорити, а вже вихід сам Бог 
покаже. 

Треба працювати без фанатизму. 
Можна бути глибоко духовними людь-
ми, але бути насамперед людьми, і тоді 
люди до нас потягнуться.

ЧОГО ОЧІКУЄ УГКЦ  
ВІД МІСІОНЕРІВ?

Перший вимір – духовне життя осо-
би, яка посвятилася бути на місіях. 

Під місіонером слід розуміти не 
тільки посвячену особу, а й душпас-
тирів: монахів і монахинь. Думаю, 
невдовзі місіонером може бути і наш 
мирянин, який дуже багато робить у 
деяких країнах ще до того, як приїде 
наш священик. 

Якщо ми йдемо на місію, то пред-
ставляємо духовність, Святого Бога. 

Коли їхав перший раз у якесь міс-
то за кордоном – я завжди вдягав під-
рясник. Я сходив із поїзда, мене хтось 
бачив і відразу казав: батюшка пішов. 
Проста річ – назовні показати, що я 
прийшов вам представити Бога. 

На мою думку, варто обов’язково 
збиратися хоча б раз на рік на духовні 
зустрічі, реколекції всім богопосвяче-
ним особам і священикам разом. 

Якщо буде змога – влаштовува-
ти священичий день раз на тиждень. 
Ми так робили в Італії. У понеділок 
зранку з’їжджалися на службу Божу до 
якогось міста, де живе наш священик. 
Відслужили службу Божу практично 

о. Василь Поточняк
Виконавчий секретар ПМВ (Київ)
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самі, бо люди на роботі. Потім ішли 
кудись на обід і спілкувалися на душ-
пастирські теми. І я побачив, що ці 
зустрічі мають дуже велике значення 
для духовного і душпастирського жит-
тя. Нас було 12 священиків у радіусі  
400 км, ми могли це робити. Але навіть 
якщо вас 5 – варто це робити, щоби 
той людський вимір поєднався з духов-
ним, а він обов’язково поєднається. 

Ще треба подбати про реколекції. 
Приведу приклад сестер, які мають 
обов’язок щороку мати такі реколек-
ції. Це дуже багато дає. Я спілкуюся з 
одним священиком, який багато років 
не був на реколекціях, і він змучений. 
На місіях дуже тяжко, і кожен із нас 
має усвідомити, що є якийсь період не-
порозумінь, сварок, конфліктів, треба 
хоч раз зробити собі відпустку і поїхати 
на реколекції у монастир. Це важливо. 
Якщо я хочу комусь щось давати, то 
мушу сам взяти.

Колись у семінарії нам казали: якщо 
священик хоча б 20 хвилин на день не 
вичитує духовної літератури, не ра-
хуючи газет і оглядання Інтернету, то 
його духовні знання скоро закінчаться. 
Один день на тиждень або кожного 
дня по півгодини ми маємо готувати 
проповідь, тоді буде набагато легше в 
неділю. Коли я мав проблеми з пропо-
відями, мені мій духівник казав: гово-
ри так, щоби тобі було цікаво. 

Молімося так – аби ми з молитви 
брали. Проповідуймо так – аби нам було 
цікаво. Живімо так – аби ми сяяли тим 
життям, щоби інші дивилися на нас. 

Сповідь і духовні розмови найпер-
ше потребують людяності. Вже за тим 
йде справжня духовність. 

На місіях треба шукати духівника 
або, якщо є дружба між собою, подзво-

нити один одному, виговоритися, ви-
плакатися.

Наші заробітчани за кордоном тро-
хи зруйновані. Те саме може бути з 
нашими духівниками. Як тільки ми 
будемо мати духовні слабкості, все 
передасться на нашу паству.

У душпастирюванні перше – Єван-
гелізація. Це означає, що я несу Єван-
геліє, Бога, Ісуса Христа. Все інше – 
культура, традиції, звичаї – йде згодом. 

Друге в душпастирському розумін-
ні – катехизація. 

У моєму душпастирстві за кордо-
ном я зіткнувся з тим, що люди майже 
забобонні. Є частина людей, які по-
стійно ходять до Церкви, вони ходили 
і в Україні, але таких дуже мало. Ре-
шта –  елементарних речей не знають. 
Тому дуже важливо в духовному житті 
ставити питання і чути відповіді. 

Третій вимір особи душпастиря – 
точні інформаційні дані. Ми не зна-
ємо правди про себе: що ми, де ми, які 
у нас успіхи, які невдачі? Рік тому я був 
на одній конференції, там заговорили 
про Ізраїль. Хтось каже: наших людей 
в Ізраїлі 100 тисяч, інший каже – 35 ти-
сяч, ще один – 300 тисяч. Я собі думаю: 
а скільки дійсно українців в Ізраїлі? По-
їхав у Ізраїль півроку тому, вивчив си-
туацію. Нам завжди потрібні точні дані. 

Давайте інформацію про духовне 
життя для ваших парафіян, для цілої 
нашої громади: телефон священика, 
адресу храму, розклад богослужінь. 

Четвертий напрям – екуменічний 
або представництво УГКЦ. Ми хотіли 
б, щоб наша Церква через місіонерів 
несла єдність Київської церкви, на-
скільки це можливо. Ми не можемо 
нести в країни, де є наші люди, той 
розкол, що є в Україні. 

Не забувайте про нашу держав-
ну владу – посольства, консульства. 
Співпраця з ними дуже важлива. 

П’ятий напрям – громадські ор-
ганізації. Українська діаспора три-
мається на Церкві та громадських 
організаціях. Ми в Італії починали з 
церковного життя, а потім створюва-
ли спільноти. 

Шостий напрям – контакти. Ми 
хочемо підтримувати з вами контакт 
і знати про все, що з вами відбувається 
на місійних теренах.

МІСІОЛОГІЯ УГКЦ 

Кожна Церква відрізняється не лише 
обрядовими, канонічними, духов-

ними, богословськими особливостя-
ми, але також місійними завданнями. 
Адже місійні завдання кожної помісної 
Церкви обумовлюються ситуацією, в 
якій вона перебуває і діє, і залежно від 
неї, вони можуть по-різному звучати. 
Для нашої УГКЦ вимальовуються три 
найважливіші місійні завдання. 

Перше завдання – дійти до кожної 
людини, до кожної спільноти дітей на-
шої Церкви всюди, де вони є. Це зав- 

дання ще далеке від свого виконан-
ня. Ми маємо дві діаспори, крім са-
мої материнської української території. 
Західна – це землі-поселення наших 
українців на захід від України. І друга 
діаспора – східна, більшою мірою пост- 
радянська. 

Знаємо, що в Радянському Союзі, 
в силу різних процесів дуже багато 
українців, греко-католиків, опинилися 
і на Далекому Сході, і в Сибіру, і в Ка-
захстані. На цих теренах української 
діаспори щойно починає відроджува-
тися українське життя – духовне, на-
ціональне, культурне. Ситуація така: 
єпископ Верт, владика римо-католиць-
кий, який опікується греко-католика-
ми у Росії, коли приїжджав свого часу 
до Дрогобицької Семінарії, то прямо 
запросив до Сибіру на наші парафії 
мінімум десятеро священиків: «Я вас 
запрошую, приїжджайте! Я забезпечу 
вам всі потреби, які виникають. Мені 
потрібна ваша добра воля».

На теренах Східної та Південної 
України також є дуже багато греко-
католиків. І наше перше місійне зав-
дання – дійти до тих громад, дійти до 
тих людей.

Донбас – це поселення галичан, 
яких унаслідок політичних репресій 
свого часу вислали до Сибіру та Казах-
стану, а пізніше, прагнучи повернутися 
в Україну, вони не мали змоги діста-
тися Галичини. А на Донбас, на шахти 
набирали охочих з усього Радянського 
Союзу. Там є декілька десятків наших 
громад і, очевидно, то ще не межа. 

На Південній Україні є цілі села 
греко-католиків, які там опинилися 
внаслідок операції «Вісла» 1947 року, 
будучи насильно виселеними, депор-
тованими з Польщі.

Митр. прот. д-р Мирон Бендик
Ректор Дрогобицької  

Духовної Семінарії
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Найновіше явище – твориться 
нова західна діаспора із заробітчан. 
З’явилися зовсім нові країни-посе-
лення наших заробітчан, де раніше 
українців не було: Ірландія, Іспанія, 
Португалія. В Італії вже є цілі украї-
нізовані квартали окремих міст.

Там треба наших священиків, і на-
віть складно сказати – скільки. Тому це 
перше місійне завдання УГКЦ. І якщо 
ми цього не виконаємо, прийдуть якісь 
інші священики – і ті люди підуть, бо 
вони мають духовну потребу. 

Зрозуміло, що всі ці моменти по-
шуку таких людей, знаходження, на-
лагодження контактів, започаткування 
громади – непрості, вони потребують 
великої творчої активної позиції, ве-
ликої працелюбності. Але ми знаємо, 
що в багатьох містах, куди в дев’яності 
роки прийшли окремі наші подвиж-
ники, чинник УГКЦ став чинником 
суспільного життя, без якого собі вже 
не уявляють життя місцеві люди. Про-
цес творення і розвитку Церкви тільки 
розгортається, розкручується. 

Наша Церква в силу різних історич-
них обставин поділилася конфесійно. 
І тому в цей час вона існує як різні 
конфесії, різні юрисдикції колись єди-
ної Київської Церкви, хрещеної в часи 
князя Володимира. Це специфічний 
чинник нашої Церкви. Тож наше друге 
місійне завдання полягає у відновленні 
єдності Київської Церкви. Це є місія.

Якщо ми будемо уявляти, що ко-
лись зберуться греки і римляни (так 
як у 1554 році вони розійшлися, і так 
нині зійдуть, і ми слідом за ними), то 
ми дуже помиляємося. Наша ситуа-
ція відрізняється. Бо греки і римляни 
чи візантійці та латиняни об’єктивно 
між собою різняться обрядово, по-

богословськи, традицією, менталь-
ністю і багатьма іншими чинниками. 
Їм не просто знаходити спільну мову. 

У нас інша ситуація. Ті, що звуть себе 
католиками, і ті, що звуть себе право-
славними, – мають одну історію, одну 
традицію, один обряд, одну духовність. 
Коли ми працюємо у Донецьку чи Одесі, 
то не працюємо серед іншої Церкви. Це 
дуже важливо усвідомити, бо доволі 
часто ви почуєте, що ми, греко-католи-
ки, займаємося прозелітизмом на тра-
диційно православних землях. І правда 
еклезіологічна є в тому, що одна Церква 
в цей момент є розділена конфесійно, 
але від того вона не розполовинилася. 
В Україні не було двох місій: одна – від 
Володимира Великого, а друга – ще від 
когось. Так, як, наприклад, на Балканах – 
коли внаслідок різних хвиль євангелі-
зації хорвати стали римо-католиками, 
а серби – православними. 

Наш священик працює на східній 
парафії, і що він бачить? Є літні люди, 
які народилися в Галичині, класичні 
українські греко-католики. А їхні діти, 
які вже, може, в Сибіру народилися, 
навіть до кінця не можуть себе ототож-
нити з Греко-Католицькою Церквою. 
Вони можуть сказати: ми є православні 
люди. Чому вони зробили такий вибір? 
Бо вони виросли в оточенні, яке звик-
ло так себе ідентифікувати. І питання 
тепер до нас: якщо нам скаже греко-
католик за корінням, що він право-
славний, чи треба нам одразу відійти 
і сказати: ти вже не наш?

Важливо, якщо на Східній Украї-
ні приходить людина і каже, що вона 
православна, – це означає, що прийшла 
наша людина до своєї Церкви. Наша 
Церква на Східній Україні не є Церк-
вою галицькою, це – Церква українська, 

яка православ’я доповнює вселенським 
виміром. Ми не приходимо в Східну 
Україну ділити місцевих людей, а йдемо 
«сповнити їхнє православ’я» (як писав 
свого часу Володимир Соловйов), бо без 
вселенського виміру воно є неповне. 

Наше конфесійне мислення у дру-
гому місійному завданні стає нам на 
перешкоді. Ми служимо людям пра-
вославним, які, приходячи до нашої 
Церкви, розуміють, що вони є в «церк-
ві вселенського православ’я» і нічого 
зі своєї традиції, зі своїх київських 
джерел не втрачають. Важливо, що-
би, приходячи до нашої Церкви, лю-
ди віднаходили ту повноту, яка була 
в них від Володимира, і яку забирали 
при переслідуваннях у XIX столітті.

Є політичне замовлення на те, щоби 
представляти нашу Церкву на Сході 
України суто галицькою. Для того, щоб 
нас ізолювати. 

Зараз наша Церква проводить цілу 
серію семінарів, присвячених переслі-
дуваній Українській Греко-Католиць-
кій Церкві за доби Катерини II, за доби 
Миколи I. Ці конференції проводимо 
в Центральній Україні, на землях, де 
люди постраждали за свою греко-ка-
толицьку віру.

Чому ці конференції проводять? 
Щоби підтвердити тим самим місце-
вим людям, що греко-католики – це 
не є тільки галичани. Греко-католи-
ки – це ви у своїй історії. Ми знаємо з 
історії, що коли вже греко-католиками 
були волиняни, подоляки, Центральна 
Україна, Чернігівщина, галичани ще 
були конфесійно православними.

Зараз відбувається дуже цікавий 
процес у Центральній Україні – повер-
нення Української Греко-Католицької 
Церкви у ментальність, у свідомість 

місцевих людей. Це дуже важливо, бо 
є зміщені зідеологізовані погляди на 
історію. Тому наша місія, наше зав- 
дання по-іншому, не по-радянськи 
представити, чим є УГКЦ в Україні.

Наші місіонери, які потрапляли в 
Центральну Україну, питали в митро-
полита Андрея Шептицького: що нам 
робити, коли до нас приходять пра-
вославні люди, хочуть сповідатися і 
причащатися, чи їм відмовити? І ми-
трополит відповідав: «Ви їм навіть про 
ці речі нічого не кажіть. Вони є в до-
брій вірі. Ви їх сповідайте, причащайте 
без жодних проблем. Тому що це є на-
ші вірні, яких правдами-неправдами 
свого часу від своєї традиції відбили, 
затягнувши в традицію московську». 

Існує і Ватиканська інструкція про 
застосування норм екуменізму, де са-
ме йдеться про явище «комунікація 
інсакріз», тобто співслужіння в Таїн-
ствах, співпричастя в Таїнствах. І ця 
інструкція говорить про ситуації, в 
яких православні можуть сповідати-
ся чи причащатися у католиків. Дуже 
цікавою є загальна настанова до цієї 
інструкції. Там сказано: співпричастя 
православних мирян у католицьких 
храмах є не тільки можливим, а й в 
окремих випадках бажаним, якщо воно 
служить зближенню між Церквами, 
екуменічному процесу. 

Тому, коли ми на Східній Україні 
причащаємо православних, якихось 
проблем у цьому Церква не бачить.

Два застереження наводить ця ін-
струкція, коли цього бажано не робити. 
Перше: якщо це може сприяти релі-
гійному індиферентизму, тобто, коли 
люди опісля скажуть: то все одно – що 
католицька, що православна. Отже, від 
цього треба утриматися. І друге, щоб 
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це не виглядало як прозелітизм. Тобто, 
що людина запричащалася, і вже стала 
членом Української Греко-Католиць-
кої Церкви. Але щоб ти в цій Церкві 
причащався, залишаючись членом 
Православної Церкви. Це є розв’язка 
цер ковна, і вона дуже підходить 
нам там, де будуть приходити люди  
однієї церковної традиції, але юридич-
но поки що іншої конфесії. Отже, вони 
є з нами, не будучи греко-католиками. 

Єдина Українська Церква – ми мо-
лимося, щоб колись таке настало – бу-
де єдина не тим, що православні пере-
йдуть до греко-католиків, чи навпаки; а 
що і православні, і греко-католики ви-
знають спільноту віри і Святі Таїнства 
одні в одних. Це є сучасна екуменічна 
процедура, яка дозволяє перебувати в 
єдності без поглинання, змішування, 
як сказав колись про це Іван Павло ІІ: 
«Це зустріч у Правді і Любові» без за-
хоплення інших вірних.

Тобто до нас приходять православ-
ні вірні, які хочуть до нас приходити, 
і ми їх приймаємо. Але це зовсім не 
означає, що вони стають греко-като-
ликами. Наша місія – відкрити для 
людей їхню Церкву, яку вони в силу 
різних обставин втратили, але в якій 
би вони змогли знову пізнати себе та 
ідентифікувати себе на перспективу. 
І ця Церква буде, як іноді пишуть на 
храмах, православно-католицькою.

Наша місія – так працювати, щоби 
ми, по-перше, перестали одні одних 
боятися. По-друге, розуміли, що наша 
Київська традиція, Святоволодимир-
ська – не те саме, що Московська. І це 
наше місійне завдання: не експортува-
ти Галичину за Збруч, але там служити 
в автентично київських літургійних, 
духовних та інших джерелах. 

Третя грань нашої місії надзвичай-
но важлива. Українська Греко-Като-
лицька Церква є у сопричасті з Римо-
Католицькою Церквою. І місія нашої 
Церкви – запевнити наших братів 
римо-католицьких, що наша Церква, 
рівно, як і РКЦ, несе місійну відпові-
дальність за народ Божий не тільки в 
Україні, а й у всьому світі. Що у світі 
не тільки РКЦ має провадити місійну 
діяльність, але всі помісні Церкви, які 
складають Католицьку Церкву, поділя-
ють цю спільну відповідальність. Місія 
нашої Церкви – допомогти зрозуміти 
ці справи ширше, не римо-центрично, 
а по-вселенськи. 

Київська Церква на своїй матірній 
території має брати на себе відпові-
дальність за своїх дітей. Ми не мо-
жемо зводити еклезіологію лише до 
одного народу, до однієї нації. Вже в 
самому зародку Київська Церква не 
була Церквою тільки одного народу. 
Матірною землею Київської Церкви є 
і Білорусь. Це означає, що ми відпові-
даємо не тільки за український народ. 

Усвідомлення цього дасть нам шанс 
побачити, що ми є в себе вдома не 
тільки в Луганську, але й у Мінську, в 
Гродні, в Бересті – всюди, де є Київська 
Церква. Це дуже важливо для нашої мі-
сіології, щоби ми відчули свою історію, 
а вона не зводиться лише до Галичини 
і лише до України, як це ми собі за-
раз мислимо. Це не нас мають питати, 
що ми тут робимо; це ми маємо право 
спитати інших, що вони тут роблять. 
Ми звідси родом, це є наша традиція.

Не можна йти вперед із головою, 
оберненою назад, і знову й знову при-
гадувати, що нас переслідували. Пора 
перестати скиглити і плакати. Місіоло-
гія – це завжди завтрашній день.

ЛЮДСЬКА, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА  
ТА ДУХОВНА ФОРМАЦІЯ 
СВЯЩЕНИКА-МІСІОНЕРА

Особа місіонера. Чи місіонер – це 
тільки священик, чи мирянин, чи 

монахиня? Які характеристики має ма-
ти місіонер як людина?

Кого ми сьогодні називаємо місі-
онерами? Здебільшого це невизна-
чена дефініція. І кожен розуміє її так, 
як вважає за потрібне. У більшості – 
людина, яка має відповідний мандат 
Церкви, щоби голосити Слово Боже 
до людей, які вже є євангелізовані. 

Які категорії місіонерів ми маємо? 
Перше, коли йдеться про територіаль-
ний поділ – тих, які працюють поза 
межами України, і тих, які працюють 
в Україні. Коли взяти за зразок форма-
цію, то маємо тих, які пережили часи 
переслідування комуністичним режи-
мом (їх дуже мало, але такі священи-
ки є, і вони беруть участь у місійному 
русі), і тих – їх набагато більше, – які 
отримали формацію у підпіллі чи то у 
семінаріях римо-католицьких, чи пра-
вославних чи у приватних структурах 
і на початку 1990-х років перейшли в 
лоно УГКЦ і зараз є місіонерами УГКЦ. 

Третя категорія – сучасна формація, 
ті, хто здобув формацію у семінаріях 
України чи поза її межами, які орієнту-
ються у питаннях міграційного руху і 
шукають можливості, як дати відповіді 
на виклики, що виникають.

Якщо 10 років тому питання місіо-
нерства зводилося до того, про що пи-
шуть газети «Експрес» чи «Українська 
газета» (а вони писали, що українці й 
українки в кращому разі доглядають 
за кордоном стареньких, а в гіршому – 
займаються проституцією), то зараз 
священики і монахині самі поїхали на 
місце і подивилися, яка там ситуація 
насправді.

Ми отримали удосконалення влас-
ного місійного досвіду. Приклад: в 
Італію чи Іспанію священики їхали 
на навчання, бачили багато україн-
ців, потреби, були можливості зали-
шитися і вони лишалися. Вони їхали і 
не знали, що означає бути місіонером, 
але самотужки здобули такий досвід. 

Ми отримали зростання свідомості 
місійної не тільки серед священиків, а 
й серед мирян, і самі миряни до того 
нас спонукали. Люди бачили, що Церк-
ва є порятунком не тільки духовним, 
а й суспільним. 

Ми не маємо ще доброї формації 
для місії як всередині України, так і 
поза її межами. Коли говорити про 
міграцію, це зараз феномен світовий. 
Його потрібно постійно моніторити, 
оскільки він змінний. 

Виникає проблема – священики-
місіонери, які вже здобули певний до-
свід, повертаються до моделі душпас-
тирства, яка існує в Україні: парафія, 
єпархія, посповідав, відпочив. 

Чи очікувати поповнення церков – 
залежить тільки від нас. 

Єрм. д-р. Юстин Бойко, СУ
Експерт (Рим, Італія)
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Яким повинен бути місіонер? 
Синодальні отці чітко вказали на 

чотири виміри життя священика.
Перше – йдеться про формацію. Що-

би він постійно працював над своєю 
людяністю. Людська формація – фунда-
мент всієї формації священика. Відтво-
рити той образ людяності Ісуса Христа. 

Людська формація вимагає розви-
вати в собі такі людські чесноти, як 
правда, справедливість, єдність. Ко-
жен із нас, потрапляючи в середовище 
емігрантське, знаходить там різного 
«покрою» людей. Завдання священика – 
вміти бути добрим режисером. Щоби 
це була добра спільнота, але щоб вона 
не переросла у спільноту соціальну, 
яка заступила б Церкву. 

Друга ціль людської формації – здо-
бути дозрілість емоційну, фізичну, пси-
хічну і духовну. 

Зрілість до правди – вміти добре 
оцінити ситуацію людську з перспек-
тиви віри. 

Ціль духовної і літургійної форма-
ції – бути постійно в єдності з Богом 
там, де шукаєте Христа.

Треба подбати про духовне життя. 
Воно не завжди є сприятливе. 

Євхаристія – тут ідеться про щоден-
ну святу Літургію. Сам Христос сказав: 
чиніть це на мій спомин.

Інтелектуальна формація. Почи-
таймо щось, візьмемо якісь курси, чи 
то мовні чи якісь ще. Еклезіологічна 
формація. Зв’язок нашої Церкви зі 
Східним і Західним світом.

Душпастирська формація. Важливо 
над нею працювати. Бути душпасти-
рем – це дбати про людські душі. Як? 
Щоби в кожній родині бачили образ 
Христа. В кожній людині ми повинні 
бачити ту, яку нам послав Ісус Христос.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД  
ТА СТАТИСТИКА  
СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО 
МІГРАНТСТВА У СВІТІ  
В КОНТЕКСТІ УГКЦ

В історії української еміграції виді-
ляють чотири хвилі.

Перша хвиля – це трудова еміграція 
через безземелля і безробіття напри-
кінці XIX – початку XX століття. Укра-
їнці емігрують із Західної України до 
Канади, Сполучених Штатів Америки, 
на північ Аргентини і південь Брази-
лії. Ці місця були зумовлені географіч-
но. Центральна частина Канади – це 
ліси і степи, тобто землеробські землі; 
схід Сполучених Штатів (Пенсильванія, 
Нью-Йорк) – це їхній місцевий «Донбас» 
(металургійна промисловість і вугле-
видобування), південь Бразилії і північ 
Аргентини – це сільськогосподарська 
місцевість, але це були не степи, а ліси, 
які наші люди мусили викорчовувати. 

Друга хвиля – після Першої світової 
війни і до Другої світової війни. Во-
на була зумовлена політично. Це були 
політичні біженці з території Великої 
України, окупованої тоді вже Радян-

Тарас Гринчишин
Експерт із релігійної географії  

та статистики (Львів)

ським Союзом, але також і Західної 
України, зокрема Волині. Наші люди 
роз’їхалися з Німеччини до Канади 
та Сполучених Штатів, частково до 
Аргентини, Португалії.

Третя хвиля – після Другої світової 
війни, знову політична. Це і вихідці ди-
візії «Галичина»; це особи, яких вивезли 
до Німеччини на роботи, і які пізніше 
мали змогу залишитися; і політичні 
біженці, які втекли від радянської вла-
ди. Всі вони потрапили до Західної Ні-
меччини спочатку в так звані «табори 
переміщення», а після того роз’їхалися 
по світу: до Великобританії, США, Ка-
нади, Південної Америки, Австралії і 
навіть Нової Зеландії.

Четверта хвиля – це новітня хвиля, 
яка розпочалася в період незалежності 
України. Четверта хвиля поширилася 
по всій Європі – весь Піренейський 
півострів, Апеннінський, США, Канада 
і знову ж Австралія. 

Але мусимо пам’ятати, що більша 
частина України належала до Росій-
ської імперії протягом століть і, відпо-
відно, була еміграція також внутрішня, 
в межах самої держави. Це українці, 
яких царський уряд заслав, чи навіть 
добровільні переселенці до Сибіру, 
Східного Казахстану, Далекого Схо-
ду, які спочатку туди їхали освоювати 
родючі землі.

Наступні хвилі були політичні. Вна-
слідок політичних репресій людей ви-
силали у Сибір, Магадан, на Колиму. 
Далі – комсомольські будови. БАМ, ці-
лина. Їхали наші спеціалісти і в братні 
соціалістичні держави, аж до Африки – 
до Мозамбіку, Анголи. І багато з них 
потім залишилося. 

Ще можна додати «нульову» хвилю. 
Вона мало згадується, а то й не зга-

дується взагалі. Ця еміграція була до 
Боснії і Герцеговини у 1745 році. Крім 
того, були козаки-задунайці, які тіка-
ли від царської влади на гирло Дунаю.

Саме греко-католики із Західної 
України були найпершими мігран-
тами на Заході. Згодом частина гре-
ко-католиків оправославилася, і так 
постала значна частина теперішньої 
української та інших православних 
церков за кордоном.

Греко-католики є в громадах цер-
ковних чи інституціях, які можемо по-
ділити на кілька різних класів.

Перша категорія – структуровані 
українські одиниці УГКЦ за кордо-
ном. Це митрополії, єпархії, екзарха-
ти, очільники яких, владики, належать 
до нашого Синоду, приїжджають час 
від часу, бувають на синодах, які від-
буваються за кордоном. Наприклад, 
минулого року у Бразилії відбувся ве-
ликий Патріарший синод. Але де-юре 
всі вони напряму підлягають Ватикану, 
а не нашій Церкві. Якщо ж говорити 
про нашу Церкву як Верховну архи-
єпископську Церкву, то це територія 
України, за винятком закордону. Все, 
що є за межами України, безпосеред-
ньо підпорядковано Ватикану. 

Друга категорія – громади укра-
їнців, які належать до структур ін-
ших Східних Католицьких Церков. 
З’явилися громади, які почали жити 
окремо, але перебувають під загаль-
ною юрисдикцією РКЦ. Громади, які 
безпосередньо належать до місцевих 
структур РКЦ, і поодинокі вірні гре-
ко-католики в різних країнах світу. 
Наприклад, на Закарпатті є село Ве-
ликі Лучки, мешканців якого можна 
зустріти в кожній країні світу і в дуже 
багатьох великих містах світу.
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Отже, найбільш структуровані оди-
ниці УГКЦ – це митрополії. Їх поза 
Україною є п’ять. Одна з них – у Польщі, 
яка має в своєму складі Перемишль-
сько-Варшавську та Вроцлавсько-Гдан-
ську єпархії. Якщо раніше українців 
греко-католиків було багато в Пере-
мишльсько-Варшавській архиєпархії, 
то після операції «Вісла» українців роз-
ділили на захід, північний захід і північ. 
А тому більшість вірних зосереджено 
на нових територіях, хоча частина за-
лишилася і навколо Перемишля. 

Ще одна митрополія – в Канаді. Тут 
нині близько 50 діючих парафій, кожна 
з них має від десяти, а то й п’ятнадцять 
дочірніх парафій. Що це є? Раніше у 
місцях поселення українців через кож-
ні десять-двадцять кілометрів ставили 
церкву. І люди з навколишніх ферм і 
господарств з’їжджалися до храму. Але 
життя не стоїть на місці. Відбувається 
укрупнення господарств, люди з од-
них місцевостей виїжджають в інші, 
особливо молодь. І парафіян стає уже 
менше. Священик живе в одному місті 
і лише раз на місяць або навіть на рік 
їде в якісь місцевості, розкидані по всіх 
територіях. Натомість зростають біль-
ші міста: Торонто, Едмонтон, Ванкувер. 
Там дуже гарний клімат, а тому багато 
хто старається виїхати туди і сьогодні.

Митрополія у США. Перші поселен-
ня українців виникли на північному 
сході країни – Нью-Йорк, Вашингтон. 
Але поступово українці поширювали-
ся на інші території – в Каліфорнію, 
Флориду і так по всій країні. За остан-
німи даними, вже немає жодного міс-
та у США, де не живуть українці. Це 
змушує місцевих єпископів відкривати 
нові парафії на тих територіях, де ні-
коли раніше їх і не було. Наприклад, 

Джоржія, Алабама. Натомість громади 
в маленьких містечках – давніх посе-
леннях – поступово завмирають.

Маємо велику структурну одиницю 
УГКЦ у Бразилії (єпархія Івана Хрес-
тителя в Куритибі), яка потенційно 
може стати митрополією. І Бразилія 
мала би опікуватися і Венесуелою, де 
українці також є, але про церковне 
життя ще наразі не чути.

Наступна – Аргентина, єпархія По-
крови Пресвятої Богородиці УГКЦ у 
Буенос-Айресі, яка також може бути 
розділена на дві частини. Одна час-
тина – столиця, а друга – решта, від-
далені території. Владика цієї єпархії 
офіційно опікується Парагваєм. 

Є єпархія Святих Верховних Апос-
толів Петра і Павла в Мельбурні для 
українських католиків в Австралії, 
Нової Зеландії і Океанії. І нещодавно 
з’явилася громада, яка складається з 
300-500 українців. Як правило, прилі-
тають священики з Європи в Австра-
лію, які спілкуються, надають духовну 
опіку і повертаються назад. 

Остання категорія – це ієрархіч-
но структуровані одиниці, екзарха-
ти. Це «тимчасова» єпархія, яка має 
потенцію перерости в єпархію. Через 
екзархат пройшли всі наші церкви в 
Північній і Південній Америці. Отже, 
екзархатів зараз є три: Апостольський 
екзархат у Франції (для вірних УГКЦ, 
які проживають на території Франції, 
Бельгії, Нідерландів, Люксембургу та 
Швейцарії), Апостольський екзархат 
у Німеччині та Скандинавії, який опі-
кується українськими греко-католи-
ками в Німеччині, Фінляндії, Норвегії 
і Швеції, і Апостольський екзархат у 
Великобританії (охоплює територію 
Англії, Уельсу та Шотландії).

Якщо говорити про кількість вір-
них, я би пропонував ділити їх на кіль-
ка категорій. Перша – ті, регулярно хо-
дять до Церкви, принаймні щонеділі. 
Друга категорія – так звані офіційні 
вірні, які приходять декілька разів на 
рік щось посвятити. І третя група – це 
вірні потенційні, ті, які колись виїхали, 
і свого священика не мають. 

Якщо ми візьмемо всі ці категорії, то 
греко-католиків є приблизно 7,5 міль-
йона, з яких в Україні – 4,5 мільйона; 
у світі – 3 мільйони. Але офіційна ста-
тистика каже, що в Україні є 3,7 міль-
йона, і 0,8 мільйона – потенційних гре-
ко-католиків (схід і центр України), а 
по світу доволі великий потенціал – 
2,5 мільйона.

Де ще є українські греко-католи-
ки? Церква наша є уніатська. Але є 
ще Мукачівська єпархія. Це – окрема 
Церква, яка підпорядкована безпосе-
редньо Папі. Вони складають частину 
так званої Русинської Греко-Католиць-
кої Церкви, до якої формально нале-
жить ціла митрополія в Сполучених 
Штатах Америки, що складається з 
митрополичих єпархій та двох єпар-
хій, а також Апостольського екзархату 
для католиків візантійського обряду в 
Чеській Республіці. 

Мукачівська Греко-Католицька 
єпархія не є частиною нашої Церкви, 
але владика Мілян є членом Синоду 
УГКЦ і погоджує свої дії з нашими 
владиками. 

Із часом від Мукачівської єпархії 
від’єдналися інші частини: Пряшівська 
єпархія та Гайдудорозька. Після роз-
паду Югославії був відділений Апос-
тольський екзархат Сербії і Чорного-
рії, до складу якого належать українці, 
русини і румуни. Таким чином було 

вирішено конфліктні питання між ду-
ховенством, яке між собою не могло 
ніяк порозумітися. 

Словацька Греко-Католицька Церк-
ва має русинсько-українське коріння, 
їхні єпископи приїжджали на наші 
синоди. Зараз вона стала абсолютно 
самостійною. 

Румунська Греко-Католицька Церк-
ва не належить до нашої традиції. Але 
зараз у складі цієї Церкви створено 
Український Греко-Католицький віка-
ріат, де мав бути новий владика вікарій. 
Натомість у Румунії є 50 тисяч україн-
ських православних. Православні хра-
мів не віддають; греко-католики буду-
ють нові, і так досить спірно існують. 

Маємо українських греко-католи-
ків серед грецьких греко-католиків в 
Атенах. В Ізраїлі існує громада греко-
католиків у структурі Мелькітської 
Греко-Католицької Церкви. Також на-
ші вірні належать до помісних церков 
Білорусі, Болгарії і Македонії. Італія 
має 130 українських греко-католиць-
ких громад. Є кілька осередків УГКЦ в 
Іспанії. Є апостольський візитатор для 
цих двох країн. У Португалії існує ка-
пелан УГКЦ. В Австрії є ординаріат для 
католиків східного обряду; очолює йо-
го митрополит і кардинал Відня, який, 
окрім своєї основної посади, є ордина-
рієм для українських греко-католиків. 

Подібна ситуація є в Російській Фе-
дерації, де формально існує Російська 
Греко-Католицька Церква, а колись був 
навіть Російський екзархат. І є певна 
кількість російських громад, які можна 
поділити на дві категорії. Одна з них – 
«исконно» російська; їм щось подоба-
ється в греко-католицизмі, але вони не 
можуть порвати з православ’ям. Дру-
га – це наші галичани, які або виїхали 
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на заробітки (наприклад, постачаль-
ники нафти і газу), або були заслані на 
репресії. Вони підлягають юрисдикції 
римо-католицьких єпископів.

У Казахстані, де є чимало українців, 
діє апостольський делегат Конгрегації 
Східних Церков, який має права єпис-
копа. У Балтійських державах греко-
католики є частиною місцевої Римо-
Католицької Церкви.

УКРАЇНСЬКА МІГРАЦІЯ: 
ТЕНДЕНЦІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ

Досліджуючи міграцію українців до 
країн Європи, ми побачили таку 

тенденцію: українці, які приїжджають 
на заробітки, говорять, що повернуться 
на Батьківщину, тільки-но зароблять 
гроші, віддадуть борги. Проте такі на-
строї все більше починають змінюва-
тися, з’являються нові потреби, нові 
проблеми. І мігранти кажуть: поверне-
мося, але не знаємо коли. І з’являється 
такий феномен – мігрант між Батьків-
щиною і країною перебування, він по-
стійно циркулює між «тут» і «там». Це 

покоління мігрантів відрізняється тим, 
що є і «тут», і «там», а фактично не є 
ні «тут», ні «там».

Наше дослідження дозволило ви-
окремити три умовні покоління мі-
грантів за останні два десятиліття. 
Представники першого покоління, 
які виїхали на початку 1990-х, націлені 
повернутися на Батьківщину, так чи 
інакше поверталися. Людина працює в 
Італії, Німеччині, Польщі, але її життя, 
доцільність праці, спрямовані на Бать-
ківщину, і рано чи пізно вона повер-
неться, бо в неї там родина, земля тощо. 

Друге покоління – кінець 1990-х – 
початок 2000-х – його можна назвати 
між «тут» і «там». Вони люблять по-
бути в Україні, але прив’язані до те-
риторії перебування, вивозять своїх 
дітей чи цілі родини або засновують 
там свої родини. 

Третій тип – мігранти, які не 
прив’язані до території, які будуть там 
і тоді, де вони матимуть кращі умови 
для діяльності. Це, як правило, молоді 
люди. Вони в постійному контакті з 
Батьківщиною: інформаційному, ду-
ховному, зрештою і фізичному. Таких 
людей стає все більше. Що більше ми 
рухаємося в бік глобалізації, то більше 
саме такий тип міграції стає доміную-
чим. Чи повинні ми їх засуджувати з 
погляду Церкви? Ні. З погляду Церкви 
людина, як на мене, це постійний ман-
дрівник. У цьому третьому поколінні 
є риси міграції майбутнього. З огляду 
на це, Церква має думати, як розбудо-
вувати місійну діяльність, її концепцію, 
і структуру. Адже все більше ми ма-
тимемо переміщення світів у головах 
людей, або їх фізичне переміщення. 

Міграція третього покоління від-
бувається через соціальні мережі. Со-

Ігор Марков
Завідувач сектора етносоціальних 

досліджень Інституту 
народознавства НАН України 

(Львів)

ціальні мережі – це найбільш світла і 
темна, найменш досліджена соціоло-
гічно сфера комунікації, новітня, мо-
дерна, яка відповідає сучасному рівню 
мобільності людей. 

Ми повинні виходити з того, що 
рівень міграційної готовності в Україні 
є дуже високий. І на сьогодні будь-яка 
людина, яка має можливість отримати 
працю в Мілані, не вагаючись на неї 
погодиться. 

Міграція на сьогодні стає однією з 
основ глобалізації. Йдеться про зміну 
способу соціального самовизначення, 
світобачення людини. І на це ні сучасні 
держави, ні їх законодавство не в змозі 
відреагувати. 

Ми закінчуємо проект міграційна 
політика у відносинах ЄС і України. 
Україна на сьогодні не має міграційної 
політики ні на якому рівні. Але навіть 
ті держави, які мають міграційну по-
літику, реагують у забороняючий або 
стримуючий спосіб. Вони фактично ма-
ють неадекватну міграційну політику. 

Церква повинна будувати духовне 
спілкування з людьми відповідно до 
тих трендів і викликів, які сьогодні 
відбуваються в світі. Церква мусить 
враховувати, що в умовах глобалізо-
ваного світу змінюється сама людина. 
Людина стає надзвичайно мобільною. 
Її світобачення визначається здатністю 
до мобілізації. Міняється світ, спосіб 
самовизначення в світі. Якщо раніше 
людина зіставляла себе з минулим: зі 
своєю країною, своєю культурою, вона 
тривала в тій культурі, її звичаях, тра-
диціях, то нині міграція веде до того, 
що починають зникати кордони, не 
тільки пов’язані з візами, а починають 
зникати кордони, пов’язані з відмін-
ністю територіальних культур. 

Як у таких умовах Церква має про-
мовляти до людини, котра позбавлена 
сталих умов і сталого середовища? Як 
катехизувати? Як проводити богослу-
жіння? Як національна монокультурна 
Церква має вести місійну діяльність 
у середовищі мігрантів, які є різно-
національними? На ці питання УГКЦ 
має дати відповідь. 

Українці сьогодні – дуже сильно мі-
груюча нація. Ми вийшли на кількість 
українських мігрантів – 4,5 мільйона. 
І це число надалі зростатиме. 

А чим є Україна з погляду іммігра-
ції? Впродовж попереднього десятиліт-
тя Україна стала одним із найбільших 
донорів міграції і водночас одним із 
найбільших транзитних коридорів 
міграції. 

За даними ООН, перша п’ятірка 
країн із найбільшою кількістю між-
народних мігрантів це: США, Росія, 
Німеччина, Україна і Франція. 

За деякими даними, Україна про-
пускає через свою територію близько 
півмільйона транзитних мігрантів на 
рік, які йдуть зі Сходу на Захід. Значна 
частина транзитних мігрантів зали-
шається на території України – у від-
стійниках, інколи вони намагаються 
інтегруватися різними шляхами (як 
правило, нелегальними) в українське 
суспільство. В Україні, за даними Ін-
ституту демографії, кількість іммігран-
тів перевищила кількість емігрантів 
за 2010 рік. 16 тисяч іммігрантів і  
11 тисяч – емігрантів. Ця статистика 
не враховує і сотої частки того, що від-
бувається реально. 

Наскільки Україна зможе викорис-
тати і перетворити ці величезні потоки 
на чинник розвитку і творення, і на-
скільки самі українці, які все більше 
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переміщатимуться по світах, надалі 
формуватимуть своє спілкування і 
спільноту, і в першу чергу – спільно-
ту духовну? У цих координатах і буде 
розвиватися наша Церква.

СПІВПРАЦЯ УГКЦ  
З ДЕРЖАВНИМИ 
УСТАНОВАМИ  
ТА ГРОМАДСЬКИМИ 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ  
В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ: 
ПРАВОВИЙ ПОЛЮС

Питання еміграції стоїть дуже го-
стро. Населення України постій-

но зменшується – це перший аспект. 
Другий – є проблема в’їзду громадян 
з інших країн. Україна є транзитною 
територією для іммігрантів на Захід. 

З 1 січня 2011 року підписано угоду 
про примусове повернення в Україну.  
І ніхто не знає, як вона функціонувати-
ме: чи будуть повертатися ті мігранти, 
як це фінансуватимуть? 

З погляду конституційного права 
проблема полягає в тому, що держава 
повинна мати єдиний централізований 
орган державного управління, який 
мав би займатися такими питаннями. 

Коли Україна років 10 тому підписала 
План про співпрацю з ЄС, то одним 
із зобов’язань було створення такого 
єдиного органу, причому він мав бути 
цивільний і охоплювати як імміграцію, 
так і еміграцію. В цій сфері майже нічо-
го не робиться. Майже не йдеться про 
закордонних українців. Орган, який 
був, здебільшого займався питаннями 
тих, хто від’їжджає. Ухвалений закон 
про закордонних українців майже не 
функціонує і нічого не дає. 

На рівні Конституції ці питання в 
нас ще більш-менш нормально про-
писані. Стаття 11 щодо еміграції ка-
же, що держава зобов’язана дбати про 
консолідацію та розвиток української 
нації. Стаття 12: Україна дбає про за-
доволення національно-культурних і 
мовних потреб українців, які прожи-
вають за межами держави. Цих двох 
статей Конституції достатньо, щоби 
затвердити нормальні закони. Але, 
на превеликий жаль, закони про ім-
міграцію, про закордонного українця 
залишаються декларативними. Органи 
влади або не розуміють цієї проблеми, 
або не бажають розуміти. 

Новий уряд у липні минулого ро-
ку ліквідував державну міграційну 
службу. Частина питань повернула-
ся до Держкомітету у справах релігії. 

Ваша робота з вірними за кордоном 
може мати декілька проявів. Перший – 
співпраця з органами влади держав, де 
ви перебуваєте. Другий – співпраця з 
нашими консульськими установами та 
посольствами. Третій – обізнаність із 
нашим законодавством і законодав-
ством країни перебування. Це між-
народні угоди, які регулюють питання 
міграції, починаючи від Загальної дек-
ларації прав людини, а також окре-

Петро Стецюк
Суддя КС (Київ)

мі двосторонні угоди, підписані між 
Україною і конкретною країною.

Коли йдеться про співпрацю з на-
шими консульськими установами, то 
формально Конституція зобов’язує 
державу опікуватися нашими громадя-
нами, вона не робить жодної різниці в 
тому, в який спосіб людина опинилася 
в цій країні. Якщо ті, ким ви опікує-
теся, не є громадянами цієї країни, то 
вони підпадають під закон про закор-
донного українця. Але всі документи 
поширюються на легальну еміграцію. 
Це треба враховувати. 

Є Конвенція про права трудящих 
мігрантів 1975 року. Конституційний 
Суд функціонує в Україні 15 років. 
Перед тим, як іти до вас, я вирішив 
передивитися: чи розглядав він за ці 
роки справи за статею 35 Конституції 
(про свободу совісті та віросповідання). 
Жодного разу за 15 років ніхто з цього 
питання не звертався.

•

 

СЛУЖІННЯ УГКЦ  
У ПОРТУГАЛІЇ: УСПІХИ 
СПІВПРАЦІ, ПРОБЛЕМНІ 
ПИТАННЯ

Португалія з XV століття є краї-
ною міграції. З XV століття пор-

тугальці починають емігрувати, від-
криваючи нові землі та колонізуючи 
їх. У XV-XVI століттях португальська 
еміграція була спрямована головним 
чином на узбережжя Північної Аф-
рики – Марокко, Атлантичні острови, 
Мадейра, Азорські острови, Кабо-Вер-
де, Канарські острови. Після відкрит-
тя морського шляху в Індію Васко да 
Гамаю у 1498 році відкрився шлях на 
Схід, який залишався дуже активним 
до кінця XVIII століття. На початку 
XVI століття відкрили Бразилію, і 
вже всередині XVI століття почина-
ється еміграція до Бразилії, яка стає 
у XVII столітті основ-ним напрямком 
португальської еміграції. Цей потік 
тривав до 50-х років XX століття з не-
великими перервами. Вже наприкінці 
XIX століття португальці шукають аль-
тернативу Бразилії і Європі. Протягом 

о. Францішко Салес
Директор Мігрантської служби 

Португальської єпископської 
конференції (Лісабон, Португалія)
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XX століття португальська еміграція 
поширюється на Америку, Венесуе-
лу, Канаду, Австралію та інші країни. 
Водночас збільшується еміграція до 
Африки, зокрема Анголи, Мозамбіку, 
Північної Африки та Конго. 

Через політичну ситуацію та бід-
ність країни наприкінці 50-х років ми-
нулого століття виникає нова хвиля 
еміграції португальців у Європу, в такі 
країни, як Великобританія, Франція, 
Німеччина, Нідерланди, Люксембург, 
Бельгія та інші. Ця хвиля була настіль-
ки сильною, що суттєво змінила пор-
тугальське суспільство. Менше, ніж за 
10 років, до Франції емігрувало понад 
мільйон португальців. За цей час бага-
то португальців виїхали з Азорських 
островів та Мадейри до США, Канади, 
Венесуели, Австралії і Північної Аф-
рики. Ця еміграція тривала до кінця 
фашистської диктатури, якій було по-
кладено край у Португалії 1974 року. 

На сьогодні ситуація з еміграцією 
в Португалії подібна до тієї, яка була у 
1960-1970-х роках. Близько 100 тисяч 
португальців виїжджає кожного ро-
ку. За офіційними даними посольств 
Португалії, є 5 мільйонів емігрантів 
поза країною. Але консульський об-
лік є необов’язковий, кордони відкри-
ті, тому, на мою думку, є приблизно  
8 мільйонів емігрантів. 

Імміграція в Португалії. Якщо п’ять 
століть тому Португалія була країною 
еміграції, то останні 20 років вона ста-
ла країною, яка приймає емігрантів. До 
1980 року міграція у Португалії ніколи 
не сягала більше 50 тисяч осіб. Але за 
останні десятиліття вона збільшилася 
у кілька разів. 

Із португальською деколонізацією і 
після революції 1974 року відбувається 

перша хвиля імміграції з наших коло-
ній – близько мільйона португальців 
повернулися тільки з африканських 
колоній. Нестабільність у нових пор-
тугальських країнах Африки, які 
з’явилися після здобуття незалежності, 
послідовні війни за контроль над вла-
дою – все це призвело до руйнування 
економічної та соціальної структури і 
спонукало більшість людей емігрувати 
до Португалії в пошуках безпеки і за-
собів для існування. Цікава річ з емі-
грантами з Мозамбіку. Незважаючи на 
те, що вони опинилися у такій ситуації, 
як і решта португальських емігрантів 
в африканських колоніях, вони не емі-
грували в Португалію, а виїхали в ПАР. 
Іншим феноменом у цей час стає роз-
пад комуністичної системи та падіння 
Берлінської стіни. У країнах Східної 
Європи виникає уявлення, що всі кра-
їни ЄС багаті, а життя там є квітучим і 
безтурботним, тому наприкінці XX сто-
ліття відбувається масовий приїзд до 
Португалії українців, росіян, молдаван. 

Водночас мешканці Бразилії, яка є 
традиційною країною португальської 
еміграції, у зв’язку з кризою почина-
ють емігрувати в Португалію. Відтак 
бразильська громада стає найчислен-
нішою громадою в Португалії. 

Імміграційна хвиля до Португалії 
змінилася минулого року. За офіцій-
ними даними, з 1980-го по 2004 рік 
імміграція в Португалію збільшува-
лася щороку. У 2005 році імміграцій-
ний потік стає меншим на 7,27%, але 
наступного знову зростає. І тільки 
економічна криза зменшує цей по-
тік. Кількість емігрантів, які прожи-
вають на законних підставах, напри-
кінці 2009-го становила 454 191 особу, 
а наприкінці 2011-го зменшується до 

445 тисяч. Перше місце за імміграцією 
займає Бразилія, друге – Україна, тре-
тє – Румунія, четверте – Кабо-Верде. Це 
офіційні дані, але я вважаю, що число 
іммігрантів Португалії є більшим на 
200 тисяч осіб.

Для Португальської Католиць-
кої Церкви присутність католицької 
Церкви іншого обряду є багатством, 
але водночас викликає певні труднощі 
і непорозуміння. 

Португалія є католицькою держа-
вою з початку свого існування, тобто 
з XII століття. Тільки 20 років тому 
країна зустрілася з таким феноменом, 
як Католицька Церква Візантійсько-
го обряду. Для португальського ка-
толицького суспільства це було щось 
абсолютно невідоме. Адже для порту-
гальців визначення Католицька Церк-
ва асоціюється з латинським обрядом 
та безшлюбним священством. Розбіж-
ності в обрядах створили певну плута-
нину. Португальське духовенство було 
не готове до прибуття католицьких 
громад іншого обряду, тому до них ста-
вилися з обережністю, навіть плутали 
з Православною Церквою.

Незважаючи на велике скупчення 
українських емігрантів у португаль-
ських великих містах і туристичних ра-
йонах країни, українці розсіяні по всій 
території країни, що подекуди створює 
ускладнення для надання їм належної 
духовної опіки. У деяких регіонах емі-
гранти повинні долати великі відстані, 
щоби взяти учать у недільних відпра-
вах. Деякі громади є нечисленними і не 
можуть забезпечити своїх священиків, 
тому такі священики здебільшого пра-
цюють у латинських парафіях. Але це 
не є виправданим, бо тоді вони приді-
ляють менше уваги своїй Церкві. 

Є також незначні труднощі у спів-
праці з вашими священиками. Проб-
лема не тільки з одного боку. Думаю, 
через брак інформації і комунікації 
від самого початку було погано орга-
нізовано працю капеланії. 

Інша проблема – канонічні розбіж-
ності. Було б добре надавати римо-ка-
толицьким громадам інформацію про 
вашу Церкву, про життя, обряд, куль-
туру, традицію і полегшувати інтегра-
цію для українців, які тут перебувають.

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
АКУЛЬТУРАЦІЇ, НЕБАЖАНІ 
НАСЛІДКИ ТА ЇХ 
ЗАПОБІГАННЯ У СВІТЛІ 
ДУШПАСТИРСЬКОГО 
СЛУЖІННЯ

Психологія культури і транскуль-
туральна психологія зосередили 

своє вчення на тих процесах, крізь які 
проходять люди, котрі міняють куль-
туру. Спробуймо розглянути головні 
з них, які є дотичними до місійності 
та міграції.

Асиміляція. Це процес інтеграції 
людей, зовнішніх об’єктів, ідей, цін-
ностей і всього, що є невідомого змісту, 

о. Андрій Гах
Секретар ПМВ (Киїів)
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у відмінний від походження образ і 
спосіб життя. Асиміляцію можна роз-
глядати, як природну і штучну. При-
родна – це обставини, які спричиня-
ють зміну особи в той спосіб, який є 
притаманний суспільству, відмінному 
від рідного, в якому перебуває людина. 
Натомість штучна – застосування пев-
ного насилля для того, щоб перемінити 
світогляд і образ життя на інший, що 
є відмінним від рідного.

Інкультурація. Церква говорить 
про потребу інкультурації – це є мі-
сійність. Місійність у вселенському 
значенні – це коли місіонер їде в країну, 
де є погани чи люди іншої віри, він 
вносить елементи християнства, відтак 
їхня культура абсорбує ці елементи. 

Акультурація. Це процес взаєм-
ного впливу культур. Компонентами 
акультурації є: соціальна поведінка, 
мислення, уява, спосіб сприйняття зо-
внішнього світу і чинників, які впли-
вають на життя.

Психологія культури. Людська по-
ведінка перебуває під біокультурним 
впливом, а саме генетичним – культур-
на спадщина з огляду на місце похо-
дження. Частина культури передається 
генетично. Різниця між психологією 
культури і транскультуральною психо-
логією в тому, що психологія культури 
вважає, що поведінка є етапом, безпо-
середньо пов’язаним з культурним ас-
пектом, який усі відповіді шукає в кон-
кретній культурі походження особи. 
Натомість теорія транскультуральна 
стверджує, що культура відрізняється 
від поведінки, оскільки має за основу 
біологічний аспект життя. 

Негативні наслідки мігрантства 
та процесу акультурації. У христи-
янській релігії гордість – це матір всіх 

гріхів. У психології щось подібне. Є 
стрес – це перша реакція, яка може 
мати негативні наслідки. Особливо 
часто це стається у процесі акульту-
рації, коли людина змінює середовище 
і зіштовхується з певними трудноща-
ми. Зовнішні чинники впливають на 
внутрішні. Психологічний добробут 
стає набагато гіршим, аніж мав би бу-
ти. І тоді виникають депресії, людина 
закривається. 

Революція в гуманістичній теорії: 
не психолог допомагає людині, а лю-
дина сама собі. Завдання психолога – 
вести її. Тут можна провести аналогію 
зі сповідництвом. Бо людина, яка при-
ходить на сповідь, виявляючи свої грі-
хи, відкриває певні життєві труднощі. І 
тут священик, як психолог, старається 
допомогти їй у розумінні свого став-
лення до Бога. При цьому може бути 
допоміжним методом парафразуван-
ня: переказувати те, про що людина 
говорить. Людина тоді почувається 
більш відкритою до співрозмовника, 
до сповідника. Дуже важливо слухати. 
Іноді людина просто хоче бути почу-
тою. Цей момент є одним зі способів 
уникнути негативних наслідків про-
цесу акультурації.

•

Із 25 червня по 1 липня 2012 року в 
Івано-Франківській Духовній Семі-

нарії ім. св. свщмч. Йосафата Пасто-
рально-місійний відділ УГКЦ удруге 
провів практичний курс із місійного 
служіння для семінаристів старших 
курсів з усіх семінарій України. 

Учасники почули свідчення місі-
онерів із Греції, Португалії, Росії, Ка-
захстану, Прибалтики та з місійних 
теренів Центральної, Східної і Півден-
ної України.

Упродовж тижня з семінаристами 
ділилися своїм досвідом емиритова-
ний Архиєпископ Блаженніший Лю-
бомир Гузар, владики УГКЦ, священи-
ки, представники монаших спільнот, 
експерти з питань явища міграції та 

релігієзнавці. Про свою роль у душ-
пастирській праці на міграції розпо-
віли і дружини священиків-місіонерів, 
і миряни-мігранти.

Окрім питання місійного служіння, 
в межах навчань обговорювали сучас-
ні виклики та труднощі на світовому 
рівні, зокрема торгівлю людьми, гло-
балізацію, релігійний нігілізм і кос-
мополітизм.

Особливістю курсу також стала 
участь у ньому дівчат семінаристів, які 
планують послужити Церкві в одру-
женому стані.

Також, навчання було насичене 
культурними подіями: екскурсії по 
місту, похід до театру на виставу «На-
ція» та виїзд на природу.

СПЕЦКУРС  
ІЗ МІСІЙНОГО СЛУЖІННЯ  

ДЛЯ СЕМІНАРИСТІВ
Івано-Франківськ, 2012 
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ПРИВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Дуже приємно, що ця зустріч про-
ходить у нас, в Івано-Франківську. 

Як ви знаєте, нещодавно було прого-
лошено Івано-Франківську митропо-
лію. Тому ми раді вітати семінаристів 
із різних семінарій у нашій митрополії, 
в нашій семінарії.

Церква наша є на великих просто-
рах. Ці простори не обмежені кордо-
нами України, бо наші співвітчизники, 
парафіяни греко-католики живуть та-
кож в інших країнах, де потрібно ними 
опікуватися святій Церкві, опікуватися 
кожною людиною.

Я радий, що владика Йосиф і отці 
зробили так, аби ви могли зустрітися, 
познайомитися, адже ви всі є одноліт-
ки, перед вами – служіння. Цими дня-
ми ви знайшли одні одних, це важливо, 
бо згодом у житті будете йти поруч. 
А якщо це будуть великі відстані, то 
все одно знатимете, що маєте приятеля, 
з яким можна поділитися, порадитися. 

Хочу вам усім побажати Божого 
Благословення і Божої опіки. Ми на-
магатимемося всіляко допомагати, 
щоб ви могли служити нашим вірним. 
Найважливіше – довіряти парафіянам. 

Кожна людина потребує любові й ува-
ги. Через цю любов і увагу вона зростає 
і починає працювати в Церкві.

ПОТРЕБА РОЗВИТКУ  
МІСІЙНОГО ДУХА В УГКЦ

Місійне душпастирство – це коли 
ми представляємо Ісуса Христа 

тим, хто ще про нього нічого не знає.
Ісус Христос казав: «Ідіть і навчай-

те». І впродовж століть християни-
місіонери йшли і проповідували і ще 
сьогодні проповідують Ісуса Христа 
тим, хто про нього не чув.

Це класичне місійне душпастирство.
Але ще є особлива група, яку ми 

також називаємо місійна. Кажемо: 
місії на сході України. Ми не йдемо 
до Харкова чи Одеси проповідувати 
Христа так, якби там про нього ніхто 
нічого не чув. Тут ми вживаємо слово 
«місійний» у такому значенні, що це є 
душпастирство для людей, які сьогодні 
з різних причин не мають нормального 
парафіяльного душпастирства. 

Історія місійної духовності нашої 
Церкви. Тисячу років тому християн-
ство стало офіційною релігією нашої 
держави. Вже з перших років існували 

Владика Володимир Війтишин
Митрополит Івано-Франківський

Блаженніший Любомир Гузар
Емиритований Архиєпископ (Київ)

у нас монастирі. Переважно вони кон-
центрувалися навколо Києва. Монахи 
все своє життя цілковито жертвували 
на Славу Бога. З рядів цих монахів де-
які йшли й засновували власні стани-
ці. Приходили і там жили в простоті, 
освячуючи себе молитвою. Навколо 
таких монахів почали гуртуватися лю-
ди. І коли монахи розповідали їм про 
Ісуса Христа, про Божу науку, люди 
тим захоплювалися і ставали христи-
янами. І в такий спосіб Слово Боже, 
християнство, пішло на ті території, 
які ми сьогодні називаємо Росія і Бі-
лорусь. Це була справжня місійна ді-
яльність – ченці говорили до людей, 
які про Ісуса нічого не чули. 

120 років тому багато нашого на-
роду поїхало з Західної України за 
океан: у Північну і Південну Америку. 
Там вони осідали, шукаючи кращого 
життя. Але вони приходили зі серед-
овищ, де вже існували парохії, де було 
нормальне душпастирство. Вони при-
звичаїлися мати святині, храми, опіку 
священика тощо.

Вони пішли в Канаду, США, Брази-
лію, Аргентину, менші держави. Там 
вони будували храми. Деякі наші храми, 
збудовані 100 років тому, ще досі стоять. 

Ті громади треба було обслужити. 
Тоді наші монахи отці-василіяни, мо-
нахині, сестри-служебниці стали по-
силати членів своїх згромаджень, щоби 
тим людям служити. Це була свого роду 
місійна діяльність. Вони йшли не на го-
тове, вони йшли організовувати. Вони 
жертовно працювали. Сьогодні вони 
мають повні єпархії. Люди втрималися 
при Святій Церкві завдяки жертовнос-
ті отців, які там працювали. 

Як би хотілося покрити всі душ-
пастирські релігійні потреби наших 

емігрантів по всіх світах. Але це важко 
забезпечувати. 

Може, нашому народові, нашій 
Церкві бракує місійного духу... А що 
таке місійний дух? На мою думку, це 
щире бажання поділитися з деким да-
рами, які ми одержали. Крім основного 
дару – життя, ми одержали великий 
дар від Господа – дар Святої Віри. Хто 
ніколи не був на чужині, хто ніколи не 
відчував, що означає бути самотнім, 
бути далеко від близьких, від своєї 
Церкви, йому дуже трудно зрозуміти, 
що то значить дар Святої Віри. Якщо 
ми маємо той дар і щиро хочемо ним 
поділитися з іншими, то треба поді-
литися. Тоді ми маємо місійний дух. 

Ми відчули, що в нашій Церкві не-
ма того запалу, того прагнення поді-
литися даром Святої Віри з іншими. 
Були люди, які хотіли пожертвувати 
себе, хотіли послужити Богу, хотіли 
поділитися. Але дуже важко отримати 
достатнє число священиків, монахів, 
навіть мирян, які йшли би і служили 
іншим. До Росії не хочуть йти. Потре-
ба у священиках, монахах і відповідно 
підготовлених мирянах є і на Балканах, 
і в Прибалтиці, і в Західних державах 
(Німеччині, Франції, Англії). А найбіль-
ше – в східних областях України. 

Мені здається, ми замало тішимо-
ся Божими дарами. Дайте дитині ко-
робочку шоколадок – і вона піде до 
братика чи сестрички або до мами ді-
литися. А ми замало тішимося даром 
Святої Віри. Бо якщо цього нема, то 
нема чим ділитися. 

Ми повинні дуже інтенсивно по-
працювати над тим, щоби люди зрозу-
міли, яке то щастя бути християнином, 
яке то щастя вірити в Бога. І щоби вони 
самі горіли тим бажанням поділитися 
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з іншим. Це для нас є сьогодні першим 
важливим місійним завданням. 

Як знати, може людина бути місіо- 
нером чи ні? Це є справа покликання. 
Так само, як бути лікарем, юристом 
чи кимсь іншим. Людина мусить мати 
бажання.

Людина, яка збирається йти на мі-
сії, мусить над собою дуже працювати, 
щоби щораз більше полюбити Бога.
Людина не буде місіонером у будь-
якому значенні цього слова, якщо не 
буде одержима любов’ю до Бога. 

Щоби Бог допоміг, потрібно робити 
дві речі. Перше – читати життя святих 
місіонерів, щоби краще пізнати, що 
таке бути місіонером. Друга – захопи-
тися любов’ю до Бога. 

Щоби бути місіонером, треба бути 
особливим. Свята Тереза є покрови-
телькою місіонерів. Хоча вона ніколи з 
монастиря не вийшла, ніколи не була 
місіонаром, померла такою молодень-
кою, а все ж таки Церква в ній пізнала 
прикмети того місійного Духа. Вона 
молилася за місіонерів, вона прагнула, 
щоби їхня праця увінчалася успіхом. 
І з неї зробили прекрасну покрови-
тельку місіонерів.

Якщо ми пізнали, що справді могли 
би стати місіонерами, нам потрібно 
дуже уважно старатися поглиблювати 
наше духовне життя. Ставати одержи-
мими на справу Божу. Треба Господа 
Бога просити, щоби розвивати в собі 
місійну ревність. 

У світі багато протестантів. Вони 
мають дуже розвинений місійний дух. 
Багато протестантів йдуть по всіх кра-
їнах світу проповідувати Ісуса Христа. 
Є знана історія про місіонерів, які ці-
лими родинами поїхали на Амазонку 
в Північну Бразилію. Там було багато 

племен, які ніколи не чули про Ісуса. 
Протестанти приїхали туди і почали 
працювати. Але щось там не склалося, 
і одного дня тамтешній народ вирізав 
усіх чоловіків-протестантів. Жінки з 
дітьми лишилися і вирішили тікати, 
але трохи відбігли, зупинилися і дума-
ють: а від чого ми тікаємо? Завернули 
і схристиянізували це плем’я. Це над-
звичайний випадок. 

Яка є трудність із Західною Єв-
ропою? Місцеві латинські ієрархи 
не хочуть приймати наших жонатих 
священиків. Але Східна Україна, Ка-
захстан, Росія таких труднощів не ма-
ють. Я сказав би, навіть краще, коли 
їде ціла родина. Латинники не йдуть 
поодиноко, вони посилають певне чис-
ло монахів. Вони йдуть разом і один 
одного підтримують. Живуть разом. 
Мають можливість працювати гуртом.

Священикові, який хоче працювати 
в Україні чи Росії, самому бути там не 
легко. Дуже великі труднощі священи-
чого життя. Але якщо він одружений, 
якщо він має сім’ю, він має з ким по-
говорити, він має того, хто його під-
тримує. Східна Україна чи Росія при-
звичаїлися до жонатих священиків. 

Добра дружина відіграє важливу 
роль у місійній праці. Тут не можна 
нав’язувати. То не є легке життя. Наба-
гато легше жінці сидіти в Івано-Фран-
ківську, Стрию чи Львові, ніж жити, 
може, навіть і гарно в якомусь місті, 
але серед чужого середовища. Це ви-
магає певної відданості. Як священик, 
так і його дружина мають відчути, що 
вона готова до такого. Вона може бути 
тим Божим пальцем, який буде свя-
щеника підтримувати і заохочувати. 

Дуже добре є, якби священики зби-
ралися разом. Це дуже проблематично 

в Росії, де один священик від другого 
живе зазвичай на відстані 500 км. По-
їхати на каву за 500 км – це трошки 
далеко. Але там, де є можливість, – у 
Східній Україні, в Криму – треба йти 
і підтримувати товаришів та релігійні 
спільноти. З’їздити, помолитися ра-
зом, поговорити, обмінятися своїми 
служіннями. 

Молитися мусять місіонери. Але мо-
литися також мусимо ми за них, за тих 
борців на першій лінії місійного фронту. 
Треба їм надавати і фінансову поміч. 

Наполеон казав так: дитину треба 
виховувати 20 років перед її народжен-
ням. Це означає, що треба виховувати 
ще маму та батька. Коли ми говоримо 
про місійну духовність (а як я сказав, 
вона полягає в бажанні поділитися з 
іншими Божим даром Святої Віри), 
дуже ефективно виховувати батьків. 
Скільки молодих людей не пішли до 
семінарії, хоча мали і бажання, і здіб-
ності, бо батьки не хотіли. Але якщо 
батьки заохочують дітей, тоді справа 
виглядає цілком по-іншому. І нам тре-
ба так виховувати наших громадян, на-
ших молодих батьків, щоб вони бачили 
в цьому велике добро. Щоб мати чи 
батько, подивившись на свою дитинку, 
сказали: які ми були б раді, якби наша 
дитина стала місіонером.

Треба утверджувати людей у вірі, у 
відчутті того щастя – бути віруючим. 
Отже, самих себе мусимо утвердити. 
Це є шлях, як ми можемо розвернути 
місійну духовність, то значить – поді-
литися Божими дарами з усіма.

ВИКЛИКИ ДУШПАСТИРСТВА 
ВІРНИХ УГКЦ ЗА МЕЖАМИ 
ГАЛИЧИНИ І УКРАЇНИ. 
ДІЯЛЬНІСТЬ ПАСТОРАЛЬНО-
МІСІЙНОГО ВІДДІЛУ 

Українці і першої, і другої, і третьої, 
і тепер четвертої хвиль еміграції 

виїжджали в пошуках легкого хліба, 
хоч, у принципі, емігрантський хліб 
ніколи не був легким. І завжди Церква 
як матір висилала провідників своїх, 
аби міг священик бути духовним тре-
нером, щоби кожна людина знала, де 
шукати тієї духовної сили, щоби на 
еміграції могла перемагати світ у собі 
і мати якусь надію.

Якщо говорити про виклики, то вже 
сама еміграція є викликом. Виклики є: 
розпадаються сім’ї, недоглянуті діти. 
Їм уже не треба мами, їм треба ма-
миних грошей. Або жінчиних грошей. 
Вона собі там працює, вони з легкіс-
тю тратять зароблені гроші. Чоловіки 
п’ють пиво, і не тільки. Звикають уже 
до «безжінки», аби гроші були… 

Якщо комусь тяжко в Україні – я 
вам радив би поїхати до Бразилії. Наша 
еміграція в Бразилії налічує 120 років. 
Минулого року там був Синод, і був 

Владика Йосиф Мілян
Голова ПМВ (Київ) 
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Патріарший Собор, темою якого було 
богопосвячене життя – монашество. 
Ми подивилися, як живуть українці 
в Бразилії. Там худоба ходить по полю 
цілий рік, і добрий господар не знає, 
скільки він її має на полі. Весілля ро-
блять на тисячу людей. Але, повірте 
мені, я певний, що ви там жити не 
хотіли би. Там такий страшний ре-
зонанс: елітний будинок, де три ме-
три колючого дроту, консьєрж, відео 
спостереження, де рай та й годі, і від-
разу такі злидні – будиночки з папе-
ру, з фанери, де наркотики, розпуста, 
вбивства, туди навіть поліція боїться 
йти. Тільки у 2000 році в наше укра-
їнське село провели світло і насипали 
дорогу з гравію. Раніше дістатися туди 
можна було лише возом. У нашій уяві 
Бразилія – то благодатний край, щас-
ливі люди, блаженна сторона. Але це 
тільки в нашій уяві…

Доволі часто еміграція є не тільки 
викликом, а й пропозицією, і великою 
нагодою до позитивної зміни.

Ми з о. Василем Поточняком нещо-
давно повернулися з Балкан. Ми зустрі-
лися в Белграді з паном Романом, укра-
їнцем із Канади, який нині є послом 
Канади в Сербії. Справді, українці дося-
гли величезних успіхів у Західних світах, 
зокрема на американському континенті. 

Патріарх Лісабонський колись ка-
зав Блаженнішому Любомирові, що 
вони не бачать трагедії у розвитку емі-
грації: кожен четвертий португалець є 
емігрантом. Він переконаний, що пор-
тугальська еміграція датує матеріально 
розвиток всієї економіки країни. Це 
потужні інвестиції. Те саме, в принци-
пі, є і в нас в Україні. Адже йдеться про 
5-7 мільйонів українців, які виїхали 
на еміграцію.

У Португалії залишиться багато 
наших людей. Бо імміграційна полі-
тика є сприятливою. Там діють кілька 
українських шкіл.

Настане час, коли що ПМВ очо-
лить окремий єпископ, який не буде 
займатися більше нічим іншим, тіль-
ки цією справою. Ми працюємо над 
розширенням нашого Відділу. І вже 
маємо людину, яка очолює медійний 
простір. Будемо мати духівника, який 
знається на цьому, і мирянина. Ми за-
чинаємо предметно працювати над 
нашою справою.

Крім місійних семінарів, які про-
водимо щороку і будемо поширювати, 
наприкінці липня ми організовуємо у 
Ворзелі біля Києва зустріч з місіоне-
рами, які вже працюють на місійних 
теренах. Ми пробуємо цього року за-
лучити священиків, які вже працюють 
на місії, сестер-монахинь, катехитів і 
мирян, які в громадських організаціях 
або при церкві пробують зі священи-
ками творити Церкву і працювати в 
Церкві і для Церкви. 

Ми маємо дуже амбітні плани. Нам 
вдалося зрушити з місця справи в При-
балтійських країнах, де також потрібні 
священики. Ми зараз інтенсивно пра-
цюємо над створенням місії в Ізраїлі.
Шукаємо священиків для Португалії. 
Там є невеличка проблема, бо вони 
бажають неодруженого священика, 
целібату. Втім Європа обережно, але 
поступово відкривається на наші про-
позиції.

Ми маємо часто неуспіх не тому, 
що світ нас не сприймає, а тому, що 
ми зі світом не зустрічаємося. Влас-
тиво, що такий Відділ і його праців-
ники мали би частіше зустрічатися з 
членами Єпископської Конференції,  

з окремими єпископами-ординаріями 
з тієї Церкви, яка мала би нас прийня-
ти. Може, вас треба повести туди і по-
казати, що ви є добрі кандидати, що 
з вас будуть добрі священики. Або їх 
покликати, коли приїдуть, і показати, 
що дружина священика – нормальна 
особа, навіть духовна, і вона Церкві не 
шкодить, як багато хто думає.

Ми в нашому Відділі хочемо бути 
креативними. Згодіться, хіба ректори 
в якійсь зі семінарій робили зустріч із 
вашими симпатіями? Ні!

Я – єпископ, а колись був монахом. 
І я не шкодую про це. Я справді щас-
ливий у своєму виборі. Але не вважаю, 
що всі мають бути такими, як я. Хоча, 
на мою думку, наша Церква має дуже 
великі проблеми, бо ми не маємо здо-
рового целібату. Наголошую – здоро-
вого. Того, який іде Церкві служити не 
тому, що має якісь причини, а тому, що 
це його вибір, і від того він почувається 
щасливим. Хоча мені здається, почина-
ють з’являтися малесенькі тенденції до 
появи так званого здорового целібату. 

Наш курс матиме багато часу для 
діалогів і спілкування. Тішити вас, як 
то гарно працювати для трудових емі-
грантів за кордоном, або розповідати 
вам страшилки – то нікому не корисно: 
ні мені, ні вам. Думаю, ви і так багато 
знаєте тих реалій, які трапляються за 
кордоном. 

У листопаді минулого року Фонд 
Бьолля і Благодійний фонд «Реновабіс» 
організували восьмі зустрічі в Берліні, 
де було дуже багато представників Ка-
толицької Церкви, членів Бундестагу, 
урядових осіб і представників наших 
громадських організацій. Я як голова 
ПМВ теж там був. Я намагався сте-
жити за новинами про еміграцію, як 

про шанс, і звернув увагу присутніх 
не на статистику, візові чи безвізові 
режими, а на людину як особу крізь 
призму Євангелія. Бо справді, ми дуже 
часто проблеми міграції сприймаємо 
як соціологію, політологію тощо. А там 
є конкретні люди, чиє життя потребує 
нашої уваги.

ОСНОВИ МІСІОЛОГІЇ 
ТА ЄВАНГЕЛІЗАЦІЇ

Наші вірні живуть не лише в Укра-
їні, а й по всьому світу, що дуже і 

дуже міняє цілу церковну еклезіологію,  
і ставить питання місіології: як звіщати 
Христа нашим землякам на п’яти кон-
тинентах планети, а не лише в Україні 
чи на Східній Україні? 

Є ще один чинник нашої сучаснос-
ті, що членами Української Греко-Ка-
толицької Церкви в усьому світі стає 
все більше етнічно неукраїнців. Дуже 
часто це є місцеві люди, і не лише на-
щадки наших перших поселенців, але 
зазвичай люди з зовсім інших народів, 
культур, які, попри це, прагнуть бути 
членами нашої Церкви. І постає зовсім 
нове і надзвичайно цікаве завдання: в 

Митр. прот. д-р Мирон Бендик
Ректор Дрогобицької  

Духовної Семінарії
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який спосіб пастир нашої Церкви мав 
би до них ставитися, щоби, прийшов-
ши до нашої Церкви, вони не почува-
лися в ній чужинцями, а відчули, що 
це також їхній дім? 

Випускники наших семінарій ма-
ють виробити місійне мислення, щоби 
перш за все самому добре почуватися 
всюди, де його єпископ благословить 
бути на потребу Церкви. Через брак 
отакого виробленого місійного мис-
лення часто випускник наших семіна-
рій має певний психологічний бар’єр, 
а іноді навіть і страх – опинитися десь 
за межами рідної Галичини, де все зда-
ється таким чужим і невизначеним. 
Боїться, що не дасть ради, загубиться 
в тому світі.

Звичайно, коли ми говоримо про 
євангелізацію і місіологію, про їх осно-
ви, то кілька слів треба сказати про самі 
терміни. Два слова ми вживаємо, щоби 
окреслити те, що становить місію кож-
ної Церкви, і нашої зокрема: це єванге-
лізація – проповідування Євангелія, і 
місія. Євангелізаційна місія – це здій-
снення передусім Заповіту Ісуса Христа.

Звичайно, що Євангеліє або Блага 
Вість, скерована до кожної людини, 
до всіх народів без винятку. Бог ви-
бирає дуже слабке знаряддя з людсь-
кго погляду для спасіння світу. Але в 
цьому є Божа педагогіка, щоби тим 
більше Сила Божа являлася в немочі 
слова людського. Відтак,це завдання, 
з яким Христос висилає апостолів у 
світ – іти і проповідувати, – обґрунто-
вує тим, що Він узяв це доручення, цю 
місію від Отця і передав апостолам – 
нам, людям. Він каже: «Від Отця взяв і 
вам передав». І власне в цьому – нести 
передання народам – і полягає місія, 
послання, яке отримували апостоли, 

а через них і вся Церква для служіння, 
для спасіння усіх народів.

Слово «місія», яке дало початок 
слову «місіологія», з’явилося пізніше, 
ніж «євангелізація». Воно з’явилося у 
XVII столітті в середовищі дуже відо-
мих великих місіонерів, як потім їх по-
чали називати, – Отців Єзуїтів. Після 
відкриття усіх заокеанських територій 
вони почали виїжджати до різних на-
родів, які там проживали і які не чули 
про Христа. Піти на далекі території 
означало піти на місії. Ці території, 
власне, називали місійними, а тих, хто 
йшов проповідувати народам, які про 
Христа ще не чули, – місіонерами. 

Євангелізація і місія Церкви має два 
виміри. Перший – «місія внутрішня». 
Власне, слово «євангелізація» почали 
зводити більше до поняття внутріш-
ньої місії. Поряд із ним виникло понят-
тя «місії зовнішньої». Це два підтермі-
ни, які застосовують до слова «місія». 

Внутрішня місія – це та, яка полягає 
у все глибшій і глибшій євангелізації 
своєї Церкви – місцевої або помісної. 
Це євангелізація, яка відбувається в 
межах уже тієї церкви, яка отрима-
ла хрещення. Але водночас сімейні, 
суспільні, політичні, державні й інші 
аспекти життя народу також потре-
бують євангелізації. І в цьому полягає 
внутрішня місія Церкви.

Кожне нове покоління, яке прихо-
дить у світ, має, порівняно з батьками, 
трішки інші запити, зацікавлення, на-
віть інші цінності. І в цьому сенсі місія 
Церкви в кожному народі ніколи не 
втрачає своєї актуальності. Неможли-
во собі сказати, що місія закінчилася, 
і можна поставити крапку. Тому вже в 
сучасній Церкві цю внутрішню місію, 
яка полягає у відновленні християн-

ського коріння у кожному наступному 
поколінні, називають терміном «нова 
євангелізація». 

Нова євангелізація належить саме 
до внутрішньої місії, бо має за мету не 
подорож до інших народів, а поглиб-
лення християнства у народі власному. 
І тому місією Церкви не є споглядати 
на секуляризованих людей чи людей, 
збайдужілих до релігії, і скрушно хи-
тати: ну, що ж робити? Не витрачайте, 
куме, сили, спускайтеся на дно! 

Коли йдеться про зовнішню місію, – 
це означає, що Церква не може зали-
шатися осторонь будь-якого народу, 
який на нашій планеті живе. І досі 
існує багато народів, які не є христи-
янськими, які сповідують інші релігії. 
Тому зовнішня місія Церкви є акту-
альною, необхідною. Бо коли всьому 
творінню, як каже Христос у Євангелії, 
буде проповідуватися Блага Вість, то 
це буде знаком, що Друге Пришестя 
Господа близько. 

Наша ментальність під упливом 
переслідувань ставала ментальністю 
захисною, коли християни-українці 
більше дбали, як зберегти те, що є, ніхто 
навіть не мріяв про те, як поширювати, 
як розвивати, як іти до інших народів. 
І тепер, коли вже немає переслідувань, 
коли відкрилися колосальні можливос-
ті до праці, ця захисна ментальність 
певною мірою нам заважає. А треба 
ставити питання про відкриття нових 
парафій, про розвиток капеланства. В 
Європі виразно зарисовані місійні те-
риторії. Ми маємо ставити питання: 
якщо у нас є священики, то, можливо, 
вони там потрібні. Треба мислити шир-
ше! Церква, яка по-дідівськи мислить, 
довго не виживе. Церква з молодим 
духом мислить, як рости. 

Ми не раз нарікаємо, чому приїж-
джають в Україну якісь місіонери. Ми 
не розуміємо, що вони тут роблять. 
А вони приїхали, бо їм сказали, що 
вони потрібні тут. І вони не боялися 
лишити рідний край, вивчити укра-
їнську мову, пізнати місцеві звичаї, і 
є між нами тепер.

Євангелізація Церкви має три ви-
ражені послідовні етапи. Це кириг-
ма, катехизація і містагогія або тайно- 
введення. 

На етапі киригми відбувається ві-
щання Благої Вісті, переважно скон-
центрованої на базовій Пасхальній по-
дії смерті та Воскресіння Ісуса Христа. 
З цього починається проповідь Єван-
гелія. Першу Благовість, або ж пер-
шу киригму (грецьке слово «киригма» 
означає «Благовість», яку звіщають 
усно заради увірування слухачів) приніс 
людям апостол Павло. Він вийшов до 
людей і сказав: мужі-браття, отого Ісу-
са Христа, якого ви руками безбожни-
ків прибили до хреста, Бог воскресив 
із мертвих, чого ми є свідками. 

У чому є Блага Вість? Що не гріх 
восторжествував. Хоча гріх привів до 
смерті Сина Божого. Останнє слово – 
за життям, воскресінням і за Богом. І в 
цьому Блага Вість, що ми більше не під 
гріхом. Це перший елемент киригми. 

А другий елемент – ми є того свід-
ками. Апостол давав собі звіт про те, 
наскільки психологічно важко буде 
людям сприйняти факт, що сталося 
Воскресіння.Тому відразу додає: ми є 
того свідками, свідками Воскресіння.

І священик, який це проповідує, 
має мати моральне право сказати, що 
він є свідком Воскресіння в тому сен-
сі, що, по-перше, він переміг гріхи в 
собі. Свідок Воскресіння – це свяще-
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ник-оптиміст, енергійний, діяльний, 
бо Воскресіння – це перемога над па-
сивністю, над сонливістю. Заспаний 
ксьондз – то є кара Божа. Бо засинан-
ня – то є не просто процес фізіологіч-
ний. Це є життєва позиція. Священик, 
пасивний на парафії, котрий живе за 
принципом «все бери – мене лиши», 
це не свідок Воскресіння. 

Мета киригми: щоб людина заду-
малася, який вчинок вона має в житті 
зробити? «І тоді, – каже апостол Пе-
тро, – покайтеся, і нехай кожен із вас 
охреститься в Ім’я Господнє!». Завдан-
ня киригми – спонукати до увірування 
та охрещення, і до покаяння. 

І коли перша фаза євангелізації – 
киригма, ця перша Пасхальна подія 
Воскресіння – зрушила слухачів, тоді 
починається другий етап, який назива-
ється «катехизацією». Сенс цього ета-
пу полягає в тому, щоби відповісти на 
запитання людей у зв’язку з почутим. 
Задля того, щоби цю віру поглибити.

Ці питання виникали в людей, які 
слухали ту апостольську проповідь. 
Добре, я стаю віруючий, і що це озна-
чає? Як мені далі жити? Я тепер охре-
щений, а моя жінка невіруюча – що 
мені робити? Коли Церква починає 
відповідати на ці запитання – почина-
ється етап катехизації. Благу Вість лю-
ди прийняли. Люди прийняли смерть 
Христа і Воскресіння Христове. Люди 
увірували й охрестилися. Тепер пи-
тання християнського життя. Це той 
етап євангелізації, який є переданням 
катехизи, поглибленням Віри. 

І виникає запитання: а на які сили 
мені спертися, щоб жити так, як я вірую? 

І тоді наступає третя фаза єванге-
лізації, яка називається «тайновве-
денням», по-грецьки «містагогією». 

Щоби ми розуміли цю таїнственну 
силу – жити так, як ми віруємо, – ми 
черпаємо від Господа Бога. А ця сила 
нам передається у Святих Таїнствах 
Церкви. І тому людина, яка спроможна 
тими таїнствами жити, живе вже пов-
нотою своєї Віри, і вона потребує їх. 
Людина має вироблену потребу. Коли 
людина має неспокій совісті, то вона 
сама розуміє, що треба йти до спові-
ді. Така людина вже розуміє, що то є 
запорука того нового життя в старих 
умовах, зовнішніх, в яких кожен із нас 
далі залишається. 

Християнство – це слабкість люд-
ська у Божій Всесиллі. Хай вівця по-
кладається на свого пастиря, а він знає, 
як її захистити від усіх вовків. А вівця 
хай себе веде так, як їй належить: у сми-
ренні, у миролюбстві, у проповіді слова, 
у Таїнствах, які даруються, і завдяки 
яким люди на землі стають сильними.

Є для цих трьох фаз і відповідне Бо-
же благословення. Хрещення є введен-
ням нас у віру і знаком віри одночасно; 
миропомазання – знаком поглиблення 
у вірі; євхаристія – вершина таїнств 
всіх, яка дає нам силу жити по-божому, 
залишаючись людиною. 

Перші місійні кроки Христової 
Церкви відбувалися в тогочасному 
античному світі. Осередками таких 
християнських місій ставали великі 
античні міста: Рим, Олександрія, Анті-
охія, Єрусалим. Міста космополітичні, 
де було дуже багато людей різного по-
ходження, де всі вживали грецьку як 
мову спілкування. Але це ще не була 
євангелізація народів, а тільки імперії. 
І апостоли, які проповідували Христа, 
були юдеями.

Перша Церква Христова історично 
була Церквою Єрусалимською. І місія 

апостолів первісно мала внутрішній 
характер. Апостол Павло починав мі-
сійні подорожі з того, що йшов зві-
щати Євангеліє своїм землякам. Він 
приходив до якогось міста, перш за все 
цікавився, чи є якась юдейська спіль-
нота в тому місті, і коли дізнавався, що 
десь є синагога, чи вони збираються 
на березі річки, він у суботу приходив 
туди і починав з ними спілкування.

Разом з тим, Бог показав Церкві, що 
не тільки до юдеїв має бути та місія 
скерована. Христос сказав: навчіть усі 
народи. Але Церква поступово до цьо-
го йшла, адже існував великий бар’єр 
між юдеями та еллінами. Апостол Пав-
ло перший це відчув. Коли він укотре 
зазнав фіаско в проповіді своїм зем-
лякам, то сказав їм: «Добре, ми вас за-
лишаємо і йдемо до еллінів, йдемо до 
поган». У такий спосіб апостол Пав-
ло вперше започатковує «зовнішню» 
місію. 

Класичним прикладом місійної 
форми служіння апостола Павла є 
його проповідь на Афінському арео-
пагу. Він приходить у місто культури, 
в столицю філософії. На ареопазі зі-
бралася афінська еліта, питають його: 
«Що ти нам нового скажеш?» 

Він каже: «Ходячи Вашим містом, 
знайшов я багато жертовників, і з того 
зрозумів, що ви люди дуже побожні». 
Як ставиться апостол Павло до поган-
ства? Не каже, що ви диявола маєте і 
будете в пеклі горіти. Далекий апос-
тол Павло від такого. Натомість він 
починає з дуже позитивного ствер-
дження: «У вас багато жертовників, 
престолів, храмів. Це означає, що ви 
побожні люди». Він позитивно оцінює 
те, що люди намагаються жити яки-
мись цінностями, мати щось святе в 

серці. Пізніше Отці Церкви це назвуть 
«зернами християнства», «підготовкою 
до Євангелія». 

Каже він далі: «Коли я ходив по 
Афінах, я знайшов один жертовник, 
престол, який було присвячено, як 
там було написано, невідомому Богові. 
Оцього Бога, якого ви, ще не знаючи 
по імені, тим не менше, почитаєте, я 
прийшов вам звістити». 

Метод апостола Павла: він врахо-
вує, яка є місцева культура, до чого 
звикли люди, чим займалися. Він не 
має до них претензій, що вони себе 
не по-християнськи ведуть, служать 
ідолам, бо вони не християни. Він ста-
рався відшукати в тому, що побачив, 
здорове зерно, якийсь позитив, і тоді 
від того, що вони цінували, прокладав 
місточок до того, що цінне йому. Ви-
ходив на контакт зі своїми слухачами 
і починав їм говорити про Христа. 

Оцей спосіб – врахування місцевої 
культури під час ведення місій – на-
зивається у місіології інкультурацією. 
Слово це дуже часто вживав покійний 
Папа Блаженний Іван Павло ІІ, маючи 
на увазі те, що коли звіщається Єванге-
ліє, засівається як зерно у ґрунт певної 
культури, яка в кожного народу своя. 
І якщо людина не враховує, в який 
ґрунт садить, вона даремно засіює і 
змарнує те зерно. Інкультурація – це 
пізнання культури, серед якої місіонер 
буде діяти заради того, щоби ефектив-
ніше й успішніше євангелізувати цей 
народ.

Для проповіді Євангелія недостат-
ньо вивчити лише мову народу. Мо-
ва відображає певне мислення, щось 
ментальне, щось невидиме, виражене в 
словах. І коли ми не тільки знаємо зна-
чення слів, але схоплюємо мислення, 
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які ці слова породили, тоді вже готові 
зрозуміти людей чужих, до яких при-
йдемо. Бо місія – це не лише навчити 
людей розуміти світ так, як ми розу-
міємо, але навчитися самому розуміти 
світ, як вони, а відтак – показати, де 
в надрах їхньої культури є Христос. 
Щоби вони, почувши про Христа, не 
сприйняли Його, як щось чуже, а як 
щось дуже глибоке, що в них завжди 
було, але чого вони не вміли назвати 
по імені. 

Апостол Павло про цю інкульту-
рацію каже дуже чітко: «Для юдеїв я – 
юдей. Для греків – грек. Для всіх я став 
усім, щоби бодай декого спасти!»

Ми говоримо, що сучасний світ є 
багатокультурним. І це правда. Навіть 
Україна на наших очах стає багатокуль-
турною з різних оглядів. І вміти, збе-
рігаючи основне передання, виходити 
назустріч кожній культурі, – це місійне 
завдання Церкви.

Не завжди було так, що місії були 
за характером інкультуровані. Коли 
місіонери іспанські чи португальські 
їхали на заморські території, то вна-
слідок їхньої місії не виникала місце-
ва Церква, наприклад, перуанська чи 
бразильська, а виникали заокеанські 
філії європейських Церков. Тобто за-
мість того, щоб увійти в ту культуру і 
християнізувати тих самих індіанців, 
їх європеїзували, пробували з них зро-
бити іспаномовних, європоподібних. 
Бо ці місії часто мали не євангельський 
характер, а політичний (зокрема, в 
Середньовіччі), коли місію розуміли 
як спосіб поширення впливів якоїсь 
держави на іншу територію і місіоне-
ри старалися за допомогою світської 
сили утвердити в цій мові та звичаях 
місцевий народ. 

Коли ми говоримо про служіння 
нашої Церкви іншим людям, іншим 
народам, то для того, щоб їм добре 
послужити, потрібно дуже добре го-
туватися. Йдеться не лише про те, аби 
мати мовні курси. Йдеться і про те, 
щоби вже з третього курсу семінарист 
улітку хоча б на місяць їхав до країни, 
де в перспективі буде служити, і там 
проходив певні етапи інкультурації, 
щоби пізнавав місцеве життя, пробу-
вав зрозуміти місцевих людей, щоби 
він знав, куди їде, і згодом їхав туди, 
як до добрих знайомих, а не почував-
ся якимось закинутим десантником.

Важливо не боятися, що ми сьо-
годні – в Україні, завтра – в Америці, 
а потім – в Англії. Це є глобальний світ. 
Але завжди треба пам’ятати, якої Церк-
ви ми є діти. І де б ми не були, гідно її 
презентувати.

•

ПРАЦЯ З МОЛОДДЮ СЕРЕД 
УКРАЇНСЬКИХ МІГРАНТІВ

У XX столітті в Єгипті знайшли гро-
бівець фараона. Вчені визначили, 

що він помер 3000 років тому. Поміж 
інших археологічних знахідок був дуже 
цікавий напис на цьому гробівці: «Я 
покидаю цей світ, але коли я дивлюся 
на нашу сучасну молодь, то думаю, що 
цей світ довго мене не переживе».

Сьогодні дуже часто говорять про 
те, якою поганою і зіпсованою є молодь, 
мовляв, коли ми були молоді, все було 
по-іншому. Ця проблема триває що-
найменше 3000 років, хоча думаю, вона 
існує стільки, скільки існує людина.

Я не працював на місійних теренах, 
хоча мені доводилося багато їздити. 
Але мій досвід показує, що певні пра-
вила і підходи є дуже подібними.

Блаженніший Святослав говорив, 
що, звичайно, є якісь особливості в 
кожній країні. Більше того, в одній і тій 
самій країні будуть свої особливості 
на Півдні та Півночі, Заході та Сході. 
Але, попри це, є певні загальні речі, 
які дуже важливо пам’ятати. 

Коли ми говоримо про молодіж-
не душпастирство, дуже важливо 

розуміти мету. Якщо ми говоримо 
про душпастирство молоді й узагалі 
душпастирство, то наша головна ме-
та – привести молоду людину до Хрис-
та. Все, що ми будемо застосовувати 
в процесі, – це тільки засоби. Інколи 
існує небезпека, що ми можемо зосе-
редитися на тих засобах, забувши про 
мету. А мета є найважливіша. Ми му-
симо завжди її пам’ятати. 

Перш ніж вийти до молоді, треба 
зрозуміти те середовище: хто вони, 
чим живуть, чого прагнуть. Ми мо-
жемо прочитати декілька праць гарних 
італійських авторів про душпастир-
ство молоді та піти з цими книжками 
до молоді на Харківщині. Але не факт, 
що це спрацює. 

Перед тим, як почати до них гово-
рити, їх треба послухати. На жаль, ми 
дуже часто це забуваємо. Приходимо 
і починаємо говорити. Натомість їх 
треба почути.

Дуже гарний приклад дає сам Хрис-
тос. Пригадайте євангельську притчу, 
коли Ісус зустрів учнів. Він не підхо-
дить до них і не каже: дивіться, це я. 
Він до них підходить і питає: про що 
ви говорите, що вас турбує, що для 
вас важливо? І уважно їх слухає, слу-
хає їхній біль, їхні переживання, їхні 
розчарування. 

Важливо цей приклад пам’ятати, 
щоб ми прийшли до молоді та почули 
її. Вони є такими, якими є. Дуже багато 
речей не знають і не розуміють. Роблять 
чимало помилок, поганих справ, на що, 
подорослішавши, нарікають. Треба по-
чути їхній біль і їхні надії. Тільки після 
цього ми можемо розпочати з ними 
діалог. Що і зробив Христос у розмові з 
тими учнями: він почав їм розповідати, 
доносити певні правила.

о. Ростислав Пендюк
Голова Комісії у справах молоді (Львів)
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У наших навіть християнських гро-
мадах є великий брак знання, елемен-
тарного знання віри, розуміння віри. 
За це відповідальні також наші свя-
щеники. Ми дуже часто говоримо про 
трансценденцію, забувши сказати про 
те, як треба перехреститися. 

Мета душпастирства – зустрітися з 
Богом живим. Душпастирство мусить 
вести до Таїнства, до Літургії. По до-
розі має бути багато всього. Мають 
бути вечірки, гарні християнські ве-
чірки для молоді, мають бути чудові 
подорожі, якісь походи на природу. 
Без цього ніяк. Але кінцевою метою 
подорожі має бути все-таки Літургія, 
бо там є зустріч із Богом живим. Ми 
не можемо зупинитися тільки на ков-
басках і дискотеках. Хоча на це буде 
легко «спіймати». 

Коли християнська спільнота орга-
нізовує якусь цікаву зустріч, де гово-
риться про Святе Письмо, про Святі 
Тайни, то приходить 25-30 осіб, а коли 
ця сама спільнота організовує на Ста-
рий Новий рік Маланку – приходить 
500 людей. Бо так простіше. Але ми не 
можемо на цьому зупинитися. 

Що цікаве для молоді? Чого вона шу-
кає? Будь-яка молода людина хоче буде 
важливою і потрібною. Ніхто не хоче 
бути тим, кого просто навчать, скажуть, 
як має бути. Кожен хоче мати свою, хоча 
б невеличку, відповідальність. Для нас 
це дуже важливий шанс. Ми як свяще-
ники, душпастирі не повинні боятися 
довіряти молодим людям, доручати їм 
спершу, може, невеличкі, а згодом біль-
ші відповідальності. Ми знаємо при-
клади, коли молоді люди брали на себе і 
робили дуже великі та важливі справи. 

Кожна молода людина хоче бачити 
перспективу. І ми мусимо пам’ятати, 

що вони шукають перспективи. Вони 
є на етапі, коли формується їхнє до-
росле життя, коли приймають дуже 
важливі рішення щодо вибору профе-
сії, покликання, майбутньої дружини 
чи чоловіка, які матимуть наслідки на 
все життя. 

Що це означає для нас? Те, що ми не 
можемося ставитися до молодих людей 
тільки, як до якогось загалу, до групи, 
бо кожен із них є індивідуальними. Ко-
жен шукає покликання і кожен має 
своє покликання. Кожен із них хоче 
знайти свою дорогу, свій шлях бути 
щасливими. Тому ми як душпастирі 
мусимо знайти час для особистого 
контакту з кожним.

Коли ми говоримо про східні тере-
ни України чи східніші країни, то цей 
елемент набуває особливо важливого 
виміру. Там люди до цього не звикли. 
Там більшість душпастирів не мали 
ні нагоди, ні часу, ні культури осо-
бистого спілкування. І коли ми для 
них знаходимо час зустрітися, пороз-
мовляти, почути їх, щось порадити, 
то автоматично здобуваємо довіру не 
тільки як особи, але як представники 
своєї Церкви, своєї спільноти.

Завжди є спокуса організовувати 
великі зібрання, грандіозні конферен-
ції, неймовірні з’їзди. І це теж важ-
ливо. Але ми як душпастирі, зокрема 
душпастирі молоді, мусимо знайти час, 
щоби віч-на-віч зустрітися з людиною, 
щоби почути цю людину і вести з нею 
діалог. 

Молоді люди завжди шукають 
спільноту, коло однодумців. Вони не 
хочуть бути на самоті. І врешті-решт 
вони цю спільноту знайдуть. Це мо-
же бути спільнота байкерів, спільнота 
футболістів, спільнота любителів пи-

ва, спільнота «лавочки біля під’їзду», а 
також це може бути спільнота «Укра-
їнська молодь у Христові». І тут пи-
тання до нас як до Церкви: чи завжди і 
всюди ми молодим людям пропонуємо 
альтернативу «лавочкам» і любителям 
пива? Чи ми самі їх кидаємо у ситуацію, 
де немає вибору? 

Якщо ми хочемо якісно працювати 
з молоддю, якісно проводити молодіж-
не душпастирство, ми мусимо вже на 
перших етапах намагатися створити 
спільноту. 

Блаженніший Святослав розпо-
відав, коли він як єпископ поїхав в 
Аргентину, то одним із перших його 
рішень було створення молодіжних 
християнських спільнот при кожній 
парафії УГКЦ в Аргентині. І воно по-
чало працювати. Він і сам особисто 
постійно зустрічався з цими молодими 
людьми, розмовляв, і ця спільнота роз-
росталася. Щоправда, згодом молоді 
люди пішли. Теж існує така небезпе-
ка. Але створити спільноту, де молоді 
люди шукають чогось вищого, де во-
ни знайдуть однодумців, ми повинні. 
Більше того, творячи таку спільноту, 
не біймося покладати відповідальність 
за неї на них самих. Даймо їм мож-
ливість приймати рішення і керувати 
своєю спільнотою. А наше завдання – 
завжди бути поруч. 

Спільнота – це не тільки місце, де 
зустрічаються однодумці в сенсі моло-
діжному та духовному. Спільнота – це 
місце, де зустрічаються однодумці в 
сенсі національному. Коли ви живете 
в середовищі цілковито іспанському, 
португальському чи російському, і 
приходите на спільноту УГКЦ, то зу-
стрічаєте молодих людей, які ходять 
до церкви, а з іншого боку більшість 

із них за національністю є українці. 
Це також є важливим, це також будує 
спільноту. 

Коли ми йдемо до середовища мо-
лоді, то мусимо розуміти кілька дуже 
тонких моментів. Молодь не терпить 
фальші, обману, лицемірства. Вони мо-
жуть нічого не сказати, а просто піти 
і більше не повернутися.

Якщо ми будемо розповідати про 
дуже високі речі, а вони бачитимуть 
наше життя, яке ніяк не перетинаєть-
ся з тим, про що говоримо, вони теж 
підуть. Молоді люди хочуть не тільки 
почути правильні слова, вони хочуть 
побачити правильний приклад. 

Не треба соромитися йти з ними на 
пікнік, але ніколи не опускатися до па-
нібратства. Ніколи не казати, мовляв, 
я цілком такий самий, як ви. Я з вами, 
я вас шаную і люблю, ви для мене важ-
ливі, але я священик і залишатимуся 
священиком за будь-яких обставин.

Молодь сьогодні є дуже обізнана, 
в широкому розумінні цього слова. 
Я чув, що нинішня молода особа за 
тиждень отримує стільки інформації, 
скільки 400 років тому люди отриму-
вали за все життя. Вони мають доступ 
до інформації, дуже багато речей зна-
ють, чують і розуміють. І вони до нас 
прийдуть із запитаннями. Інколи ті 
запитання будуть, як мед на душу, а 
інколи запитання будуть дуже непрос-
ті, інколи будуть болючі, неприємні, 
але маємо бути готові до них. Бо ці 
запитання можуть бути певним ек-
заменом для нас. Таким чином вони 
можуть перевіряти нас: чи можна нам 
довіряти. Якщо ми не знаємо відпові-
ді (а ми не можемо знати відповіді на 
всі запитання), треба чесно сказати: 
я не знаю, але коли наступного разу 
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ми зустрінемося, я знайду відповідь 
на це запитання. 

Не біймося самих молодих людей, 
не біймося тих стереотипів, які сфор-
мувалися про них: які вони жахливі, 
як вони ненавидять Церкву, Бога тощо. 
Звісно, є й такі, але абсолютна біль-
шість такими не є. Не біймося склад-
них запитань. Не біймося бути собою 
і вміти це показати. Навіть якщо це 
звучить трохи немодно і несучасно. 
Не біймося бути немодними і несу-
часними. Не біймося у своїх душпас-
тирських заходах робити кроки вправо 
або вліво. Не біймося застосовувати 
якісь нестандартні методи. 

Дуже важлива річ: використовуйте 
у своїй праці якісь новітні засоби, які 
даються нам в руки. Перше – це, зви-
чайно, Інтернет. Не має сенсу говорити 
про те, що соціальні мережі – це добре 
чи погвно. Це вже факт, який стався. 
Інтернет і соціальні мережі присутні 
в житті молодих людей. І подобається 
це нам чи ні, вони там проводять дуже 
багато часу. То чому ми не повинні та-
кож прийти туди і там їм нагадати, що 
є щось інше, крім машин, хлопців, ді-
вчат. Хоча, знову ж таки, там ми не по-
винні зупинитися, а прийти туди, щоб 
повести їх далі – до храму, до Христа.

Історія знає багато випадків дуже 
успішних душпастирських починань, 
а потім священик через якісь різні мо-
тиви покидав ту спільноту. І це було 
негативним явищем. Молодь, котра 
так швидко запалилася, її просто по-
кинула, бо з’явилося щось важливі-
ше, інше, або священикові просто на-
бридло. Так не можна робити. Треба 
не просто показати їм напрямок, ми 
маємо з ними пройти ту дорогу і не 
маємо права їх покинути. 

ДУШПАСТИРСТВО 
ЕМІГРАНТІВ І МІГРАНТІВ. 
ПОТРЕБА ІНТЕГРАЦІЇ  
ТА ІНКУЛЬТУРАЦІЇ

Якщо говорити про інтеграцію та 
інкультурацію, то насамперед по-

трібно визначити, що ми маємо на ува-
зі, коли вживаємо ці два терміни. Адже 
кожен може розуміти їх по-різному. 
Якщо термін «інтеграція» нам більш-
менш відомий – він означає влиття в 
певну цілість, то термін «інкультура-
ція» має стільки різноманітних зна-
чень, скільки є різних богословських 
течій (якщо беремо церковне середови-
ще). Хоча сам термін «інкультурація», 
що дослівно означає «впровадження в 
культуру», в церковному середовищі 
з’явився не так давно.

Уперше цей термін у науковій лі-
тературі зустрічається, коли йдеться 
про соціологію. У 1948 році один зі 
соціологів, говорячи про інкультура-
цію, вказував на те, що людина, яка 
перебуває у певному соціумі, мусить 
перейняти певні риси, яким той со-
ціум живе.

Коли йдеться про церковне сере-
довище, то вперше цей термін вжили 

Єрм. д-р. Юстин Бойко, СУ
Експерт (Рим, Італія)

у 1962 році. У II Ватиканському Соборі 
є термін «оновлення», там говориться 
про відкритість, тобто все вказує на 
те, що Церква повинна бути відкрита 
до різних культур, не обмежуючись 
тільки місійно. 

Коли ви, наприклад, приходите на 
місії, то повинні промовити до того на-
роду, до якого прийшли, його мовою 
і культурою. Культура – чудовий по-
середник, щоби донести слово Боже.

Я маю двох товаришів, з якими 
нав-чався у семінарії. Вони римо-ка-
толики, які працюють у Папуа-Новій 
Гвінеї. Один із них розповідав, як почав 
місії серед одного племені. Найперше 
старші священики налагодили добрі 
людські відносини з головою племені. 
Голова племені дозволив одному свя-
щеникові жити на території, де живе 
плем’я. Той священик, маючи вишкіл 
пекти хліб і різного ремесла, почав за-
йматися звичайною працею. Туземці 
приходили і дивилися на його роботу. 
Раз він комусь допоміг, у когось щось 
боліло, бо мав певну медичну освіту. 
Іншого разу комусь щось підремон-
тував, комусь щось порадив. Вивчив 
їхню мову. І в певний момент, коли вже 
минуло кілька років, до нього прихо-
дить голова племені й каже: «Ми ба-
чимо, що твій Бог є правдивий. Тому 
хочемо, щоби твій Бог був також і на-
шим Богом». 

Отак виглядає процес інкультурації. 
Тоді вже священик бере Слово Боже і 
за допомогою різних культурних по-
середників впроваджує його в життя 
тієї спільноти, до якої він прийшов. 

Дуже важливим є, використовуючи 
посередники культури, промовити до 
людини. Одним із посередників куль-
тури є мова, іншими – звичаї і традиції.

Сам термін «інкультурація» з’явився 
в культурних документах у 1977 році.  
У Римі проходив Синод єпископів, при-
свячений катехизації. І єпископи стави-
ли перед собою запитання: як зробити 
так, щоби катехизація, тобто проголо-
шення Божого Слова, якнайкраще за-
своїли ті, до кого воно звернене. Саме 
тоді з’являється термін «інкультурація». 
Тобто стверджується: аби Слово Боже 
увійшло в життя того чи іншого народу, 
тієї чи іншої спільноти, потрібно його 
інкультуризувати, не змінюючи сенсу.

Чому ці терміни – інкультурація і 
інтеграція – так важливі. 

Коли я поїхав уперше на навчання 
і там виникла потреба душпастирства, 
то поводився як ідеальний греко-като-
лицький священик. Пригадуєте, ще на 
початку 1990-х і в 2000-х роках емігра-
цію висвітлювали в дуже негативному 
ракурсі. І дотепер еміграцію вважають 
немовби зрадою. Це радянський міф, 
який побутує ще навіть у головах бага-
тьох священиків. Священики, які по-
їхали туди, і я в тому числі, почали 
казати людям: повертайтеся додому. 
І кілька років це йшло на «ура». Під 
час Великодньої чи Різдвяної Літургії 
жінки починали плакати, здавалося, 
оживало їхнє друге нутро, але це діяло 
до певного моменту – доки вони не по-
їхали додому і не побачили, що не все 
там є гладко. І тут життя не склалося, 
і там не вкоренилося. І ми священики 
якось зібралися і сказали: напевно, є 
наша вина в тому, що ці люди зависли 
в повітрі, вони стали такими завдяки 
і нам також. Бо коли людина не має 
певної стабільності, то вона не може 
впорядкувати своє духовне життя, на-
віть літургійне. Приклад. Ми людям 
казали: заробили – повертайтеся до-
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дому. Вони взяли собі це на озброєння. 
Ага, отже, треба заробити пошвидше 
і побільше. Відповідно, у неділі, свята, 
24 години на добу вони мусили працю-
вати. У підсумку ми отримали хворих 
жінок, яких треба було відправляти в 
Україну. І треба було якимось чином 
повертати людей до храму.

Оце наслідок душпастирства, яке 
не інкультурується, не інтегрується, 
не йде в ногу з часом. У такому випад-
ку треба повернути людей в Україну. 
Принцип не був злий, бо ціллю було 
воз’єднання сімей. Натомість плоди 
не були такими, як закладалося на 
початку.

Історія України і Церкви постійно 
пов’язана з переслідуваннями. Відпо-
відно, людина, яка виходить із пере-
слідування, думає, що розвиток по-
лягає саме в тому, щоби втримати те, 
що вона зберегла. Так само думали де-
які священики після виходу Церкви з 
підпілля – втримати те, що було. Але 
й те, що було, не завжди було добре. 
Хвала і честь Богу, який дав добрих 
сповідників віри, які втримали віру, 
зберегли її і донесли нам. Але потім 
наше завдання було її розвивати.

Можна навести приклади нега-
тивної інкультурації, але я краще дам 
приклад позитивної. Священик з Іва-
но-Франківської єпархії Тарас Галавай 
наразі служить в Італії, у Мантовій. Він 
дуже добре вивчив італійську мову, 
звичаї, літургійну традицію Римо-Ка-
толицької Церкви, вдосконалив свою. 
Душпастирюючи, він побачив, що в 
нього на парафії є мішані подружжя, 
які складалися переважно з українок 
та італійців. І він вирішив їх якось при-
тягнути до Бога і почав служити Літур-
гію візантійську італійською мовою. 

Спротив був неймовірний – як з боку 
деяких наших людей, так і Римо-Като-
лицької Церкви, яка побачила реальну 
загрозу того, що він створить преце-
дент, про який дуже часто говорить 
Московський патріархат – прозелітиз-
му, перетягування. Але люди, які мали 
достойні місця в політичній сфері, в 
місті, в уряді, – ті італійці стали на його 
захист. Оце приклад, як священик ви-
користав факт мішаного подружжя для 
того, щоби утвердити Церкву, яку він 
представляє, на теренах, де перебуває. 

В Італії інкультурація вважається 
однією з форм співіснування, щоби 
зберегти мир і спокій. В Італії про-
живає дуже багато національностей. 
Уряд зацікавлений у тому, щоби ці на-
ціональності та Церква також єдна-
лися між собою. Бо уряду краще ма-
ти справу з якимись організованими 
структурами і спільнотами, ніж з по-
одинокими індивідуумами, кожен з 
яких має власні цінності.

Як діє Церква? В Італії існує струк-
тура Мігрантес, один із департаментів 
якої – душпастирство етнічних націо-
нальностей. Кожна етнічна національ-
ність має свого пасторального коор-
динатора, який є вихідцем із народу, 
якого та спільнота представляє. 

Приклад негативної інтеграції та 
інкультурації – іспанська конферен-
ція єпископів. Вони побачили, що на 
території Іспанії з’явилися нові люди, 
які називають себе католиками, але 
не вживають латинського обряду.  
А оскільки іспанці – люди гарячокров-
ні, то видали спільний документ «На-
прямні щодо душпастирства східних 
католиків Іспанії». Там ідеться про 
мову богослужіння: «Для того, щоби 
душпастирство східних католиків в 

Іспанії мало спільний фундамент, по-
трібно, щоби Божественна Літургія, 
тобто євхаристія, а також інші Бого-
служіння Святих Тайн відбувалися 
іспанською мовою». І посилання на 
II Ватиканський Собор, в якому го-
вориться, що є бажаним і гідним по-
хвали впровадження національних 
мов до богослужінь. Я мав зустріч із 
головним відповідальним, який цей 
документ писав. Кажу йому: нашою 
національною мовою є українська. Він 
відповів: то ти дуже зле інтерпретуєш, 
коли ви в Іспанії – вашою національ-
ною мовою є іспанська. 

Це приклад негативного сприйнят-
тя інкультурації, перекручування. 

Інкультурація – це вміння сприйня-
ти елементи культури іншого до себе 
і дати іншим щось своє. Взаємообмін. 
До речі, Іван Павло II наголошував, що 
дуже гідним похвали є інкультурація, 
але страшною небезпекою є асиміляція, 
коли людина беззастережно приймає 
культуру, мову, традиції іншої людини, 
забуваючи про своє. 

У який спосіб повинні відбуватися 
інкультурація та інтеграція? Існують 
чотири рівні: літургійний, культурний, 
соціальний і політичний. 

Інкультурація на літургійному 
рівні. Коли ми говоримо про Літур-
гію, то маємо на увазі не тільки Служ-
бу Божу, але все добове богослужіння. 
Приклад – Італія. Якось повертаюся 
з парафії. Їде група молодих людей. 
Думав, що італійці, а це були діти з 
українських родин. Там не було ні 
української школи, ні недільної, вони 
з часом створили собі подвійне життя: 
вдома – одна мова, в школі – інша. Я їх 
почав розпитувати: звідки вони їдуть, 
куди тощо. І вони почали мене питати: 

звідки я, що я тут роблю. Вони кажуть: 
отче, ми ходимо на Літургію, слухаємо 
проповідь, але розуміємо поодинокі 
слова, тому що більшість часу прово-
димо в італійському середовищі. Отже, 
що робити з дітьми з українських ро-
дин, які дуже мало розмовляють укра-
їнською? Один із варіантів – вчити їх 
української. Треба брати ситуацію в 
свої руки і вживати певних кроків, 
щоби тих людей провадити до літур-
гійного життя. Адже якщо ми хочемо 
зберегти літургійну ідентичність на-
ших людей за кордоном – без Літургії 
ми нічого не зробимо. А Літургія без 
розуміння також багато не дасть.

Інкультурація на рівні культурно-
му. Термін культура у вужчому значен-
ні – це є, по суті, цінності, які випра-
цював той чи інший народ упродовж 
віків і береже як основну суть свого 
життя та існування. 

Душпастир, який приходить в інше 
середовище, не може в жодному разі 
вважати інше як щось, що загрожує 
«моєму». Всі знають про Китайський 
мур. Одна з причин його споруджен-
ня – зберегти секрети китайської ци-
вілізації, яка була доволі розвинутою. 
Тільки сталося так: ті, хто був поза 
муром, пішли вперед, а ті, хто всере-
дині, залишилися позаду, ними можна 
було маніпулювати. Відповідно, коли 
говоримо про інкультурацію – завжди 
треба йти за принципом Шевченка: і 
чужого навчайтесь, і свого не цурайтесь.

Інкультурація на рівні соціаль-
ному. Після Другої світової війни на 
Заході опинилася дуже велика части-
на політичних емігрантів, які стали 
основою діаспори. І коли патріарх 
Йосип Сліпий повернувся з Сибіру і 
почав об’їздити українську діаспору у 
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світі, то зустрів великі спільноти, які 
зорганізувалися в одне ціле, зберегли 
мову, традиції, культуру, але також від-
крилися для культури іншої. Чому так 
сталося? Тому що основа життя будь-
якої спільноти, в тому числі і нашої 
за кордоном, – творення різних гро-
мад. Це можуть бути якісь товариства, 
культурні гуртки, театри, школи. Але 
мусять бути ті об’єднання, бо інакше 
людина залишається індивідуумом в 
океані інших індивідуумів, і вона при-
речена на загибель. 

Візьмімо ситуацію у країнах су-
часної міграції. У 1991 році в Західну 
Європу виїхали перші українські мі-
гранти, і за 20 років ми ще не бачимо 
діаспори, але бачимо гарні прояви. Бо 
еміграція, з якою ми маємо справу, не 
тільки в Західну Європу, а й Росію, 
Африку, Азію – це трудова еміграція. 
Люди виїжджали не тому, що мали 
якісь переконання, а тому, що треба 
було втримати сім’ї. І таку еміграцію 
організувати в одне ціле дуже важко.

Мені одна жінка з містечка Брешіа в 
Італії розповідала, як у неї змінювався 
так званий «заробітчанський комп-
лекс». Молода жінка. Троє дітей. Чоло-
вік відійшов. Треба дітей виховувати. 
Вона приїжджає в Італію в 1998 році 
і починає зауважувати, що ті гроші, 
які заробляє для дітей, йдуть, як у без-
донну бочку і нічого не дають. Жінка 
подивилася, що так далі бути не може: 
вона свої літа загробить і дітям добра 
не зробить, і почала висилати додому 
певну суму, а решту накопичувати. І 
згодом у себе в селі відкрила аптеку. 
Потім купила швейні машинки, орга-
нізувала в одній хаті цех, де зібралися 
бабці, які вміли шити, але не мали на 
чому. Розпочався невеличкий бізнес. 

І вона каже: коли приїхала до села, то 
почула, що вона не заробітчанка, а 
людина, патріот свого села. Тобто як 
ментальність людини поступово змі-
нюється з заробітчанської на більш 
свідомішу, свобідну. Можна сказати, 
що вона дуже добре засвоїла урок то-
го, що ми називаємо інкультурацією 
на рівні соціальному. Вона побачила 
приклад за кордоном, взяла найкраще 
і використала його тут, у своєму житті 
і в житті свого села.

Інкультурація на рівні політич-
ному. Якщо говорити про Західну 
Європу, то є проблема з прийняттям 
одружених священиків на душпастир-
ство. Але це не означає, що треба під-
няти руки вгору і нічого не робити. Є 
з Дрогобицької єпархії отець Василь 
Рошко, одружений, з дітьми. Приїхав 
він в Італію. Мусив щось заробити і 
одночасно допомогти душпастирству. 
Єпископ йому дав 3 тисячі доларів і 
каже: йдіть уже нарешті добудуйте 
церкву. І тільки-но він приїхав, до ньо-
го прийшла якась жінка і каже: отче, 
рятуйте, у мене син помирає, потрібні 
гроші на операцію. І той з милосердя 
дав ті три тисячі, ще й завіз сина в лі-
карню. А та жінка, виявляється, була 
православною. Син одужав. Вона піш-
ла до православного священика, все 
розповіла, а той оголосив збір коштів 
на будову греко-католицької церкви. 

Ніхто з тамтешніх єпископів не хо-
тів прийняти його, бо він одружений. 
Той поїхав на південь. Там його знай-
шов один римо-католицький єпископ. 
І побачивши його працю, сказав: на 
тобі гроші, запрошення, привези свою 
дружину і дітей. І навіть сам завіз його 
в аеропорт. Той отець привіз дружину, 
дітей і душпастирює на два обряди. 

Треба йти відкрито і позитивно 
налаштовано. Ситуація така, що без 
політичної підтримки в Європі не обі-
йтися, в тому числі нашій Церкві. Наші 
люди в еміграції в Європі починають 
розуміти, що без своїх представників 
у політичному житті вони не можуть 
внести свій вклад. А ми маємо що ска-
зати Європі і що в Європи взяти.

Деякі священики спонукають людей 
створювати організації соціального ха-
рактеру, які поступово лобіюватимуть 
християнські цінності в політичному 
житті. І є дуже добрі результати.

НАСЛІДКИ МІГРАНТСТВА  
В УКРАЇНІ, ПОТРЕБА 
ВСЕБІЧНОГО ЗАХИСТУ 
МІГРАНТІВ 

Дослідницька група «Карітас Укра-
їни» у 2008 році доволі глибоко 

і комплексно проаналізувала про-
блеми міграції. Один із висновків – 
майже 10% українців працює чи 
працювали за кордоном. Ще один 
висновок – що сильніше українців 
відмовляти від виїзду за кордон, то 
більше їх виїде. Цей висновок стра-

шенно зацікавив експертів і в Україні, 
і за кордоном.

Одне зі стрижневих питань нині – 
що робити: зупиняти міграцію чи ні? 
Добре це чи погано? Але однозначної 
відповіді немає. Все значно складніше.

Дуже часто мені ставлять запитан-
ня: а чому УГКЦ займається емігрант-
ством? Відповідь дуже проста: ця тема 
для нашої Церкви є важливою, бо має 
понад 120 років історії служіння мі-
грантам, починаючи від тих перших, 
які виїжджали наприкінці XIX століт-
тя. Церква завжди йшла за людьми. 

Наприкінці XIX – початку XX сто-
ліття, коли люди виїжджали, їм багато 
хто говорив: не їдьте, не кидайте Укра-
їни, треба будувати власну хату. Але 
через 100 років ми усвідомлюємо, на-
скільки важливо було тоді сформувати 
ті середовища, розвинуті ті церковні 
структури, які потім змогли сприяти 
розвитку нашої Церкви в Україні, коли 
вона вийшла з підпілля. 

У цьому аспекті найбільш знако-
вою фігурою для мене є Блаженніший 
Любомир Гузар – людина, яка виїхала 
дитиною після Другої світової війни. 
Зростала і формувалася за кордоном, 
але повернулася сюди, і тепер ми 
бачимо, наскільки змогла послужи-
ти Церкві! Ця людина користується 
надзвичайним авторитетом не тільки 
всередині нашої Церкви, а також за 
її межами, і в середовищі світському.

Міграція чинить вплив на цілі регіо- 
ни. Міграція змінює обличчя України. 
У різний спосіб. І в той спосіб, що ви-
моги до рівня життя в селі підвищу-
ються. Вже обов’язково мусить бути 
в кожній хаті комп’ютер, Інтернет, 
машина… Гроші, які прийшли в село, 
сформували ці вимоги. 

Григорій Селещук
Голова комісії у справах мігрантів 

(Львів) 
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Держава теж міняється, як і вимоги 
до неї та чиновників. Люди, які пожи-
ли за кордоном, вже не уявляють, що 
треба нести хабар за якусь довідку чи 
послугу від державних установ. 

Мігрант дуже часто є жертвою ін-
теграційного чи реінтеграційного шо-
ку, культурного шоку. Коли людина 
приїжджає в інший культурний прос-
тір, вона бачить все інакше, це позна-
чається на психіці та проявляється у 
необґрунтованих виявах агресії. І чи 
не найкращий спосіб запобігти цьому – 
дати людині можливість виговоритися. 
Мене завжди дивувало, з якою терпе-
ливістю наші душпастирі за кордоном 
ставляться до людей. Вони готові їх 
багато слухати. 

Міграція не є причиною розпаду 
сімей, вона є радше каталізуючим 
чинником. Мігрантські родини роз-
падаються у тих ситуаціях, коли той 
розкол існував і без того. Для мігрантів 
родина є дуже важливою. 

Проводили цікаве опитування у 
школах на Львівщині, де одне із за-
питань було: чи ви вважаєте, що гроші 
вирішують усі питання? Дуже велика 
частина дітей ствердно відповіла на це: 
мовляв, гроші вирішують усе. Водно-
час серед дітей мігрантів утричі менша 
підтримка цього твердження. 

Батьки дуже часто називають при-
чиною свого від’їзду бажання забез-
печити дітей: заробити на навчання, 
на весілля, на житло та інше. І ди-
тина відчуває себе мало не винуват-
цем цього виїзду, що є в корені не 
правильно. Батьки виїжджають че-
рез свої власні причини. Це теж було 
проаналізовано.

Але родини мігрантів дуже часто є 
доволі міцними. Для них бути разом 

важливо. Це абсолютно об’єктивний 
висновок науковців.

Один із важливих наслідків мігра-
ції – питання повернення мігрантів. 
Людина, яка виїхала за кордон і прожи-
ла там кілька років, сформувала своє 
уявлення про Україну. А коли повер-
тається, то виявляє, що суспільство 
змінилося, вулиця змінилася, село змі-
нилося, знайомі, з якими спілкувала-
ся, виїхали... Сама людина змінилася, 
перебуваючи за кордоном. Змінили-
ся її вимоги до суспільства, ціннісні 
орієнтири. Дуже часто родина зміню-
ється і змінюються стосунки всереди-
ні. Дружині й чоловікові доводиться 
відновлювати взаємини майже з нуля. 
Психологи кажуть, якщо подружжя 
не спілкується 9 місяців, то емоційні 
зв’язки вже розірвані, їх треба вибу-
довувати наново. 

Це ситуації, з якими вам доведеться 
стикатися. Чоловік приходитиме на 
сповідь і жалітиметься, що приїхала 
жінка і постійно щось вимагає, все їй 
не так. Насправді мова не про побуто-
ві ситуації, а про значно глибші речі. 
Треба готувати того чоловіка, щоб він 
був готовий слухати, дав можливість 
виговоритися тій жінці. Так само слід 
готувати і дружину. 

Жінка з Італії розповідала: «Коли я 
виїжджала, то в мене залишалися двоє 
синів. Молодшому було 12 років. По-
вернулася через 4 роки, а в аеропорту 
мене зустрічає фактично незнайомий 
чоловік». Коли жінка приїхала додому, 
вона першим ділом захотіла потурбу-
ватися про своїх чоловіків і пішла на 
кухню щось приготувати. І тут їй як ко-
лом по голові: мамо, зачекайте, сідайте, 
нічого не робіть, ось ми вже зварили 
борщик, насмажили котлет, сідайте. 

Абсолютно нормальна позиція синів – 
хочуть дати мамі відпочити. Але мама 
в тій ситуації відчула себе абсолютно 
непотрібною, що вона собі вдома не 
має місця. І через кілька місяців вона 
знову поїхала в Італію. 

Так часто буває: вже і дитину вивчи-
ли, і автівку купили, і хату відремон-
тували, а людина знову повертається 
за кордон, тому що вона тут не може 
знайти собі місця.

ДУШПАСТИРСТВО  
«ЖІНОК ВУЛИЦІ», ЖЕРТВ 
ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ 

Я працював в Італії пасторальним 
координатором з 2001-го по 2004 

рік і певною мірою був відповідальний 
за цю сферу. 

В Італії на вулицях стоять люди з 
усього світу. Найбільше з Нігерії, багато 
з Румунії, далі Польща, Україна, Росія, 
Албанія, Південна Америка. Стоять і 
трансвестити. Це дуже неприємно і 
тяжко бачити… 

Зустрів я дівчину з Москви. Питаю: 
чого ти тут стоїш? Вона каже: я хо-
чу зробити собі пластичну операцію, 
за два місяці зароблю і повернуся до 

Москви. Тобто там стоять різні: бід-
ні дівчата, сироти, розлучені, незрілі, 
грошолюбні, наївні, прості. 

Молода жінка зі Львівщини, троє 
дітей, практикуюча греко-католичка. 
Каже: не знаю, чому я цим займаюся. 
Неможливо вийти з цього. Так сталося, 
що вона потрапила у страшну аварію, 
в неї був зламаний хребет. Вона три 
тижні була в реанімації. І два роки вона 
тим не займалася. А недавно каже: я 
знову повернулася до Італії. У те саме 
місто і до тих самих друзів…

Католицька Церква, на відміну 
від інших Церков – протестантської, 
православної, мусульманської, – дуже 
сильно працює над тим, аби витягти 
«жінок вулиці», тих, хто цього бажає. 
Приблизно 10% не бажають, а 90% по-
требують поштовху. Був в Італії свя-
щеник, який за своє життя витягнув 
близько 10 тисяч жінок. З них 500 за-
лишили проституцію, а 9,5 тисячі по-
вернулися. Але принаймні він їх витяг…

Хтось скаже: а який сенс тоді з ни-
ми спілкуватися, якщо вони все одно 
повернуться? А той отець казав: бодай 
один день вони проживуть без гріха, 
і це буде для Господа добре. Це те, що 
я можу зробити.

Я з багатьма тими жінками дуже 
довго розмовляв. Вони довіряли ме-
ні, ходили до сповіді. Не можу дати 
відповіді, чому вони тим займають-
ся, і чому їх тягне. Це абсолютно не 
фізіологічна потреба, це не гроші, не 
наркотики. У мене враження, що людей 
якимось чином закодовують. Людина 
терпить, плаче, над нею знущаються, і 
вона йде на місяць чи на рік, але по-
тім повертається. Є якась залежність. 

Люди, з якими я зустрічався, – це 
були жінки віком від 16 до 50 років. 

о. Василь Поточняк
Виконавчий секретар ПМВ (Київ)
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СВІДОЦТВО І ПОТРЕБИ 
ДУШПАСТИРЮВАННЯ  
В КИЇВСЬКІЙ АРХИЄПАРХІЇ 

Київська архиєпархія – це централь-
на Україна. Схід або Центр має 

свою специфіку, трохи іншу менталь-
ність. Але люди відкриті, щирі, прав-
диві та добрі, які шукають, може, не 
стільки Церкву, скільки Бога. І очевид-
но: якщо їм Церква, тобто священик, 
відкриває широко не двері, а власне 
серце, тоді вони відкриваються на такі 
свідоцтва і приходять.

Сьогодні в Києві в Патріаршому Со-
борі ми на двох Літургіях у неділю о 
9.00 та 11.00 маємо 800-1000 людей. Ще 
у 2008-2009 роках у дерев’яній церкві 
ми мали максимум 150-200 осіб. 

Справді, перспектива розвитку, пер-
спектива нашої Церкви, як казав Бла-
женніший Святослав на останньому 
Синоді у Бразилії, – у центрі й на сході. 

А тут, на Західній Україні, треба ко-
пати тепер глибоко, працювати над 
глибоким християнським корінням. 

Скільки нам треба священиків? 
Стратегія розвитку Київської архи-
єпархії – це організація наших громад 
у великих містах, районних центрах, а 

тоді в селах. Але якщо є якесь село, де 
багато греко-католиків зголошується, 
то, вочевидь, ми мусимо відгукнутися 
на їхні потреби і скерувати туди свя-
щеника.

З одного боку, дуже непогано йти 
протоптаною стежкою, де тобі не 
пльонтається трава. Але там тобі ба-
гато говоритимуть: туди не йди, там 
не повертай. У Київській архиєпархії 
вам того не скажуть: вас кидають на 
воду, і ви плавайте самі. Як не вмієте, 
то мусите навчитися. Такий креатив. 
Ви мусите відповідати на виклики, пе-
ред якими стаєте.

Очевидно, якщо треба допомоги – 
священики звертаються, і ми пробуємо 
відгукнутися.

Цього року, коли я їздив до Австрії, 
Швейцарії, Німеччини, то ми розда-
ли проектів на 600 000 євро. Я думаю, 
що 90% цих проектів прийдуть до нас 
грошима. 

В Католицькій Церкві на Заході то-
рік скаржилися, що не мають грошей. 
То цього року я пробував їм казати, що 
знаю, що Німеччина так само потре-
бує коштів, що ви маєте свої проблеми.  
А мені в одній єпархії кажуть: «Ми не 
маємо проблем, зокрема з грошима. 
Ми маємо гроші, багато, і хочемо їх 
дати. Тільки хочемо дати, щоби хтось 
раціонально їх використав. Переко-
найте нас, що ваш проект справді буде 
на розвиток Церкви і Божого Царства. 
Переконайте, і ми вам дамо грошей». 

Схоже, що нам вдається. Ми маємо 
економа, який закінчив Самбірсько-
Дрогобицьку семінарію, потім зробив 
докторат в Інсбруку. Дуже гарно го-
ворить німецькою мовою. І так пси-
хологічно орієнтується в людях, знає, 
скільки просити.

Владика Йосиф Мілян
Голова ПМВ (Київ) 
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А чоловіки можуть бути навіть 70-річ-
ні. Дуже неприємно і трагічно спілку-
ватися з тими людьми.

Страшенно співчуваю тій жінці, 
яка там стоїть. Думаю, судити їх – це 
великий гріх. Можна співчувати і до-
помагати. Мені навіть складно ті слова 
вимовляти – «проститутка», «повія», – 
бо за кожним із них криється людська 
душа, людська трагедія. 

Я останнім часом задумуюся, чому 
Христос так багато витягнув саме по-
вій? Напевно, у Нього була така сила, 
що Він міг їх навернути. 

В Італії сестра Бонетті створила 
згромадження, яке займається ви-
нятково «дівчатами вулиці». У Римі 
й на його околицях є 10 великих бу-
динків. Дівчину, яка хоче покинути 
проституцію, відвозять в якийсь з цих 
будинків, два місяці з нею працюють 
під охороною міліції. 

Є таке католицьке товариство в Іта-
лії – «Дерево Сімеона Кіренейського». 
Я належав до цього товариства. Метою 
організації є допомога нести Хрест Ісу-
сів тій людині. Ми не ставили амбіт-
них цілей витягти всіх. Коли ввечері 
виїжджали на вулицю, то брали з со-
бою каву, чай, печиво. Священик, який 
нами керував, казав: хоча б 5 хвилин 
просто неба подарувати тій людині, 
щоб вона чаю випила. Зима. Ми під-
ходимо. А дівчина каже: я вже від хо-
лоду просто гину. А вона не має права 
навіть присісти на лавочці…

У праці з цими людьми перше і 
найважливіше – мати офіційний до-
звіл. Ми були зареєстровані в так зва-
ній шостій бригаді МВС – спеціаль-
ний відділ, який займається людьми, 
пов’язаними з криміналом. І міліція 
нас супроводжувала. Невидимо. Тому 

що ніхто не буде з тобою спілкуватися, 
якщо за тобою «хвіст».

Це дуже тяжке служіння. Було таке, 
що і нас вишиковували поруч із тими 
проститутками, і документи вимага-
ли. Тому що в проституції дуже багато 
вигаданих прізвищ, національностей. 

Ми виїжджали переважно в 
п’ятницю ввечері. Збиралися два свя-
щеники і двоє-троє мирян. У нас був бус 
із затемненими вікнами. Під’їжджаємо 
до дівчат. Відкривається віконечко. Ка-
жемо: ми з такої-то організації, чи мо-
гли б ми з тобою поговорити? Із 30 осіб, 
до яких ми встигали підійти протягом 
ночі, 28 хотіли спілкуватися. І я не знаю, 
чи десь іще у житті я зустрічав такі ка-
техизи про віру в Бога, як там.

Одна жінка з Румунії каже: у мене 
8 дітей, чоловік п’є, хтось раз запропо-
нував і я вже не знаю, як з того вийти, 
допоможіть мені. 

До таких людей треба йти, якщо ми 
чекаємо їх у храмі. Вони перші ніколи 
не прийдуть. Не можна казати, що ці 
люди на 100% втрачені. Ці люди мо-
жуть навернутися. 

В Італії тому, хто хоче офіційно 
залишити проституцію, виробляють 
офіційні документи – дозвіл на про-
живання і всіляко допомагають. 

В Україні з «жінками вулиці» май-
же ніхто не працює. В церквах немає 
людей, які мали б якийсь досвід спіл-
кування з такими жінками. Інша проб-
лема – не знаєш, яка міліція стоїть за 
тобою. В цій сфері обертаються дуже 
великі гроші. Працювати треба. Але 
потрібні тили. Перший тил – Господь 
Бог. Але потрібен і другий.
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У моїй родині нас було п’ятеро ді-
тей. І я пригадую, як мама казала, що 
найбільший її біль, коли вона, встаючи 
вранці, розуміє, що не має достатньо 
продуктів, аби дітям щось приготува-
ти, аби їх потішити. І це було справ-
ді достойне її любові, її ставлення до 
дітей. І от коли я не маю інтенції – то 
в мене подібне відчуття. Це для мене 
якась катастрофа. Але добре, що така 
катастрофа є, бо інакше ми б не руши-
лися, і не відгукнулися ті організації 
в Європі чи Канаді.

Є позитивна тенденція щодо ви-
ділення землі для будівництва греко-
католицьких церков. Я колись казав, 
що ми в Києві маємо зареєстровану 
21 громаду, і не будуємо, не організу-
ємо там нічого, бо нам не дають землі. 
Але виглядає так, що цей лід зачинає 
тріскати. Буквально кілька тижнів то-
му мер Черкас виділив дуже гарний 
кавалок землі на будову нашої церкви 
в Черкасах. Вважаємо це успіхом, бо 
ми вже там давно. Є дві спільноти, і 
тепер почнемо будівництво.

Буквально в Квітну неділю я посвя-
тив хрест у містечку Чуднові на Жи-
томирщині. І вже знайшовся спонсор 
в Україні, який готовий фінансувати 
будівництво. Є дуже гарний проект 
цього храму. Тобто розвиваємося.

Наша Церква набирає в Україні від-
повідної ваги. Взимку Блаженніший 
Любомир (Гузар) був у Черкасах. Театр, 
який має 800 місць, був ущент запо-
внений. Люди стояли в проходах. Ця 
зустріч тривала дві години. Надворі 
був великий екран, і ще двісті людей 
стояло на морозі. Це не Галич. Це Чер-
каси. І є таке велике зацікавлення.

Під час ток-шоу з Савіком Шусте-
ром якось постало питання: на якому 

ґрунті буде об’єднання українського 
православ’я? І політолог Вадим Кара-
сьов каже: я не є воцерковлений чоло-
вік, але мені здається, що об’єднавчою 
церквою в Україні є УГКЦ, яка є єв-
роінтеграційною, яка не має лобіст-
ських інтересів, проектів ні в уряді, ні 
у Верховній Раді. 

Тобто даються позитивні знаки. 
Але навіть якщо не дають можли-

вості розвиватися чи не дають землі, 
Церква мусить завжди боротися за своє 
місце під сонцем. Бо якщо нам дадуть 
усе на тарілочці з блакитною смужеч-
кою, ми тоді все це не будемо цінувати, 
люди будуть нас підозрювати у великій 
заангажованості зі сучасною владою, 
а ми будемо спати, і заснемо. Як казав 
колись Шевченко: «Та й заходиться вже 
будить хиренну волю». 

Бог провадить нас тими дорогами, 
якими провадить. І навіть ті чиряки, 
які є на тілі нашої Церкви, дають нам 
нагоду справді не спати, а бути насто-
рожі, щоби цей негатив, ця хвороба не 
ширилася на тілі нашої Церкви.

•

СВІДОЦТВО І ПОТРЕБИ 
ДУШПАСТИРЮВАННЯ  
У ЛУЦЬКОМУ ЕКЗАРХАТІ

Життя священика – це виконан-
ня волі Христової, де б воно не 

відбувалося: чи в Івано-Франківську, 
чи у Львові, чи в Донецьку. Священик 
завжди має нести образ Христовий. 
Це його вибір, його завдання, його 
покликання.

Коли говоримо про місійну діяль-
ність, варто пригадати основоположні 
документи в цій сфері. II Ватиканський 
Собор має Декрет про місійну діяль-
ність. У ньому є декілька основних 
засад. У першу чергу, це свідчення, 
християнське свідоцтво. По-друге, 
проповідь Євангелія. По-третє, тво-
рення християнської спільноти. Це ті 
аспекти, які чекають на кожного, хто 
бажає бути місіонером. 

Дуже відомого французького паро-
ха Жан-Марі Віаннея після закінчення 
семінарії направили в забуте Богом 
село – Арсу, вважаючи, що він не є аж 
такий здібний, але якось уже буде там 
душпастирювати. Через кілька років 
уряд був змушений побудувати заліз-
ничну колію до того села – стільки було 

людей, які хотіли до нього потрапи-
ти. Це результат діяльності священика, 
який знає своє покликання, який його 
реалізовує.

Яка відповідальність того, хто 
прийшов на гарну парафію, що його 
всім забезпечила? Якою є його віддача 
дає за це? Втішається чи, як казали 
колись, спочиває на лаврах? Але за все 
це треба буде перед Богом відповісти: 
кому більше дано – від того більше ви-
магається. 

До чого це я веду? На місійних те-
ренах годі очікувати, що ви прийдете, 
а перед вами – маси народу. Місійні 
терени більше нагадують нам ранній 
етап життя християнської Церкви: ко-
ли треба брати палицю і йти шукати 
тих вірних, збирати, запрошувати. 

Праця місійна тим цінна, що свяще-
ник шукає. Він не чекає, що до нього 
прийдуть і скажуть: нам треба свяще-
ника. Але якщо люди побачать у тому 
душпастирі справді особистість, яка 
цінує їх, яка для них служить, то, оче-
видно, що вони будуть віддячувати 
такому священикові, бо вони його по-
требують.

Реальність життя місійного, зви-
чайно, ставить дуже багато різних ви-
мог, труднощів чи якихось проблем. 
Але будь-які труднощі вирішуються, 
будь-які проблеми розв’язуються. 

Я з упевненістю вам скажу: кожен 
священик, який справді прийшов слу-
жити й гідно виконує своє служіння, 
ніколи не пішов розчарований; він за-
лишається і служить там до кінця. І 
все, що йому потрібно в житті, йому 
дається, і він усього домагається.

Можу навести приклад із життя. 
Найближча парафія звідси – Дубно, 
де за два роки постала церква, зростає 

Владика Йосафат Говера
Екзарх Луцький (Луцьк)
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громада. Два роки тому там було чис-
те поле. Священик служив у кімнатці, 
яку йому в лікарні виділили. А нині 
збудовано дерев’яну церкву – перли-
ну архітектуру, яка коштує сто тисяч 
доларів. Знайшлися спонсори, які до-
помогли, і місцеві, і чужі. І таких при-
кладів багато. 

Коли би хто боявся, що він буде ма-
ти якісь клопоти і нерозв’язні проб-
леми, – це страхи безпідставні. Але з 
іншого боку, хто шукає собі легкого 
життя, легкого хліба, той не знайде 
його і тут, в Івано-Франківську. Свя-
щеник може потрапити у кризу в най-
благополучнішій парафії. Все залежить 
від того, як ми візьмемося до справи. 
Якщо справді чуємося покликаними 
і докладаємо до того багато зусиль, то 
все решта – страхи і непевності – треба 
поручити в руки Божі, а Господь по-
магає все те розв’язувати. А хто него-
товий брати на себе якісь тягарі, йому 
треба поставити перед собою питан-
ня: а чи варто приймати священство? 
Як каже Ісус Христос: хто хоче йти за 
Мною, нехай зречеться себе, візьме 
свій хрест і йде за Мною. 

Хто був першим місіонером? Сам 
Ісус Христос. Він ішов від міста до міс-
та Палестини, голосив Добру Нови-
ну. Його супроводжували апостоли, 
він часом посилав їх самих на місійну 
працю. Питав, про результати їхньої 
діяльності. Апостоли не були фанта-
зерами, вони були дуже прагматичні 
люди. Вони питали Христа: «Ну, до-
бре, ми все покинули! Ми пішли за 
Тобою, і що нам за те буде?» На що їм 
Ісус відповідає: «Хто покинув батька 
і матір, жінку, і поля, і пішов за Мною, 
в сто разів більше одержить. І братів, і 
сестер, і все, що потрібно в житті». Хто 

в цьому сумнівається – той не вірить 
у Євангеліє. Хто це заперечує – запе-
речує Євангеліє. Отже, нема жодних 
сумнівів, Господь подбає про людину, 
яка береться до євангельської праці.

Очевидно, важливим також є чин-
ник, кого майбутній кандидат у свяще-
ники обирає собі в супутницю жит-
тя: чи розуміє вона його, чи розділяє 
разом з ним його покликання, його 
обов’язки. Святе Письмо дуже гарно 
говорить до Адама: сотворімо йому 
помічницю, відповідно до нього. Пок-
ликання дружини – бути помічницею. 
Якщо священик обирає особистість, 
яка його поглядів не розділяє, то, во-
чевидь, йому буде важко в житті, він 
буде завжди стояти перед дилемою: що 
робити. І такі випадки бувають, коли 
священик готовий іти на місії, але його 
їмость не готова; вона хоче бути вдома, 
біля батьків. І він має трудність: що 
йому робити, бо викликався на місії, 
але сім’я не дозволяє. 

Той, хто бере собі супутницю в жит-
тя, мусить не малювати їй золоті гори, 
райське життя, обіцяти, що все буде 
прекрасно, а мусить дивитися реально 
на речі. Господь дає Спільноту, духо-
венство, які підтримують одне одних. 

«Хто йде за Мною, – каже Христос, – 
не буде ходити в темряві, а буде ма-
ти світло життя». То не є реклама. Це 
Слово Христове. І якщо ми в нього 
віримо, то не маємо сумніву, що воно 
здійсниться. 

СВІДОЦТВО І ПОТРЕБА 
ДУШПАСТИРЮВАННЯ  
В ОДЕСЬКО-КРИМСЬКОМУ 
ЕКЗАРХАТІ

Папа Бенедикт XVI у своїй промо-
ві до студентів і викладачів наго-

лосив на тому, що «без любові наука 
втрачає свою благородність». Нинішні 
нанотехнології перемінили світоба-
чення так, що людина стала поверхово 
та відносно дивитися на події у світі. 
Причиною такого розсіяння стає за-
сліплення ефективністю техніки і час-
то забувається про сенс життя. Такий 
стан особи призводить «до морального 
зубожіння». Звідси виходить небез-
пека для людини втратити рівновагу 
між технічними можливостями і мо-
ральними обмеженнями.

Виникає логічне запитання: «Що 
робити далі?» Слід заново відкрити 
цінність пошуків Бога, адже наука 
та віра є взаємодоповнюючими. Бла-
женний Папа Іван Павло ІІ написав 
енцикліку «Fideset Ratio» про співвід-
ношення розуму і віри, де наголошено, 
що виключення Бога з життя людини 
«призводить до занепаду мислення». 
Людина, проходячи «стежками віри», 

набуває досвіду і стає здатною у страж-
данні та смерті розгледіти справжнє 
добро і цінність життя. Опіка над 
страждаючими є щоденною зустріч-
чю з Христовим обличчям, посвята 
розуму та серця стає знаком Божого 
милосердя та перемоги над смертю.

Отже, ви у священичому служінні 
повинні керуватися одночасно наукою 
і вірою. І завдяки цим двом крилам та 
своїй належній смиренності зможете 
гідно виконувати завдання своєї мі-
сії – лікувати поранену гріхом людину, 
воскрешати її, як Христос Лазаря, до 
нового життя. Вашою головною кафе-
дрою стане кафедра милосердя Доб-
рого Пастиря. Обличчя страждаючої 
людини для вас, молодих священиків, 
повинно стати обличчям Самого Ісуса 
Христа. Місце вашого служіння має 
стати місцем щоденної живої посвяти.

Семінарія вчить вас, як маєте по-
силено молитися, вести духовне життя, 
відкриває глибше богословські науки, 
щоб потім служити людям та гідно 
виконувати священичий уряд в іме-
ні Церкви та Єпископа. Священичий 
уряд включає в себе: навчати, душпас-
тирювати і судити. І за цим всім стоїть 
людська доля. 

Кількість парафіян у храмах ката-
строфічно зменшується. Протестан-
ти вчать своїх людей користуватися 
Біблією, а в нас у цьому плані майже 
спокійно, або, як кажуть в Одесі, «ква-
зі повний штиль». Старші священики 
вчать молодших, як хитрувати, і не да-
ють можливості впроваджувати нові 
форми душпастирського служіння. Мо-
лоді священики розчаровуються. І це 
є виклики сьогодення до духовенства.

Студент-богослов сумлінно вчить-
ся глибше розуміти Святе Писання. 

Владика Василь Івасюк
Екзарх Одесько-Кримський (Одеса)
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Наскільки він вкладе любові у царину 
цієї науки, настільки ефективно змо-
же навчити людей. Проба своїх знань 
відбувається через можливі відвідини 
парафій екзархату та через мудрість 
священика, до якого він потрапляє.

Одесько-Кримський екзархат УГКЦ 
своєю юрисдикцією охоплює чотири 
області – Одеську, Миколаївську, Хер-
сонську, Кіровоградську та Автоном-
ну Республіку Крим. 28 вересня 2003 
року Блаженніший Любомир Гузар 
від імені Синоду єпископів висвятив 
мене на єпископа – екзарха Одесько-
Кримського. 19 жовтня 2003 року я 
приїхав до Одеси на першу Архиє-
рейську Літургію, яка відбувалася в 
підвалі римо-католицького костелу. 
На цій великій території служили сім 
священиків та один морський капелан. 
У 2012 році маємо 40 священиків і од-
ного морського капелана.

За часів радянської влади велика 
кількість греко-католиків оселялася 
на Причорномор’ї, коли вони провер-
талися зі заслання в Сибіру (їм не до-
зволяли повертатися в Галичину). За 
часів незалежності України сюди при-
їжджають здебільшого студенти і після 
закінчення навчання залишаються на 
постійно. Припортові міста потребу-
ють людей різних спеціальностей, тут 
завжди існує більша можливість зна-
йти працю. Велику кількість людей ми 
розгубили, тому що духовенство від 
УГКЦ не встигає за міграцією людей. 
Колись люди просили наших свяще-
ників приїхати до них на служіння, але 
не вистачало дуже великого числа свя-
щенноієреїв. Наші люди, втративши 
надію, запросили собі священиків ро-
дом із Галичини, котрі служать у пра-
вославних церквах. Так ми втратили 

поважне число вірних. Постає логічне 
запитання: як сьогодні їх зібрати на-
зад до УГКЦ?

Патріарх Йосиф Сліпий покладав 
великі надії на освічених і мудрих свя-
щеників, тому що саме їм належить 
збирати сущих у розсіянні. Ви як май-
бутні священики у своїй діяльності по-
винні опиратися на три дуже важливі 
напрями: молитва, піст і милостиня. 
Священик має успіх, коли він опира-
ється на такі прості та зрозумілі для 
всіх діла. Священнослужитель не має 
бути експертом із будівництва, еконо-
міки, бізнесових справ, бо все це дуже 
добре знають люди. Нашим завдан-
ням є бути добрим знавцем Святого 
Письма, вміти молитися, навчитися 
правильно дотримуватися посту і тво-
рити милостиню до всіх потребуючих. 
Люди хочуть нас бачити саме такими. 
Фундамент наших проповідей не по-
винен бути психологічний, але має 
ґрунтуватися на Священному Писанні, 
творах святих Отців і на прикладах із 
життя праведників минулого сторіччя 
та сьогодення, наших блаженних.

У 90-х роках минулого століття 
активно діяло так зване «біле брат-
ство». Сьогодні бачимо активну дію 
так званого «чорного братства», котрі 
використовують психотропні та пси-
хологічні засоби для впливу на людей. 
Вони забрали немале число молодих 
людей. І це є виклик для Церкви, тому 
що перед нами поставлене завдання: 
як оборонити людей від неправдивої 
науки? Виконати це завдання належить 
вже вам, в скорому часі молодим слу-
жителям Церкви. Ви маєте стати на 
боротьбу з ворогом, котрий вкрав і 
краде людські душі та ламає людські 
долі своєю брехнею. Подолати їх мож-

на тільки через молитву, піст, милос-
тиню та добрі знання.

Церква – це завжди місія. Апос-
толи для нас є правдивими взірцями 
місіонерів. Вони ходили в різні кінці 
світу для проповіді Євангелія, і кожен 
із них відігравав свою особливу роль у 
поширенні Церкви. Екзархат – то та-
кож місійна територія, і вона потребує 
священиків-місіонерів для віднайден-
ня наших вірних; капелани потрібні 
для душпастирської опіки військових, 
моряків, людей на цивільному флоті, в 
лікарнях, будинках престарілих. Ми з 
вами зустрічаємо велике число людей, 
які перебувають у пошуках своєї Церк-
ви. З цього видно, що кількість парохій 
до відкриття є набагато більшою, ніж 
маємо на сьогодні. В кожному облас-
ному та районному центрі необхідно 
мати парафію, бо там є наші люди.

Кожний священик, прийшовши на 
служіння до екзархату, найперше по-
винен віднайти людей у місці свого 
призначення та придбати житло для 
своєї сім’ї. Другий крок – треба зареє-
струвати громаду, отримати земельну 
ділянку під будівництво храму та збу-
дувати цей храм. Люди сприймають 
нового священика з осторогою, а тому 
сама ситуація не є гостинною, навід-
міну від Галичини. Добре служіння 
приносить авторитет священикові, але 
тільки через жертву та любов до людей. 
Із часом. При цьому слід пам’ятати, 
що люди не є власністю священика, а 
повинні любити свого архиєрея через 
вас, і ви зобов’язані вчити цього з са-
мого початку. Інакше це є порушення 
четвертої Заповіді Божої.

Не рекомендую вибирати служіння 
на Півдні України чи взагалі на місій-
них теренах тим кандидатам, котрі не 

мають підготовки і щирого бажання 
послужити людям у складній ситуації, 
а також з причини отримати священ-
ство, а потім утекти назад у Галичину. 
В такому разі залишиться травма для 
людей і самому втікачеві-хитрунові не 
все буде йти добре. 

Священик – другий Христос. Будьте 
Добрими Пастирями і Свідками Ісу-
са Христа сьогодні. Він чекає на вас. 
«Пам’ятайте, що Ісус Христос вчора, 
сьогодні і завтра той самий», – так го-
ворить апостол Павло.

СВІДОЦТВО І ПОТРЕБА 
ДУШПАСТИРЮВАННЯ  
У ДОНЕЦЬКО-ХАРКІВСЬКОМУ 
ЕКЗАРХАТІ 

Наш екзархат – найбільший в Укра-
їні. Це 7 областей, 4 деканати (До-

нецький, Краматорський, Запорізький 
і Харківський). Харківський деканат 
нині виокремлено як Харківський ві-
каріат. Цей деканат є також найбіль-
ший в Україні і нараховує три області. 
Запрошую всіх братів у свій деканат, 
місця є багато і ніхто вас не буде ви-
живати.

о. Ігор Табака
Адміністратор парафії  

в Люботині (Харківська обл.)
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У нашому екзархаті близько 60 свя-
щеників. Є кілька монастирів (біля Хар-
кова село Покотилівка – отці василіяни; 
село Званівка Донецької області – отці 
василіяни, місто Луганськ).

Із місцевих священиків у нашо-
му екзархаті служать сім осіб. Є два 
священики, які давніше перейшли з 
православ’я і нещодавно перейшов 
один священик у Донецьку (з Київ-
ського патріархату). 

У нашому екзархаті найперше є ка-
дрові проблеми. Відкривати парафії 
є де і є можливість. Але що з того, що 
ми відкриємо парафії, якщо їх не бу-
де кому обслуговувати? Відстань між 
парафіями дуже велика, і якщо відкри-
вати нові парафії, то їх дуже важко об-
слуговувати тим священикам, які є у 
нас. Наприклад, у Харківській області є 
чотири парафії. Найближчий мій сусід – 
за триста кілометрів. І треба проїхати 
триста-чотириста кілометрів, щоби ко-
гось підтримати, комусь послужити. 

Як би там не було, але на Східній 
Україні ми є свої серед чужих. Люди не 
сприймають нашу Церкву як Церкву. 
Особисто я зіткнувся з тим, що нам 
говорили, буцім греко-католики – то 
не християни, і в цьому найбільша 
проблема. Водночас авторитет Пра-
вославної Церкви на сході дуже силь-
ний. В Одесі митрополит Агафангел 
є один, а в нас в екзархаті таких було 
три: в Полтаві, Харкові та Донецьку. 
Була установка, щоб греко-католиків 
не впускати. Казали, що греко-като-
ликів у Харкові не буде, створювали 
всі умови, аби нас вижити.

Свого часу, коли ще навчався у се-
мінарії, я записав у зошит фразу, яка 
особисто для мене є певним взірцем: 
Вірити – значить сумніватися. Сум-

ніватися – значить прагнути знайти 
істину небесну. А шукати істину – ні-
коли не треба боятися.

Треба йти і служити! Так, то є дуже 
важко. Легко – то прийти на парафію, 
де є збудована Церква, де є люди.

На Східній Україні такого немає. 
Апостол Павло заробляв собі на життя 
тим, що шив шатри. На сході отець по-
винен бути і малярем, і столяром, бо це 
багато в чому допомагає сформувати 
парафію. Якщо люди бачать, що свя-
щеник не цурається ніякої роботи – то 
вони прийдуть і навіть допоможуть. 

У ментальності східних українців 
священик – це щось недосяжне. І коли 
вони бачать, що священик скидає ря-
су і йде працювати на рівні з іншими 
людьми, – для них це дуже важливо.  
Я не кажу, що ми маємо перетворитися 
на чорноробочих. Але цими людьми 
не можна погорджувати. 

У ментальності східної людини 
Церква – це просто установа. Треба їй 
похрестити дитину – прийшли, запла-
тили і похрестили. А те, що охрещену 
дитину треба водити до Церкви, то не 
має значення. Треба взяти шлюб – піш-
ли до Церкви і взяли. А те, що сім’я має 
залишитися в Церкві, має ходити до 
Церкви – байдуже. Треба поховати лю-
дину – прийшли, заплатили і поховали. 
А те, що перед тим треба за цю душу 
молитися, – питань жодних. Для них 
це установа, де людина може отримати 
послугу, як у школі чи магазині. Тому 
обов’язок священика, який приходить 
на місії, змінити таку психологію. 

Важливим є те, щоби священик мо-
лився. Коли ми приходимо на парафію, 
то переживаємо кризу віри. Настане 
час і ви опустите руки, і не раз себе 
запитаєте: нащо воно мені здалося? 

В когось раніше, в когось пізніше, але 
це буде. І якщо ми це віддамо в руки 
Божі, то зможемо піднятися вище у 
духовному житті. Коли ви цього не 
зробите – буде складно.

Семінаристи перебувають в ідеаль-
них умовах. Ви не думаєте про те, що 
вам треба на завтра. Ви прийшли в шко-
лу – маєте, що їсти, маєте, де молитися.

Місії – це така школа, де ви навчи-
теся вірити. Вірити і любити. Бо свя-
щеник, який цього не вміє, ніколи не 
може бути правдивим священиком. Не 
треба боятися. Треба просто йти і слу-
жити. Важливо зробити перший крок. 

Багато з вас приїжджають на Східну 
Україну на Різдво чи Пасху. Але пожи-
ти серед цих людей – то є зовсім інше. 
Людина там зростає в двох крайностях: 
або все, або нічого. Якщо така людина 
прийде до Церкви і повірить священи-
кові, то вона стане ревним християни-
ном. Парадоксально, але саме вихідці 
із Західної України швидше залиша-
ють Церкву, ніж жителі сходу. Наших 
людей є багато по Східній Україні, але 
вони швидко цураються віри. 

Якщо дійсно хочете реалізуватися 
як священик – поїдьте на місії. 

Владика говорив про половинку в 
житті. Легко бути в целібаті, бо тобі не 
треба ще про когось думати. Але коли 
ти вийшов із порожньої церкви і при-
ходиш до порожньої кімнати і кажеш: 
«Христос Рождається!» чи «Христос 
Воскрес!», і тобі ніхто не відповідає – 
то є дуже тяжко. А коли тебе жінка 
підтримує, і каже: «Посидь з людьми, 
бо люди того варті», ти сам починаєш 
вірити та працювати. Мені дуже допо-
магає власна сім’я. Справді, для мене 
моя дружина та дитина – це серйозна 
підтримка.

Коли я приїжджаю на Західну Укра-
їну, то завжди кажу: «На сході всі гре-
ко-католики, тільки не всі ще про це 
знають». І ваш обов’язок – приїхати і 
їм це пояснити.

ПОКЛИКАННЯ СВЯЩЕНИКА  
ДЛЯ СЛУЖІННЯ МІГРАНТАМ  
ЗА КОРДОНОМ ТА ДОПОМОГА  
ЇХНІЙ РЕІНТЕГРАЦІЇ  
В УКРАЇНІ

Я пам’ятаю один день. 19 березня. 
Ми були з подругою у Беневен-

то – нижче Неаполя. Зранку дзвінок. 
Телефонує моя подруга Лариса – у 
неї помер батько. Це був такий шок – 
смерть найдорожчої людини, в обох 
немає документів і ніхто не може пере-
тнути кордон. Ми кричали у телефон, 
плакали. І тут у Беневенто приїжджає 
священик. Він зазвичай приїжджав 
щомісяця, а тоді приїхав саме в той 
четвер. Ми прийшли і кажемо: отче, 
не знаємо, що робити, помер батько. 
Якої він сили додав нам у той момент, 
які він знайшов слова і молитви під-
тримки. І моя подруга з миром у душі 
сприйняла смерть батька.

Оксана Пронюк
Спільнота «Пієта»  
(Івано-Франківськ)



Українська Греко-Католицька Церква Пасторально-місійний відділ

8382

Спецкурс із місійного служіння для семінаристівСпецкурс із місійного служіння для семінаристів

Тим священиком є кожен із вас. Ми 
сьогодні їдемо все далі, перетинаємо 
нові кордони, нові світи, нові дороги. 
Тільки-но людина переступає поріг но-
вого світу, за нею має їхати священик, 
тому що вона не впорається без вас. 

Ми збиралися в Італії у парку і ра-
зом молилися. Ми святкували в тому 
парку всі наші свята. Нам бракувало 
вас, бракувало Церкви.

Минули роки. Дякувати Богу, сьо-
годні в Італії понад 100 наших спільнот. 
Але цього все одно замало. Священик, 
який приїжджає у неділю на Літургію 
на кілька годин, – цього замало. Його 
бракує в кожній хаті, бракує спілку-
вання, священичої поради.

За кордоном, окрім Церкви, немає 
жодної інституції, яка опікується на-
шими людьми. Будь-які звернення по 
допомогу – марні. Церква бере на себе 
всі проблеми: духовні, соціальні, юри-
дичні, медичні. І ви повинні бути готові 
надати людині будь-яку допомогу. Як 
запросити дитину, як обстежитися, як 
повернути квартиру, яку хтось забрав. 

За кордоном дуже багато хворих, 
немічних, багато людей відправляє-
мо у цинкових трунах в Україну. Ніхто 
не допоможе відправити цю людину, 
крім Церкви. Щонеділі в церкві «хо-
дить» таця, в якій просять про допо-
могу: відправити труну, онкохворому 
на лікування. Священик повинен ро-
зуміти, що, крім нього, ніхто не допо-
може цій людині. 

Людина за кордоном дуже потре-
бує українського, рідного – пісні, сло-
ва, культурних заходів. Тому Церква 
після Святої Літургії стає сценою для 
тих людей. Вони хочуть співати, де-
кламувати, святкувати всі свята, які 
святкують в Україні. 

Пам’ятаю вибори президента 
України 2004 року. Коли їхали у Мі-
лан, попереду йшов отець. Одна гро-
мада – отець. Друга громада – отець. 
Жовто-сині прапори… Священик 
має бути готовий стати і переконати 
людину, що ти – українець і повинен 
виконати свої громадянські обов’язки, 
піти і проголосувати. 

Ми вже були зорганізовані за кор-
доном. Тому в Україні спілкування і 
підтримка додавали один одному сил. 
І коли ми збиралися, то розуміли, що 
можемо допомогти таким самим, як 
ми. І перші кроки наші в Україні – це 
було творення духовної емігрантської 
порадні. Завдяки Блаженнішому Лю-
бомиру дали таку гарну назву нашій 
спільноті. 

Мені розповідають: приїжджає лю-
дина з-за кордону, зачиняється в хаті й 
нікого не хоче бачити. Відкриває ша-
фу, викидає звідти весь дитячий одяг і 
рве його на шматки – одяг, який вона 
накупила своїй дитині. Яка це травма 
мамі, яка не одягає свою дитину. Я по-
чала цій жіночці пояснювати, що поки 
нас не було, на наше місце став батько 
чи сестричка, чи бабуся. 

А скільки було випадків, коли ку-
пуєте за кордоном дитині одяг не того 
розміру. Це була трагедія. Це означає, 
що ви не знаєте, яка ваша дитина зараз. 

Ми робили праці у групах і розпо-
відали свої історії, свої переживання. 
Ми розуміли, що це допомагає людям. 
Завдяки ПМВ наші маленькі зустрічі 
переросли у великі. Ми почали такі 
зустрічі провадити в кожному місті 
України. Запрошувати різних людей, 
писати оголошення. Потім думали, а 
було б добре ці зустрічі закріпити мо-
литвою. Ми почали провадити нічні 

чування. Потім була перша нічна про-
ща. Ці вечірні молитви дуже додава-
ли сил. Ми виявили, що, крім поради, 
дуже важлива сповідь. 

Головне – сповідь, причастя і готов-
ність священика зрозуміти людину, яка 
приходить. 

Пам’ятаю свою першу сповідь. Ка-
жу: отче, не знаю що зі мною коїться, 
я напевно здуріла. Так і сказала. На що 
отець відповів: ваша земля, ваша роди-
на, простягає свою долоньку – ходіть, 
вона на вас чекає. Так просто і щиро. 
Я не зійшла з розуму. Просто побачила 
дитину 15-річною, яку востаннє бачи-
ла, коли їй було 11 років. Я придивля-
лася до своєї дитини і не впізнавала.  
І, дякуючи Богу і духівникам, які ме-
не провадили, ми зуміли відновити ті 
роки, ми зуміли порозумітися. А якщо 
немає в той час духівника? Якщо не-
має розуміння? 

Ми, маленька спільнота «Пієта», 
просимо кожного священика: якщо 
виникають такі проблеми – запрошуй-
те нас. Ми радо приїдемо в будь-яку 
парохію в країні і будемо свідчити на 
власних прикладах. 

•

МІСІОНЕРСЬКА ХАРИЗМА 
МИРЯНИНА

Для отців миряни є великою поміч-
чю. Насамперед я хотіла би сказати 

про священиків, які цих харизматич-
них мирян продукують і виховують. 
Без отців не було б активних мирян.

Тож звідки беруться ці миряни?
Священики в нашій парафії кажуть, 

щоби ми завжди були господарями в 
храмі. Це доходить аж того, що отець 
дає активним мирянам ключі від храму 
і дозволяє там робити практично все, 
крім гріха, звісно. 

Наша газета «Собор» почалася з 
обговорення ідеї на парафії: давайте, 
отче, щось трошки будемо писати. Що-
правда, ходили ми за отцями 5 років. 
За одним, другим, третім. Третій по-
годився. Так з’явилася газета «Собор».

Далі хтось запропонував: давай-
те, отче, проведемо благодійний бал. 
І вже є така традиція, завдяки якій до 
Церкви приходить дуже багато молоді, 
яка вміє танцювати, співати або до-
лучається організаційно. 

Миряни пропонують свої проекти. 
І з таких маленьких речей виростає 
щось велике.

Катерина Чернега
(Київ)
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Нещодавно організували фести-
валь, в якому взяли участь Марічка 
Бурмака, Тарас Чубай та інші відомі 
«зірки». Це величезною мірою відбуло-
ся завдяки підтримці священика, який 
не побоявся такої авантюри.

Хочу вас, як майбутніх священиків, 
заохотити, щоби ви були відкритими, 
довіряли своїм мирянам і підтримува-
ли їх. Часом не потрібно якихось фі-
нансів, не потрібно дуже багато часу, 
а просто треба повірити, що це вийде. 
Для нас це було надихаючою силою, ко-
ли священик казав: я вірю, це гарна ідея.

Робота на парафії. Священик на 
нашій парафії залучає всіх на Літур-
гію. Всі хлопчики, які є, прислугову-
ють, кожен відчуває себе потрібним, 
це дуже важливо. Всі співають. Отець 
завжди наголошує на тому, що потріб-
но співати з молитовником. Здавало-
ся б, дрібниці. Але через це насправді 
кожен відчуває себе потрібними, від-
чуває себе учасником Літургії. 

По черзі молодь читає Апостола.
Часто відбуваються свята. Вони 

є «сімейними». Отець благословляє, 
підтримує, організовує, десь сестри 
допомагають. Одні миряни закупо-
вують продукти, інші накривають на 
стіл. Отець каже: ви є господарями. І 
ти відчуваєш відповідальність. 

Коли парафіяни відчувають себе 
сім’єю, коли парох після Літургії вихо-
дить і з кожним особисто спілкується, 
знає кожного – це дуже важливо.

Харизматичні миряни – хто вони? 
Більшість із них – це молоді люди, які 
приходять зранку і ввечері на вервицю. 
Люди, які єднаються в молитві, наба-
гато більше довіряють одне одному. 
Вони набагато ближче стоять між со-
бою і з отцем.

Якщо подивитися на плоди, завдяки 
яким люди стають відкритими і діяль-
ними в Церкві, то хочеться всіх запро-
сити на вервицю. 

Один отець із Київської архиєпар-
хії зробив проект з футболу для своїх 
мирян. Це також один із варіантів того, 
як зблизити людей. 

Різні табори, заходи, бали, вечорни-
ці, літературні клуби, зустрічі молоді, 
де розглядають духовність крізь приз- 
му сучасної культури, психологічні 
тренінги, мовні клуби, організація 
дискотек – це дуже важливо для тих 
людей, які є поза Церквою. 

Один з ефективних методів, як за-
лучити нових парафіян: коли отець мо-
литься, хтось заходить в Церкву по-
ставити свічку, «щоби все було добре». 
А отець каже: помоліться з нами. Лю-
дина не розуміє, що і як. Але священик 
сказав сідай, – то вже сідає. І людина 
відчуває внутрішній мир, починає роз-
дивлятися навколо, бачить адекватних 
молодих людей, без хусток, які сидять 
у церкві, моляться. Миряни знайом-
ляться з новою людиною, обмінюються 
координатами. Отець не шкодує дати 
свій номер мобільного і слухати чиїсь 
проблеми о третій годині ночі. І лю-
дина переважно залишається в Церкві 
після однієї молитви на вервиці. 

Що більше парафіяни долучають-
ся у будь-який спосіб до діяльності 
Церкви, то більше вони відчувають 
відповідальність. Молодь відчуває 
відповідальність за дітей і підлітків. 
Починають самі організовувати якісь 
табори, влаштовувати зустрічі для мо-
лодших. Не тільки отець, як віл, за-
прігся і працює. А в нього є багато по-
мічників, які відчувають співучасність 
і співвідповідальність. 

МОРСЬКЕ КАПЕЛАНСТВО 

Морський апостолят – це загаль-
нокатолицька структура, яка 

працює у 420 портах світу. Вона на-
лежить до курії в Ватикані, яка займа-
ється мігрантами і переміщеними осо-
бами. Наш Національний апостолят 
наразі – це лише я. Є ще декілька осіб, 
які мені допомагають. 

Історія Морського апостоляту на-
лічує 92 роки. Наша Церква не перша в 
цій діяльності, почали її протестанти. 
Чотири роки тому англіканська місія 
святкувала 150 років.

Ми молоді у цій праці. Але оскіль-
ки християнська Католицька Церква 
є найбільшою, то, відповідно, моряків 
християн-католиків найбільше. Отже, 
Церква мусила цим займатися.

Українізованої діяльності як такої 
немає. Центральні органи Морського 
апостоляту розташовані у Ватикані, 
вони координують діяльність місцевих 
капеланів. Ми мусимо починати щось 
робити. Серед європейських народів 
немає більше моряків, аніж з України. 
Старі морські нації вимирають. Ми є 
першою європейською і четвертою у 

світі морською нацією. Для того, щоби 
почати працювати в морі, треба по-
чати працювати з низів – з матроса. 
Жоден італієць, британець чи швед 
не піде сьогодні за тисячу доларів у 
море. А щоб стати капітаном, треба 
пройти певний шлях від матроса, боц-
мана і т. д. Ми– нація в Європі бідна. 
Тому наші люди готові йти в море на 
початку і за $700, і за $800. 

Ніхто з традиційних українських 
Церков системно з морякам не працює. 

В Одесі моряками спочатку поча-
ла займатися Російська Православна 
Церква. З чого почалася їхня діяль-
ність? Вони пустили по порту гінця 
з яткою, де були іконки, хрестики, 
свічечки. І він ходив по кораблях, які 
заходять в Одеський порт, і продавав 
цей крам. У цьому і полягала його ка-
пеланська діяльність. Треба розуміти, 
що територія корабля – це територія 
іноземної держави, під прапором якої 
він ходить. На той момент в Одесі на-
чальником митниці був прибалт, який 
зловив цих священиків фактично на 
контрабанді: туди йде товар – назад 
гроші. Він написав скаргу і будь-який 
інтерес до цієї діяльності священики 
РПЦ втратили. 

У чому полягає наша діяльність? Є 
два напрями – зовнішній і внутрішній. 
Зовнішній – це праця з іноземними 
моряками, які приходять до україн-
ських портів. Ми системно працює-
мо в Одеському порту і час від часу в 
Южному та Іллічівську. Кожне судно, 
яке приходить до Одеського порту, від-
відує хтось із наших людей. 

Ми йдемо до моряків, які прийшли 
до іноземної держави, які не знають 
мови, не знають місцевих законів. Ми 
приходимо і питаємо: що вам треба? 

о. Олександр Смеречинський
Директор Морського апостоляту 

(Одеса)
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Якщо є якась потреба – ми допома-
гаємо. І ця допомога є безкоштовною. 
Буває юридична допомога, медична. 
Ми з нашої каплиці через Інтернет 
можемо дати морякам можливість 
безкоштовно поговорити з сім’єю на 
Філіппінах чи будь-де. Бувають випад-
ки, що є проблеми з керівництвом на 
кораблі. Тоді ми їх сконтактовуємо з 
профспілками, які допомагають ви-
рішити ці матеріальні питання. І ми 
контролюємо перебіг вирішення пи-
тань: чи то затримка зарплати, чи то 
утиски в правах. Проблем може бути 
дуже багато.

Другий бік – духовний. На корабель 
я приходжу передусім як священик. 
Я  запитую, чи все добре? Серед моря-
ків-християн 80% – це католики. Ду-
же часто трапляється, що вони потре-
бують духовної допомоги священика. 
Крім того, є духовна потреба в моряків 
інших конфесій. Я пробую допомогти 
їм задовольнити їхні духовні потреби – 
знайти православного священика чи 
баптиста, чи мусульманського мулу.

Дуже часто мене питають: чому ви 
це робите? І тут для мене настає момент 
проповіді: тому що я вірую в Христа. 

Ця соціальна праця з іноземними 
моряками відкриває для них Христа. 

Інший напрям – внутрішній. Це 
праця з нашими моряками. Тут бага-
то цікавих моментів. Коли говорять 
про українських моряків, то кажуть: це 
одесити, кримчани. Насправді, у світі 
все помінялося. Раніше було Чорно-
морське пароплавство: кораблі при-
ходили до Одеси, моряки сідали на них 
і йшли в море. Поверталися і сходили 
на берег. Зараз усе по-іншому. Моряк 
сідає на літак, летить у будь-яку точку 
світу, там сідає на корабель, 9 місяців, 

чи скільки передбачає контракт, по-
ходив у морі, потім в якомусь порту 
сідає на літак і повертається до Києва 
чи до Івано-Франківська, чи до Львова.

Нині моряк – це мешканець будь 
-якого населеного пункту України. І 
Морський апостолят стосується не ли-
ше Одеси чи Криму. У мене чимало 
друзів-моряків з Івано-Франківська, 
Чернівців, Львова. 

У порту працювати з моряком ду-
же складно. Він за першої можливості 
сідає на літак чи автобус і їде додому. 
У цій ситуації наші можливості обме-
жені, тому ми стараємося працювати 
з сім’ями моряків. Зараз пробуємо ро-
бити товариства морських дружин. У 
різний спосіб їх змусити спілкуватися. 

В Одесі вже зникла ціла субкульту-
ра. Раніше, коли від Одеси відходив ко-
рабель, його проводжали з оркестром, 
сім’ї сходилися, жінки зналися між со-
бою. Під час відсутності свого тата чи 
чоловіка вони одна одну підтримували. 
Тепер ці сім’ї залишилися на самоті. 
Жінка провела чоловіка в аеропорту. 
Можливо, їхній сусід теж буде на цьо-
му кораблі, але вони про це не знають. 

Тому найважливіша наша робота – 
це праця навіть не з моряками, а з їх-
німи сім’ями. Коли моряк перебуває 
у морі (а це щонайменше півроку), за-
лишається сім’я, залишаються діти. Ця 
проблема дуже подібна до проблем за-
робітчан. Діти ростуть без тата. Жінка 
залишається без чоловіка. 

Ми пробуємо працювати в навчаль-
них закладах різного рівня. В Україні 
нині 60 тисяч студентів, які невдовзі 
стануть моряками. Величезний шмат 
роботи. Але поки що нас туди не пус-
кають. Бо при кожному навчальному 
закладі Московський патріархат по-

ставив капличку, заступив територію 
і нічого не роблять. І нам керівництво 
каже: вибачте, але в нас батюшка є. 
Вони бояться конфліктів, і їх можна 
зрозуміти.

У Фейсбуці ми створили групу, в 
якій консультуємо моряків. У групі є 
декілька морських юристів, які можуть 
допомогти. Даємо духовні поради. 

Життя моряка дуже складне. Уявіть 
собі, 24 години на добу ти живеш у ві-
бруючій механічній коробці й у тебе 
перед очима 25 одних і тих самих лю-
дей. Як каже мій кум: через три місяці 
навіть найліпшому колезі вже хочеться 
з’їздити по фізіономії. 

У Великобританії, якщо людина 
чотири місяці була в морі, її вже по-
вноцінним свідком у суді не визнають. 

У мене була служба на кораблі, де 
екіпаж (філіппінці) був у морі трохи 
більше року. Сказати, що я там бачив 
нормальних людей, не можу. 

Вони заробляють непогані гроші, 
приходять додому, їх роздягають як 
липку і вони знову йдуть у море. 

Окремі компанії вже пробують за-
лучати Церкву до праці з моряками. 
Перший прецедент – компанія «Коста», 
яка має на своїх кораблях плаваючих 
капеланів. І вони дуже потребують 
українських капеланів. Бо нижня ко-
манда на всіх їхніх кораблях – більш 
ніж на половину українці. І капелани-
італійці не знають, що робити з наши-
ми громадянами. Ми ще не дійшли до 
остаточного результату в цих перего-
ворах, бо там є проблема одружені-не-
одружені священики. Знаєте, що озна-
чає це питання для Римо-Католицької 
Церкви? Навіть був прецедент, коли 
один наш капелан мав іти у море, але 
через те, що був одружений, не пішов. 

Портове капеланство стосується не 
тільки наших портів. Є велика пот-
реба в наших капеланах в іноземних 
портах. Наші отці служать по всьому 
світу. Українські моряки у величезній 
кількості присутні всюди в портах. І 
на міжнародних зустрічах іноземні 
отці-католики кажуть: у нас купа ва-
ших моряків, а вас чомусь немає. Хоча 
наші отці в тих містах присутні. Є ли-
ше декілька прецедентів. У Мельбурні 
о. Олександр дуже гарно працює. Про-
бує працювати наш священик у Генуї. 
У Барселоні от-от почнуть працювати. 
Наші отці мають величезні можливості 
для праці з українськими моряками, 
бо ті приходять самі, їх не треба шука-
ти. Вони чекають і потребують нашої 
допомоги. 

Для повноцінної праці морського 
капелана потрібно щонайменш добре 
знати англійську мову. Без знання мови 
вам немає чого йти. Мова спілкування 
в морі – англійська. В «Кості» ще умо-
ва – італійська мова. Це прописано в 
контракті. Тож моя порада – вчіть мови. 

•
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕРКОВНОЇ 
ГРОМАДИ У КРАЇНАХ 
ПЕРЕБУВАННЯ МІГРАНТІВ

Я шість років жив і навчався в Поль-
щі, два роки доїджав на служіння 

в Росію, в Італії майже дев’ять років 
навчався і служив, і тепер у Києві по-
над два з половиною роки.

Особисто я ніколи не готувався їха-
ти на місії. І думки не було такої. Ви 
можете бути на 100% впевнені, що ні-
куди не поїдете, але все може змінитися 
дуже швидко. Наведу вам приклад зі 
свого життя. 

Я висвячений, служив уже кіль-
ка років у Галичині, і ніякі місії мене 
абсолютно не цікавили. Я займався 
молоддю, в семінарії викладав. Якось 
Блаженніший Любомир, ще будучи 
помічником Блаженнішого Миросла-
ва-Івана, викликав мене до себе і каже: 
«Надійшов лист із Росії, просять, щоб 
туди виїхав греко-католицький свя-
щеник. Я не маю юрисдикції на Росію 
і не знаю, кого посилати, але чув, що 
в тебе є родина в Росії, ти можеш по-
їхати до родини, і ніхто не запідозрить, 
що я тебе туди посилаю як місіонера. 
Поїдь і подивися!»

Я собі подумав: «Поїду і подивлю-
ся». Зателефонував сестрі і кажу: «Я до 
тебе на тиждень-два приїду».

Блаженніший Любомир дав мені 
гроші на дорогу. Я кажу: а кого маю 
там питати? «Нікого не питай, не го-
вори, дізнайся, що там є». І дав мені 
Блаженніший такого листа з написом: 
«Кому це треба знати». І такий приват-
ний напис, що отець Василь Поточняк 
їде від нього. Це на випадок того, якби 
мене хтось щось запитав: чи з Римо-
Католицької Церкви, чи з міліції.

І я туди їду. Раз, другий, третій, – 
і втягнувся. Так починалося моє мі-
сіонерське служіння.

Може статися так: ви одружені і, 
не дай, Боже, вашій дружині потрібен 
сухий клімат. Хоч-не-хоч, а з Дрого-
бича мусиш їхати до Криму чи з Тер-
нополя – до Італії.

Мотиви можуть бути неочікувані. 
Не дай, Боже, когось може дружина 
залишити. Такі випадки ми вже має-
мо в нашій Церкві. Від священика йде 
дружина, пожили лише два роки. Що 
він зробить у Франківську чи у Льво-
ві? Зрозуміло, що він проситься десь 
подалі з Галичини, а то й з України. 
Я знаю декількох таких священиків, 
які служать за кордоном, бо тут їм 
життя немає, кожен може знати їх-
ню історію.

Що потрібно для організації цер-
ковної громади за кордоном – там, де 
є наші мігранти? Перше – благосло-
вення єпископа. Блаженніший Лю-
бомир Гузар благословив мене, щоб 
я був координатором українців гре-
ко-католиків в Італії. Мене офіційно 
призначила Конференція єпископату 
в Італії координатором на прохання 
Блаженнішого свого часу.

о. Василь Поточняк
Виконавчий секретар ПМВ (Київ)

Друге, що потрібно, як на мене, – 
це ще одна людина. Де двоє – то вже 
Церква. 

Приїжджаю я в 2001 році в Мілан. 
Біля вокзалу є парк, туди приходить 
близько тисячі українців. Приходжу в 
підряснику на ту площу, бо мені треба 
організувати церковну громаду. Що 
говорити? Нікого не знаєш. Довкола 
люди щось передають, чимало бусів. 
Підійшов, привітався: «Слава Ісусу 
Христу!». Хтось відповів, хтось ні. 
Кажу, що я – український священик, 
приїхав із Риму. Хочу, щоб знайшлося 
хоч п’ять співрозмовників. Знаю, що 
є 16 тисяч українців у Мілані, але не 
знаю, як знайти ту одну людину. Далі 
один чоловік підходить і показуючи 
на мене: «Його від Кучми підіслали, 
щоби він нас зібрав і потім – депор-
тація в Україну» (тоді майже всі наші 
люди жили нелегально). І я бачу, що ще 
трошки, і вже треба буде бігти звідси. 

Потім ще один підходить і каже, що 
я шпигун ватиканський, який видає 
себе за священика. 

І тут одна жінка підходить: «Отче 
Василю, та то ви з Дрогобича?» Я її не 
впізнав, вона десь у хорі церковному 
співала, а я служив у Дрогобичі чотири 
роки. То вона мене впізнала. І тоді вже 
люди знали, що я не шпигун ватикан-
ський і не від Кучми завербований.

Отже, велике значення – бути зна-
йомим з однією людиною. Люди мо-
жуть бути з іншої конфесії, можуть 
бути віруючі, але пустять таку звістку 
про вас, що решта почнуть відходити. 
І підрясник вам не дуже допоможе.

Третє, що потрібно для організації 
церковної громади в країні перебу-
вання наших мігрантів, – розмова з 
людьми. Не рекомендується повчати 

і говорити про сповіді та Літургії. Але 
дуже велике значення має уважність. 
Так Бог покерував, що за мого служін-
ня в Італії утворилися 85 громад, у різ-
них містах. Ти йдеш, людей шукаєш, 
шукаєш священиків, які навчалися в 
Римі…

Ще один момент – це позитивність 
у правильному напрямі. Ми не можемо 
говорити на першій же зустрічі про 
священиків, які люблять гроші. Навіть, 
якщо люди будуть про це говорити, на-
ша справа – відійти від такої теми. По-
чаткова розмова має мати винятково 
позитивний напрямок. Запропонувати 
разом помолитися, скажімо, за дітей.

Дуже важливо триматися лінії, чого 
я сюди приїхав: заснувати церковну 
громаду. Тому що люди на початках 
питатимуть: як там Юлія Тимошенко, 
як там Юрій Луценко? 

Наприклад, у Росії, коли мені треба 
було встановити контакт, то приходив і 
питав: чи правда, що є багато українців? 
Мені відповідали, що то правда, але не 
всі себе такими вважають. Продовжую: 
мені розповідали, що тут на Різдво на-
віть чути українську коляду. Люди та-
кож підтверджують. Коли ти зачепиш 
те, про що точно знаєш, вони тебе за це 
поважатимуть. То дійсно у Сибіру на 
весіллях співають українських пісень? 
Так, отче, та вони навіть не знають ро-
сійських пісень. І вже є діалог.

Від політики – до Бога. Від грошей – 
до Бога. Від культури, мистецтва – до 
Бога. Це своєрідний такий метод – за-
чепити за живе. 

В Італії таким питанням було: чи 
ви чули, що в Україні будуть оподат-
ковувати ваші маєтки? І маєте вже те-
му. Бо лише однією Службою Божою 
залучити людину не можна. Людина 
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вдома жила 40 років і на Службу Божу 
не ходила. Тому треба її зачепити, щоб 
вона зацікавилася тобою як людиною, 
а потім як священиком. 

Перше враження від заснування 
церковної громади надзвичайно важ-
ливе. Це так, як перше знайомство з 
дівчиною. 

Наведу вам приклад. Телефонує ме-
ні одна пані й каже: «Это Василий?» Я 
кажу «Да, Василий». Другий дзвінок: 
«Вася, привет!». Я тут змовчав. Аж раз 
приїхав у підряснику, стоять наші лю-
ди і та пані голосно: «Вася, привет!». 
І той перший момент є дуже важливий. 
Я вже потім говорив: «Я – отець Ва-
силь», і пані довго переходила від «Васі» 
до «отця Василя». І не можна сказати 
якось різко, бо людина образиться. Ті 
перші моменти дуже непрості. Але лю-
дина справді з часом зрозуміє.

Важливим є наш одяг. Пригадую 
одного священика, який приїхав слу-
жити, телефонує і каже: «Отче, мене 
ніхто не зустрів». Як ніхто не зустрів? 
А він приїхав у цивільному і люди 
його проґавили. Якийсь там пацан 
ходить по вокзалу. Та візьми хоч ко-
лорадку! Найкраще їхати у підряс-
нику – абсолютно ніхто не заглядає 
в документи.

Жодної критики на початку. Я зор-
ганізував громаду за чотириста кіло-
метрів від Риму. Такий замучений 
приїжджаю, Служба Божа. Вони не 
співають, не говорять. А мені якісь 
фотографії дають. Я, думаєте, хочу 
тих фотографій? Після Служби Божої 
запросили мене на день народження: 
«Отче Василю, ходіть, якогось вина 
вип’ємо!». Я приходжу, всі вино п’ють. 
Я кажу: «Давайте про Бога поговори-
мо. Я приїхав 400 км не для того, щоб 

вино пити». Я їх покритикував. Я до-
їжджав туди кілька років і відчував, 
що вони мені це пам’ятають. Нині я 
би рекомендував, щоби при першій 
зустрічі – не критикувати. При третій – 
так. При першій – повестися інакше, 
але не критикувати. 

Наступне, що важливе в організації 
церковної громади, – це духовність і 
молитва. Дуже велике значення має, 
коли ви вперше зустрічаєтеся, немає 
ще храму, немає громади. Коли ми зу-
стрічалися на вулиці з жінками легкої 
поведінки, то в нас був обов’язок – з 
ними помолитися. Я пригадую пер-
ший раз: ми виїжджаємо на вулицю, 
стою у підряснику біля тих повій, щось 
говоримо і я ще маю помолитися. Як 
мені помолитися з ними? Завжди діяло, 
коли я казав: «Хочете, я вас поблаго-
словлю, щоб ви більше не виходили?» – 
«Хочемо!».

Вам хтось телефонує і каже: «При-
їдьте, нас тут є 20 чи 30 українців, і ми 
хочемо Службу Божу». Можна сказати: 
я не знаю, чи приїду, але дуже важливо 
молитися в тому наміренні, щоби нам 
Бог поміг уникнути перешкод, щоби 
я до вас приїхав. І вже не знаю, як ви, 
а вони точно будуть молитися.

Велике значення має, коли ви буде-
те представляти людям доброго Бога. 
Їду я в електричці в Україні, поруч два 
семінаристи. Чую, хтось там питає: а 
чим відрізняються греко-католики 
від православних? І семінарист від-
повідає: «Як чим? У греко-католиків 
не дозволено вживати контрацептиви, 
а в православних дозволено». 

Ми так не можемо представляти 
нашу конфесію. Згодом і це можна 
сказати, але на початках ми маємо 
сказати: ми представляємо доброго 

Бога. У нас, коли людина приходить, 
і не вміє молитися, ми вчимо, ми не 
критикуємо. І тому на місіях, якщо ти 
навіть не знаєш, я тебе буду вести. Це 
дуже важливо. 

В Україні можна зустріти необіз-
наних. А за кордоном може бути така 
ситуація, що вони щиро зізнаються, що 
серед них є троє осіб, які знають «Отче 
наш». Все! І з них треба зробити гро-
маду, Службу служити. Люди нічого 
не знають, хіба що тільки хреститися 
вміють. І тому так важливо представ-
ляти доброго Бога.

Наступне. Перше Богослужіння. 
Варто перед цим зробити бодай якусь 
репетицію. На перше Богослужіння до 
вас прийде десять людей чи, може, троє. 

Росія. Зібралися в суботу на Вели-
коднє Богослужіння. Я кажу: «Жінки! 
Хоч трохи співаємо!» «Ми не вміємо». 
А хто буде співати? Відкрийте молитов-
ники. І далі я вчу «Господи, помилуй!» 
Махаю рукою, і так їх навчив «Господи, 
помилуй!». Починається Великодня 
Літургія, і ціла Літургія була «Господи, 
помилуй!». Я їх далі не навчив, а вони 
так і не зрозуміли, що, крім «Господи, 
помилуй!», є ще «Амінь!». 

П’ятихвилинна репетиція і то вже 
допоможе людям: скажіть, на якій 
сторінці то співається, що за чим іде. 
І самі ви мусите мати перед собою мо-
литовник, щоби могли повести. І не 
перебивати. І не перекрикувати. 

Наступне. Чи знаєте ви якогось 
Апостола напам’ять? Приїдете в пер-
ший населений пункт – а вони книжку 
забули, або Апостола забули. Так вийде, 
що хтось згрішив, а інші не читають. 
Я кілька разів опинявся в ситуації, ко-
ли стою, чекаю на Апостола, а Апосто-
ла нема. Людина загубила сторінку, де 

то має бути, а інше не прочитає. Руки 
трясуться, і все. І я за той час співаю 
напам’ять Апостола, коли готуюся до 
Євангелія. 

Як подавати оголошення. Це важ-
ливо. Отже, як ви вже зібралися в 
храмі або на вулиці з тими людьми, 
треба дуже чітко сказати: що, де і ко-
ли. Не говорити забагато. Сказати: 
наступна наша зустріч чи Літургія, 
чи катехиза буде там і там, тоді і тоді. 
Я знаю священиків, які кажуть: «Лю-
ди, коли будемо наступну Літургію 
правити? О сьомій чи о п’ятій? Чи, 
може, десь посередині? Ну, добре! 
Відправимо». Люди йдуть з церкви 
і питають, коли буде наступна Служ-
ба Божа: о п’ятій чи о сьомій? Та ні, 
священик казав, що десь посередині! 
Певно, о шостій. 

Заведіть собі сторінку, наприклад, 
у Фейсбуці. Де є можливість викорис-
тати Інтернет – використовуйте. Це 
здебільшого для молоді, бо наші жінки 
старші не користуються Інтернетом. 
Дуже важливо, щоб оголошення були 
в парках, при дорозі, на бусах, там, де 
наші люди можуть бути.

Я, наприклад, давав оголошення 
так, що тоді і тоді, там і там буде слу-
житися Служба Божа українською 
мовою запрошуємо всіх українців. 
Таким чином, ми вбивали двох зай-
ців: що служитиметься українською 
мовою, і що для українців.

Про мову. Оголошення треба пода-
вати українською мовою, бо ми хоче-
мо бачити наших людей. У принципі, 
можна писати і двома мовами, якщо 
ви знаєте, що люди залежні. Але ми 
хочемо наших людей почути, а тому 
бажано по-українськи. Неправильно 
подавати про нашу Церкву в чужій 
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мові, бо наша людина не зреагує, а 
португалець навряд чи прийде. 

Дуже треба зважати на проповіді, 
щоб не спішити. Велике значення має 
катехитична праця з людьми хоча б 
10 хвилин після Літургії. 

Ті люди, які вперше прийшли до 
храму, – їх Бог привів. Першого разу 
приходять відважніші. Прийдуть, на-
приклад, два пияки, бо їм цікаво. І це 
Бог їх вам послав. Не відганяйте їх! 
Можуть прийти і сильніші, але може 
прийти така людина один раз, і надалі 
дивиться, якщо добре – то на другий 
раз прийде, а якщо недобре – то не 
хоче мішатися. 

Ми ходимо на прощу зі Самбора 
до Зарваниці, і от я пригадую: перший 
раз до нас долучилися і долучаються, 
і, Богу дякувати, психічнохворі. Ми 
йдемо десять днів. Пішки. Десь, не дай, 
Боже, кудись вибіжить… страшно. 
І була спокуса їх відганяти, але потім 
ми дивимося: це Бог їх привів. Вони 
психічнохворі, але вони чемні, вони 
йдуть і ще можуть навіть за щось від-
повідати. Пан Віктор із нами йде. Його 
ніхто в житті паном не називав. «Вітя! 
Вітя!» – бо він хворий. А як «пан Вік-
тор» – то він і поводиться поважно.

Важливо, щоби ви на наступне бо-
гослужіння дали завдання людям. На-
веду вам приклад, як ми служили в 
Росії. В нас буде Великдень, і я мав про-
хання: чи можете, жінки, принести по 
одній квіточці на ту Службу Божу? Та 
ми вам цілий базар принесемо! Потім 
далі кажу: чи, може, у вас десь є якийсь 
образ, бо в нас тут немає. В кожного в 
хаті є якийсь образ, який пилом припа-
дає. Шукають образ, несуть до церкви. 
Повісили у школі, яка переобладнана 
під церкву, – вони раді. Чому? Бо це 

їхній образ. Зрозуміло, що вони пові-
сили його лише на дві години, бо за-
втра тут буде школа. Але люди прине-
сли! Що в тому цінне? Мені не важлива 
квітка, а важлива сама людина! Людина 
принесла квітку – значить, вона є на 
Богослужінні. Якщо чоловік приніс 
іконку, то прийшов на Літургію! І тому, 
коли ви відслужили, велике значення 
має сказати: «Слухайте, хлопці, чи не 
могли б ви закупити свічок, бо в нас 
у Церкві немає». Хлопці прийшли до-
дому, і вся родина переймається свіч-
ками, бо завтра вони мають принести 
свічки. Свічка – то не є проблема, але 
вони мають її принести. 

Після богослужіння – своєрідна зу-
стріч. Дуже це потрібно. Ми відслу-
жили Літургію, і люди дали пожерт-
ву. Найбільша пожертва, яку я мав за 
Літургію, була у Радужному Нижнє-
вартовського району. Їх було 11 осіб. 
В офісі ми служили. І після того вони 
дають конверт: «Отче, ми Вам тут за 
Службу Божу дали!». Знаєте, скільки 
дали? 1100 доларів. І що робити? Вони 
дали від щирого серця, але ж не будуть 
тобі кожного місяця так давати. Тому 
я міркував: віддати – але ж вони по-
жертвували. Що зробити? І скликав я 
їх усіх на гостину, домовився про всяку 
їжу. Зрозуміло, що я тисячу не витра-
тив. Але, думаю, що вони зрозуміли. 
Потім казав: ви багато не давайте. На 
майбутнє можна влаштувати поїздку 
для їхніх дітей, щоб ці батьки побачи-
ли, що ти не є грошолюб. Що вони в 
тебе вкладають – а ти вкладаєш в них 
чи в їхніх дітей. 

Позахрамові зустрічі, відправи за 
спочилих, весілля, прощі – в усьому 
цьому треба брати участь, треба бути 
з ними. 

Усі повинні мати ваш номер теле-
фону, а ви їхні. І в суботу ввечері треба 
написати смс, що завтра Літургія. Пер-
ші рази треба це робити – допомагає. 

Не треба драматизувати помилки 
людей. Наприклад, вони можуть при-
йти в шапці та всю Літургію стояти в 
ній. Не говорити про гроші перші рази – 
що немає коштів на плащаницю, фелон, 
на свічки. Нічого! Це немає аж такого 
значення. Важливо, щоби все відбулося, 
почався процес служіння. Не лякайте, 
що ви більше не приїдете, якщо людей 
не буде; якщо не повернуться кошти 
на дорогу. Навпаки, треба сказати: «Я 
Вас більше не залишу! Як Ви прийшли – 
отже, Бог хоче, щоби я вам послужив, 
щоби я завжди сюди приходив». 

МІСІОНЕРСЬКА ХАРИЗМА 
БОГОПОСВЯЧЕНОЇ ОСОБИ

Моя духовність починалася з 
Франківщини від Михайла Ко-

сила у 1975 році в підпіллі. Потім Васи-
ліяни. У 1992 – закінчив Івано-Фран-
ківську семінарію, а вже 1994 року був 
на Харківщині.

Праця мене там сформувала як лю-
дину самостійну. Я був покинутий, як 

Робінзон Крузо. Ні церкви, ні людей, 
ні авторитету. Все для мене було нове. 
Я не знав, буде Церква на Харківщині 
чи ні. Для мене було дуже важливо до-
віряти Богові. Якщо Він мене послав – 
отже, має на мене плани.

У селищі Покотилівка в мене була 
маленька хатка, в ній я правив службу. 
Спочатку не було людей узагалі. Якось 
прийшла до мене перша людина. Це 
був похорон. Люди дізналися, що є ба-
тюшка. Ніякої церкви тоді ще не бу-
ло. Прийшли до мене, побачили, що 
у мене бороди немає, і питають: а що 
то за церква, християнська? Кажу, так, 
зайдіть, подивіться, ось у хаті хрест, 
ікони. Вони подивилися і говорять: 
ми хочемо, щоби ви відправили нам 
похорон.

Прихожу, стоїть духовий оркестр. 
Кажу: давайте я спочатку, а потім ви 
заграєте. Так ми проводили померлого 
через усе селище. 

Ці люди стали моїми прихожанами. 
Дуже багато зробили для Церкви. 

Після похорону до мене підійшла 
жіночка і каже: а ви не посвятите мені 
хату? Ну чого ж не посвячу! Посвятив...

Як я організовував громаду? Я при-
ходив до хати. Ми читали Біблію, чи-
тали молебень, після того просто пили 
чай, говорили, питання-відповіді, по-
ради священика. Зростала ця громада, 
я їх там сповідав, але служби не правив. 
Через спілкування ми ставали родиною. 

Кожна людина, яка приходила, бу-
ла для мене найцінніша. Кожна люди-
на ставала мені близькою і рідною. Я 
для себе постановив, що людина, а не 
маса є основою Церкви. І по сьогодні 
я працюю в тому напрямі в духовно-
му плані. Стан Церкви – це, зокрема, 
стан кожної особи. У Церкві зазвичай 

Єрм. Онуфрій Репецький, ЧСВВ
(Кам’янець-Подільський)
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багато людей, і ти на стан людини не 
дивишся. Ти радієш самій масі, ти їх 
сповідаєш. У тебе вартість Церкви ви-
ща за вартість людини. Людина десь 
загубилася, кудись пішла, захворіла, 
а тобі це нецікаво. Тобі головне – від-
правити службу, висповідати. А для 
мене, дякуючи Богу, Церква склада-
ється з особи. Наскільки я цю особу 
почав цінувати, настільки я став осо-
бистістю в її очах. Я для них ставав 
вже не священиком, який відправляє 
службу, а батьком, який знає кожного, 
хто прийшов, дивиться на його настрій, 
проблему, не відпустить з церкви, по-
ки з ним не поговорить. Це мені до-
помогло на самих початках уберегти 
людину, яка прийшла до мене. 

Якщо людина пішла після церкви 
незадоволена, я того самого дня по-
спішав до неї додому. Поспілкуватися. 
Може, я не правий. Може, не вислу-
хав. І коли я приходив до неї додому 
з’ясувати проблему, все вирішувалося, 
мені ставало легше.

Духовна єдність робить Церкву жи-
вою і зсередини сильною. Для мене це 
селище стало дуже рідним. Упродовж 
7 років я служив у хаті: там спав, там 
служив. Але для мене Церква була ве-
ликою. Тому що кожна людина в тій 
церкві була мені рідною. 

Нехай то була невелика група людей, 
але ми були родиною, а не приходом. 

Побудував я храм із Божою поміч-
чю у 2002 році, і людей почало прихо-
дити більше. Бо на сході люди звикли 
до традиції, має бути зовнішній виг 
ляд – хрест, купол, інакше скажуть, що 
це секта. І коли з’явився храм, то в не-
ділю я вже мав понад 100 осіб. Потім і 
до 200 доходило, і я почав відправляти 
вже дві служби. 

Який для мене важливий досвід: 
люди хоч на сході, хоч на заході хо-
чуть бачити священика як людину, а 
не священика, який тільки виконав 
Літургію. Церква це є Христос. Я цьо-
го не відкидаю. Але після служби я 
ставлю акцент на спілкуванні з лю-
диною, які в неї виникли проблеми, 
що на душі. Є можливість відвіда-
ти людину – відвідай. Є можливість 
випити з нею чаю – зроби це. Зроби 
коротеньку катехизу з нею, поговори 
про Христа, про Літургію, Причастя. 
Передусім ти маєш бути прикладом 
християнина. 

 Якщо мені треба сказати пропо-
відь – я заглядаю до книги. Шукаю 
якийсь приклад, розвиваюся.

Я читаю молитви над хворими. І 
такий іноді виснажений, що нічого не 
хочу. А мені перейти до церкви від ха-
ти – кілька метрів. Думаю: Онуфрію, 
люди з Харкова їдуть, а ти не можеш 
встати пройти два кроки. Я тоді себе 
змушую, приходжу і сиджу ніякий, 
люди починають говорити і мені стає 
легше, поки вони розкажуть – мене 
відпустить. Я починаю думати, що їм 
треба сказати. Йде взаємодопомога. 
Не тільки матір дітей виховує, а й діти 
також виховують маму. Так зі мною 
робили люди на сході. Так я ставав 
людиною на сході.

Що мені допомогло? Бути людиною 
в серці. Без внутрішнього життя релі-
гія мертва. Доходить до автоматизму, 
релігійних обов’язків, навіть виникає 
релігійна наркотичність. Молитва, як 
кажуть, увійшла в звичку, не пробу-
джує в людині свідомість того, що во-
на читає, немає молитовного стану, бо 
зосереджена на обов’язку – треба по-
молитися.

Мені одна прихожанка сказала: є 
священики, які в церкві служать, а є, які 
працюють. Попрацював – і пішов. Це 
не є духовність. Це працівники, тільки 
в релігійній формі. Духовна людина – 
це людина серця, це внутрішня людина. 

Поки ти не станеш доброю люди-
ною, ти не станеш добрим священиком. 

Людина приходить у храм. Якщо 
гарно служба пройшла, що вона відчу-
ла? Духа. Живу Церкву. Якась невидима 
присутність живої животворящої си-
ли. Людина відчуває, що позбувається 
емоційного тягара, думки змінюються, 
стан відновлюється, вона відчуває себе 
преображеною. Як на Таворі. 

МІСІОНЕРСЬКА ХАРИЗМА 
ДУШПАСТИРЯ

У березні 1992 року я приїхав служи-
ти до Краматорська. Тоді вперше 

ступив на Донецьку землю. Відверто 
кажучи, вона мені ніколи не подо-
балася. Донецький край, напевно, як 
і більшості з вас, уявлявся, як край 
розгнузданих людей. Коли служив в 
армії, у моєму взводі був один із Доне-

цька (я був заступником командира). 
То його постійно по якихось закутках 
вишукували, витягували і відкачували.

Я мав упередження до Донецька – 
це була та земля, на якій я ніколи не 
хотів би жити. Але нічого не вдієш. Бог 
так розпорядився. Я послухався Бога. 
І поїхав. 

Вибір служіння свого часу мав Ав-
раам і його брат Лот. Авраамові Бог 
пообіцяв пустелю, голу землю, випале-
ну сонцем. Але сказав: «Ця земля буде 
благословенна». А Лот, навпаки, вибрав 
квітучу оазу, ім’я якій Содом. Знаємо, 
що сталося з тим Содомом, який він 
вибрав собі сам без Бога, і що сталося з 
тією неродючою пустелею, яку Бог дав 
Авраамові та його потомству. Це стала 
Свята Земля, до якої кожен християнин 
та не тільки намагається потрапити.

Для мене так само Донеччина ста-
ла обітованою. Там народилися двоє 
моїх дітей, а двох я привіз із собою, з 
Львівщини.

Незалежно від того, де ми збира-
ємося служити: чи на сході, чи на за-
ході України, чи за кордоном, свяще-
ник найперше мусить запам’ятати одну 
прописну істину – він ніколи не пови-
нен налаштовуватися на те, що йому 
хтось буде служити і підслуговувати. 
Він передусім – жертва. І він повинен 
до тієї жертви готуватися. Жертвувати 
всім заради покликання. 

Не переживайте, де будете жити, 
що вдягати та їсти. Бог знає, що нам 
потрібно, і це дасть.

Пам’ятаю, що перші роки, як я 
приїхав на схід, було дійсно весело. 
Мене знали по вокзалах усі безпри-
тульні. І міліція знала. Але дякую їй, 
вона допомагала. Спочатку, щоправда, 
завели до себе і почали перевіряти 

о. Василь Іванюк
Декан Краматорський,  

Донецько-Харківський екзархат 
(Краматорськ)
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мого «малого ксендза» – валізку, ще 
радянський дипломат. Там усередині 
побачили ризи, потім кропило мета-
леве і питають: «Это что?» Я кажу: 
«Кропило». Міліціонер так витягаєть-
ся на весь зріст: «Какое еще кропи-
ло?» Дуже хотілося їм взяти на аналізи 
миро і єлей, бо для них це було щось 
незвичне… Але часи змінюються. За 
ті 20 років ми розбудувалися. Я по-
будував або пристосував під богослу-
жіння 7 храмів і капличок, підготував 
10 священиків для служіння на сході. 
Тому тепер уже набагато простіше. І 
ми запрошуємо отців уже не на пус-
тир, а під реальні парафії.

Ми ніколи не думаємо про відстані, 
не думаємо: повернеться нам щось за 
ту дорогу чи не повернеться. Тому що 
всім і всюди керує Бог. І якщо є якась 
місія, то треба йти та її виконати. Ми 
ніколи не повинні ставити питання: 
що нам з того буде? Буде так, як Бог 
розпорядиться. 

Відкрию вам таємницю. Нам дуже 
пощастило з цією місією. Якби мене не 
запросили або запросили, але я відмо-
вився б, то в моєму деканаті не було б 
збудовано або було б побудовано піз-
ніше два храми. Бо я вчора, коли їхав 
сюди, до Івано-Франківська, зустрівся 
з одним чоловіком, який мені пообіцяв, 
що вже наступного тижня виділить 
кошти для завершення будівництва 
храмів у Краматорську та Димитрові 
Донецької області. Якби я відмовився 
від тієї пропозиції, то ніколи не зу-
стрівся би з ним і не познайомився. 
А наді мною, як Дамоклів меч висіло 
питання: де взяти кошти, щоби завер-
шити будівництво? І воно вирішилося 
само собою одним дзвінком від отця 
Василя, якому я щиро дякую, що мене 

знайшов, запросив і допоміг мені ті 
церкви добудувати.

Про місії на сході України. Мож-
ливо, там трошки важче. Там для нас 
середовище незвичне. Навіть якщо 
взяти двомовність. Щоби служити, 
треба трохиі розуміти російську мо-
ву, але не конче потрібно нею роз-
мовляти. Я, наприклад, дотримуюся 
такого правила: прекрасно розумію і 
розмовляю російською мовою, але я 
завжди знаю, хто я є, в якій державі 
живу і якою мовою повинен розмов-
ляти. Єдине: своїм вірменам, парафію 
яких маю, я служу українською мовою, 
але проповіді говорю російською. Їм 
так звичніше. Але коли вони приймали 
хрещення – їх було 36 осіб, не ставили 
мені запитаннь і умов, що повинен ви-
вчити їхню мову. Якщо треба – вивчу. 

Нам, священикам, трохи легше жи-
веться, де ми не були б. Важче нашим 
дружинам. Ми вириваємо їх зі звично-
го середовища. І їм треба тримати не 
тільки три кути, як то зазвичай жінка в 
хаті, а тут жінка тягне все: вона повин-
на бути і дяком, і катехитом, і чоловіка 
зустріти, і дітей доглянути. І сприймати 
це не як не кару, а як особливе Боже 
благословення. Але там створюються 
такі умови, що ніхто не покинутий. Ми 
стараємося якнайтісніше пов’язати 
дружбою наших місіонерок. 

Чому декого відлякує служіння на 
сході? Тому що ми ще не вийшли за 
рамки своєї галицької ментальності. 
Коли я чую, що хтось каже Східна і За-
хідна Україна, мені стає ніяково. У нас 
єдина Україна і ділити її на дві частини 
не можна. А для того, щоби побачити, 
яка вона велика і прекрасна, всіх за-
прошую на Донеччину. Побачите ті 
поля і посадки, яким кінця немає... 

Ми повинні стати господарями не 
якоїсь парафії, а трошки вийти за межі 
тієї замкнутості, бути місіонером для 
всіх. Яка різниця, як називається об-
ласть? Яка різниця, що там зараз понад 
40 градусів спеки, а тут 26. Там є люди, 
які потребують душпастиря.

Мій деканат є найменшим в ек-
зархаті – він займає лише… 4,5 тися-
чі км². Це 7 районів Донецької області. 
А зрівняти донецький район із будь-
яким районом Західної України – не-
можливо. Там відстань між парафіями 
50 кілометрів – звичне явище.

Я маю практику писати щоденни-
ки. Мені ще владика Василь Медвіт, 
коли їхав на Донеччину, сказав: «Ви 
їдете туди і творите історію, тому про-
шу – пишіть усе, що з вами відбува-
ється». І я пишу, бо звик слухатися 
старших. Не тільки, де я був і з ким 
зустрівся. Я вписую і дні народжен-
ня людей. І вони дуже приємно вра-
жаються, коли їхній священик вітає 
з уродинами. Вони питають: «Як ви, 
отче, про мене пам’ятаєте?» Безпере-
чно, я все запам’ятати не можу, але 
щоденник пам’ятає. Це підкуповує 
людей, вони розуміють, що не є са-
мотніми, що про них пам’ятають, за 
них моляться. 

Декому страшно. Людині віруючій 
боятися немає чого. Згадаймо Ісуса. 
Він говорив про сумніви і страхи як 
про речі, які навівює нам ворог спа-
сіння людського. Безперечно, взагалі 
не боїться тільки та людина, яка не 
має розуму. Страх є природній. Але 
страх не виконати обов’язки, які на 
тебе покладено, набагато більший за 
той, що тебе може щось спіткати, що 
десь можуть перестріти. Хоча було і 
таке. Перестріли… Але я пройшов. 

Той час, коли ми доводили і про-
сували свою ідентичність, як на мене, 
вже минув. Нас уже прекрасно знають 
на сході. На Донеччині великих проб-
лем немає. Виділяють землю, дають 
церкву, головне – як священик себе 
покаже відразу. Покаже себе віруючою 
незаполітизованою людиною, яка ро-
бить свою справу, – і все буде гаразд. 
Блаженніший Любомир Гузар, Бла-
женніший Святослав і ми на місцях 
попрацювали над авторитетом Церкви, 
тепер авторитет Церкви працює на нас.

СВІДОЦТВО 
ДУШПАСТИРСТВА В РОСІЇ 

На передостанньому році навчання 
в семінарії Господь дав мені на-

тхнення до служіння в Росії. Я ще як 
семінарист їздив до священиків у РФ, 
допомагав їм, займався з молоддю та 
дітьми, сповідав. І відчував, що Господь 
кличе мене до людей, які живуть у Ро-
сії. Я намагався бути щирим з Богом і 
своїм духовним отцем, який мене під-
тримував і казав: брате, це добра думка, 
яка потребує від тебе жертви. І я від-

Свідчення

о. Іван Ковба 
(Дрогобич)
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чував, якщо відразу після закінчення 
семінарії не поїду, то потім з роками 
вже зможу не поїхати. І ніколи не змо-
жу собі простити того. Це був один з 
основних мотивів, який мене спону-
кав поїхати. Коли я одружився і став 
священиком, моя мрія здійснилася – я 
поїхав на служіння до Росії. 

Було багато невідомого: куди їха-
ти, де служити, як служити. Але все 
помаленьку вирішувалося, Господь 
керував, і я відчував, наскільки Він 
близько, як Він підтримує і допомагає 
через певних людей, яких у потрібну 
хвилину давав зустріти на моїй жит-
тєвій дорозі.

Це був 2003 рік, коли я і ще один 
наш випускник поїхали в Росію. Ми 
прибули до владики Йосифа Верта, 
римо-католицького єпископа, який 
доволі прихильно ставиться до гре-
ко-католиків, бо вони ще в його дитин-
стві відіграли важливу роль. Владика 
багато почерпнув від них. 

Ми поїхали служити в абсолютно 
нові місця на Півночі, куди приїжджає 
багато наших людей, так звана нова 
українська еміграція. Вони приїхали 
років 20-30 тому за розподілом після 
навчання, переважно освоювати наф- 
тові та газові родовища. Серед них 
багато мішаних подружжів. 

Приїхали і думаємо: де знайти 
українців? Розпочали своє знайом-
ство з українськими товариствами. 
Українські товариства там, на жаль, 
слабенькі, люди не згуртовані, дуже 
часто товариства формальні, існують 
тільки на папері. Приїдеш, а там тіль-
ки керівник. Але перші контакти по-
чиналися через товариства, а потім 
люди вже одне одному передавали, що 
з’явився священик. 

Перші служіння були у звичайних 
помешканнях парафіян. Коли вже ста-
вало надто тісно, то намагалися знай-
ти якийсь зал і його орендувати. Як 
правило, римо-католицькі священики 
йшли назустріч, тому могли проводи-
ти богослужіння у їхніх храмах. Але в 
Нижнєвартовську чи Сургуті не було 
римо-католицьких храмів, тому нам 
доводилося розпочинати служіння у 
такий спосіб.

У Росії є проблеми з реєстрацією. 
Коли ти приїжджаєш, потрібно заре-
єструватися. Це часом створює певні 
труднощі. Треба документи зібрати, 
зареєструвати громаду. Раптом хтось 
пожаліється, мовляв, збирається якась 
група людей, яка, можливо, займаєть-
ся терористичною діяльністю. Тому ми 
йшли в місцеву адміністрацію і повідом-
ляли, що така-то група людей є вірними 
УГКЦ і розпочинає свою діяльність. І 
збиралися на легальних засадах.

Я пригадую одне з перших неділь-
них богослужінь. Приїхав, а до мене 
прийшло 3 чи 5 осіб. І мені було сумно 
на душі. А один священик мені каже: 
отче, невже ти думаєш, що молитва від 
того гірша, що прийшла менша кіль-
кість людей? Пізніше подумав: і справ-
ді, чому я маю бути сумний, що менше 
людей прийшло? Є в цьому і плюси. 
З усіма людьми є особистий контакт. 
Більше знаєш про всіх, спілкуєшся з 
усіма. І там менше, ніж в Україні, так 
званих «анонімних християн». І по-
маленьку кількість парафіян збільшу-
валася, формувалася велика родина.

Ми почали заняття з дітьми. Різні 
вечори на свято Миколая, на Різдво, 
на Великдень, інші свята. Організо-
вували тематичні вечори, присвячені 
Шевченкові чи українській мові. 

Українців доводилося зустрічати в 
дуже різних місцях. Часом у транспор-
ті, часом по місту йдеш, розмовляєш 
українською, і люди цікавляться: ви 
звідки, а ви – священик, а тут є громада, 
а ми стільки часу не знали…

Дуже часто був брак інформації, ба-
гато людей не знали про наше існування. 
8 років я там служив, і були такі люди, 
які з великим здивуванням дізнавалися, 
що є українська громада.

Місцеве населення, як правило, ду-
же мало про нас знало. Доводилося 
пояснювати, хто такі греко-католики. 
І росіяни приходили до нас на бого-
служіння чи допомагали в деяких юри-
дичних питаннях, щоби зареєструвати 
наші громади. 

…Крім покликання до священства, 
людина має відчувати покликання їха-
ти служити на місійних теренах до лю-
дей, які також змушені були залишити 
Батьківщину, але потребують нашої 
духовної опіки.

Усі ми з вами є Церквою, тож най-
перше наше завдання – проголо-

шувати Євангеліє в нашому житті.
Незважаючи на те, що Україна є 

офіційно християнською державою, 

до сьогодні, на жаль, її північна, цен-
тральна, східна та південна частини 
залишаються не до кінця християн-
ською територією. 

Я буду говорити як дружина свя-
щеника. Можливо, більше говоритиму 
до дівчат, бо розумію вас, ваші споді-
вання, ваші думки. Але хочу почати 
з історії про кульбабу, яка, зацвівши 
маленькою квіткою, згодом перетво-
рилася на пухнасту рослинку, що дає 
сотні насінин. І ось прийшов час, ко-
ли ту кульбабу треба було розсіяти, 
щоб народилися сотні інших кульбаб. 
Коли кульбабу запитували, де будеш 
насіння розсіювати, то вона казала: я 
не знаю – знає тільки вітер. І вона з 
покірністю чекала того вітру, щоб роз-
сіяв її насіння. І ось одного дня сталося 
так, що сильні пориви вітру подули 
на цю кульбабу, понесли її на луки, на 
добрий родючий ґрунт. Але одна на-
сінина впала поміж плиток на сходо-
вій клітці, де був дуже бідний ґрунт, в 
якому дуже важко було прорости. Ця 
насінина подивилася, де має прорости, 
і сказала: «Ну, що ж! Так розпорядився 
вітер. Тут я маю рости!» 

А біля сходової клітки стояла лавка, 
на якій дуже любив сидіти вечорами 
молодий юнак, котрий зневірився в 
житті. Якось він побачив, що між пли-
тами з того неродючого ґрунту проби-
вається паросток з двома листочками. 
Він розтоптав цю рослинку і сказав: 
в тебе нічого не вийде, ти не пророс-
теш. Але наступного разу, коли він 
прийшов, то з великим здивуванням 
побачив цю рослинку, яка піднялася, 
і вже була з жовтою квіткою. І тоді па-
рубок вдихнув повітря на повні груди 
і сказав: якщо в тебе вийшло, квітко, 
то в мене також вийде. 

Наталя Сиротич
Дружина священика (Київ) 
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…Дуже часто ми не знаємо, куди 
повіє вітер, і де ми маємо бути. Не-
залежно від того, в яких умовах ми 
маємо рости, незалежно від того, через 
який ґрунт ми маємо пробиватися, Бог 
знає, де ми маємо бути. І де ми не були 
б – нашим найпершим завданням буде 
впустити це коріння. Не думаючи про 
те, чи проростемо.

Священиче служіння на місійних 
теренах часто відбувається на ґрунті 
не надто родючому. І для того, щоби 
прорости з того ґрунту, потрібне не-
абияке вміння, терпіння і зусилля.

Покликання до священослужи-
тельства дуже відрізняється від ін-
ших покликань. А покликання бути 
дружиною священика дуже відрізня-
ється від покликання бути дівчиною 
хлопця, який проходить формацію в 
семінарії. Над цим треба задуматися, 
бо це особливе покликання, освячення 
Господом, але воно має багато трудно-
щів чи, можливо, перешкод, які треба 
пройти. 

Дружина священика на місійних те-
ренах є дуже важливою, саме дружина 
має стати йому підпорою. Інколи для 
неї ця праця є важчою, ніж для її чоло-
віка. Чому? Тому що ми не проходили 
формації в семінарії і часто не знаємо, 
що маємо тут робити. Приходячи на 
місійні терени, міняти доводиться все: 
залишати родину, залишати батьків, з 
маленькою дитиною їхати світ за очі, 
не знаючи, де будемо жити, їхати про-
сто за своїм чоловіком. Те середовище, 
в яке ми прибуваємо, відрізняється не 
лише своїм ландшафтом, воно відріз-
няється своєю ментальністю, мовою.

Мені було трошки легше. Задовго 
до того, як я познайомилася зі своїм 
чоловіком, я жила в Києві, мала пев-

ний досвід спілкування з людьми цієї 
місцевості, хоча цей досвід був гірким. 
Наприклад, навчаючись у Києві і спіл-
куючись зі своїми однолітками, я не 
раз чула таку характеристику про себе, 
як «верующая». 

І поняття «верующей» у цих лю-
дей сформували різні секти, які прос- 
то нав’язують релігію, роздають різні 
брошури, організовують різні святку-
вання при церквах. 

Мені потрібно було чотири роки нав- 
чання в коледжі, щоб мене сприймали 
позитивно, щоби сприймали мою мо-
ву, мою віру, і перед випускним мені 
сказали: «Знаешь, ты такой хороший 
человек, у тебя в жизни все хорошо. 
Наверное, твой Бог все-таки есть».

Розкажу про один випадок, який 
стався нещодавно. Я викладала на кур-
сах підвищення кваліфікації, і там були 
присутні люди Московського патріар-
хату. Вони підійшли до мене, сказали, 
що їм сподобалося, як я читаю лекції, 
і запросили мене, щоби прочитала їм 
семінар для людей, які працюють при 
Церкві. Я сказала: добре, хоча розумі-
ла, що ці люди не знають, що я греко-
католичка.

І ось я прийшла, проводила семі-
нар у приміщенні храму Московського 
патріархату. Три години пролетіли, як 
одна хвилина, всі були в захваті, всім 
подобалося, жодної критики, зауваги. 
І коли я вже закінчувала семінар, мене 
запитали, хто мій вчитель. Розказую 
про викладача, який мене вчив, про 
виші, де навчалася, зокрема про УКУ, 
де провчилася один рік. Усі притихли, 
перепитали, скільки я там вчилася. Рік, 
бо далі пішла в декрет. «Да, хорошо, 
что только год. Что они не успели за-
пудрить мозги вам этой дурней».

І мені стало страшно. По-перше, це 
був вечір. По-друге, я була в приміщен-
ні храму, від якого я навіть не знала 
дороги додому. По-третє, я відчула, що 
мене не сприймають. Я сказала, що не 
вважаю, буцім «мне запудривали моз-
ги». «Так вы греко-католик?!» Дякувати 
Богу, що все закінчилося мовчанкою. 
Якщо п’ять хвилин тому мене просили 
розписати план наступних п’яти семі-
нарів, то після того мене вже ніхто не 
запрошував і ніхто не хотів, щоби я їх 
чомусь вчила.

Для того, щоби вміти переживати 
такі ситуації, потрібна мужність, тер-
пеливість, але найважливіше – розу-
міння від чоловіка. Ти прийдеш додому 
і маєш, кому це розказати. У такий 
спосіб Господь нас загартовує до май-
бутнього життя.

Що є важливо для місійної ролі 
священика. Насамперед – спільна мо-
литва в сім’ї. Через молитву Господь 
вселяє нам надію. У своїй домівці ми 
створили куточок, де перед молитвою 
запалюємо лампадку, стаємо всі разом 
до молитви. І коли чотирирічна дити-
на просить у Бога, щоби в мами і тата 
завтра все було добре, то всі труднощі 
переносяться легше.

Наступний момент – Літургійна 
молитва. Важлива не лише для самої 
родини, а також для людей, які бачать 
цю родину. Я вважаю, що дружина свя-
щеника зі своїми дітьми має бути на 
Недільній і Святковій Літургії завжди. 
Незалежно від того, чи дитина наро-
дилася тиждень тому, чи завірюха, чи 
злива тощо.. Сила Пресвятої Євхарис-
тії долає будь-які хвороби, перепони, 
що стають на нашому шляху. Це дуже 
важливо для інших людей. Вони ба-
чать, що ця родина постійно в церкві. 

Крім того, для наших дітей стає при-
родно відвідувати церкву, бо вони з 
народження до цього призвичаїлися. 

Ще один аспект – катехитична ді-
яльність. Саме дружина священика 
має катехизувати дітей. Вона може 
катехизувати не лише на парафії. А й 
своїх сусідів чи колег. 

Зараз я працюю в університеті. Пра-
цюю зі студентами, які дуже схожі на 
мене у той час: чимало з них агресивні, 
вороже налаштовані до життя. Але во-
ни дуже добрі, милосердні, вони від-
гукнуться на допомогу в будь-який мо-
мент, просто це заховано дуже глибоко 
і, щоби це витягти, потрібні зусилля, 
катехитичні зусилля. 

Наступна діяльність – харитатив-
на, бо саме через діла милосердя люди 
розуміють нас. Мій чоловік очолює 
БФ «Картітас Київ». Йому доводить-
ся працювати з дітьми вулиці, з ВІЛ-
інфікованими людьми, зі смертельно 
хворими людьми. І ці люди далекі від 
Церкви. Їх не цікавить, що це фонд при 
Церкві. Вони приходять, щоби їм до-
помогли. І коли їх нагодують, коли їх 
обіймуть, вони шукатимуть у ваших 
очах Бога, відповідно, навернуться 
до Бога. Навертаються ті, які вперше 
прийшли. Навертаються наркомани, 
алкоголіки, бомжі. І їхнє навернення, 
може, в тисячі разів сильніше, ніж ті 
навернення, які ми можемо спостері-
гати зазвичай. 

Наші діти теж стають місіонерами, 
відколи народжуються. Надзвичайно 
важко пояснити дітям, що ми живе-
мо в Україні й розмовляємо різними 
мовами. Важко пояснити, чому вдома 
«ліжечко», а в садочку «кроватка». 

Коли я записувала наших дітей до 
садочка, треба було заповнити анкету 
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для батьків і вказати професію батька. 
Я завагалася, бо злякалася, що моїх ді-
тей будуть сприймати, як «верующих», 
як мене колись називали. Але за мить 
зрозуміла, що ті сумніви і думки, які 
в мене виникли, лише наслідок моєї 
духовної незрілості та страху. І мої ді-
ти будуть робити так само. Тоді я в 
графі «місце роботи батька» написала: 
«Храм Миколи Доброго. Поділ. Київ». 
Через тиждень передзвонила директор 
садочка і попросила освятити примі-
щення дитсадка. 

Наші діти – улюблені. Коли тато 
приїздить забирати дітей, то дуже ба-
гато вихователів стоять із запитання-
ми, вони прагнуть почути від нього 
відповідь. 

Отже, не треба боятися бути «не 
такими», бо саме нашою відданістю у 
місійній діяльності ми даємо нашим 
дітям приклад християнської вірнос-
ті, покірності та готовності рухатися 
до небес.

Саме тут, на місійних теренах, де 
так мало згадують про Христа, люди 
є спраглими. Вони мало знають, але 
дуже хочуть знати більше. І ці люди 
дуже відкриті. Настільки відкриті, що, 
не дай, Боже, зранити когось нашою 
безвідповідальністю. 

Можливо, ви є тим насінням, яке 
добрий Бог хоче розсіяти на місійних 
теренах, де не завжди є родючий ґрунт. 
Але ви його можете таким зробити. 
Будьте сміливими! Приєднуйтеся до 
нас, бо потрібно, щоб нас хтось запа-
лював, адже ми самі не можемо горіти.

•

Однією з прикмет Христової Церк-
ви є її єдність. Кожного дня на 

Службі Божій ми молимося за всякий 
город, країну і за тих, хто Вірою живе 
в них. І далеко, за тисячі кілометрів, 
також моляться і просять про єдність 
нашої Церкви наші брати і сестри в 
Казахстані. Не лише українці, а й люди 
різних національностей. 

Казахстан – це свята земля. Місто 
Караганда, де ми служимо, вважається 
містом мучеників, тому що його збу-
довано руками мучеників. 

Неподалік Караганди є Долинка, 
де був ув’язнений блаженніший отець 
Олексій Зарицький. Нещодавно в До-
линці відкрили Центр Карлагу, де збе-
рігається дуже багато матеріалів про 
ті часи. Карлаг був дуже великий, за 
масштабом він дорівнював території 
Франції. Він поділявся на 26 таборів. Це 
була держава в державі Казахстан. Дер-
жава зі своїми звірськими законами. 

Коли я вперше була в Казахстані, до 
нашої Церкви приходило багато людей 
похилого віку. Коли я повернулася туди 
через 4 роки, дуже багато з тих людей 
відійшло у вічність, багато є прикути-
ми до ліжка. Ми їх відвідуємо, моли-
мося з ними.

с. Анастасія Балінська, СНДМ
(Караганда, Казахстан)

Старші люди потребують спілку-
вання. Водночас можна багато чому 
в них навчитися. Є в нас така бабця 
Василина, їй уже 90 років. Вона прихо-
дить до Церкви і каже: я ще молода, я 
ще живу. І запитує в нас: вам, напевно, 
не легко, ви далеко від Батьківщини... Я 
кажу: та то вам нелегко, ви такі хрести 
пережили (а вона у Сибіру була). На що 
пані Василина відповідає: о, не кажіть, 
кожен має свій хрест… 

У нас є ще пан Іван, який брав участь 
у Киргизькому повстанні. Одна людина 
в Долинці сиділа…

У нашу Церкву приходять і молоді 
люди. Якби вся молодь, яку ми бачимо 
по хатах, приходила, то була б повна 
церква тільки молоді. Але оскільки 
Казахстан – мусульманська країна, і 
неділя в них вважаться робочим днем, 
то дітей і молодих людей менше. 

Нещодавно ми проводили «Веселі 
канікули» для дітей у межах Євхарис-
тійного тижня. 

У вересні ми організовуємо Собор 
мирян, щоби поговорити з людьми, 
почути їхні думки, більше людей за-
лучити до Церкви.

Ми молимося українською і росій-
ською мовою. В нашу Церкву прихо-
дять люди різних національностей. 
Більшість – українці. На Службу ро-
сійською мовою приходять росіяни, 
білоруси і навіть є казахи.

Хочу розповісти вам про одну лю-
дину на ім’я Ліда. Її матір була дуже 
хвора, і наш отець поїхав її сповідати. 
І каже мені потім: її донька, тобто ця 
Ліда, у важкому стані і через місяць 
може померти. Я їй зателефонувала. 
Вона сказала, що не бажає сповідатися, 
бо вважає себе дуже грішною люди-
ною. Я кажу: «Може, я до вас приїду, 

поговоримо?» Вона відповіла: «Так, я 
би хотіла, щоби ви до мене приїхали». 
Але вона продовжувала казати: я вірю 
в Бога, але сповідатися не буду. Вона 
потрапляє в реанімацію, 8 днів лежала. 
Я просила її 7-річну дочку, щоби во-
на нагадувала, може, Ліда таки захоче 
посповідатися. І вона захотіла. Ми з 
отцем прийшли. Отець її довго спові-
дав. Потім я її побачила. Вона лежала, 
як Христос, розп’ятий на хресті. Вона 
каже: «Мені так добре!» Отець її запи-
тує: «Чи ви зможете причаститися?» Бо 
вона 8 днів не їла. Вона каже: «Зможу». 
Ліда причастилися і каже: «Так добре, 
мені в серце Сам Бог прийшов!». Через 
три дні вона упокоїлася. Ми дякували 
Богові, що вона пішла у вічність не од-
на. Я переконуюся, як Господь через 
священика може багато зробити для 
людських душ.

Таких прикладів є дуже багато. У 
нас був німець віком близько 70 років. 
І він вирішив охреститися. Він мав дві 
пухлини – і одна з них зникла.

Наша обитель розташована в тако-
му районі, де дуже багато мусульман. 
Поряд є дуже велика мечеть. І ми мо-
лимося приблизно в один час. 

Мусульмани до нас добре ставлять-
ся. Я якось пішла в лікарню відвідувати 
нашого пана Юрія. А там троє чоло-
віків лежать у кімнаті. І один із них 
говорить: от я лежу, мусульманин, по 
одну руку від мене – православний, по 
іншу – греко-католик, але ж Бог один.

Коли приїжджала сестра Надія з 
України, то ми водили її на екскурсію. 
Спочатку до нового римо-католицько-
го храму, а навпроти – мечеть. Думаю: 
чи нас впустять? Зайшли, привіталися 
казахською мовою, побажали їм всього 
найкращого, і вони відразу відкрилися. 
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Коли їдеш у чужу країну – дуже 
важливо знати мову. Ми вчили казах-
ську протягом двох місяців, вивчили 
благословення, привітання, хоча це 
доволі складна мова. Але коли до лю-
дей заговориш їхньою рідною мовою, 
вони відкриваються. 

Зауважу: нас у мечеті провели на-
віть у те місце, де моляться чоловіки, – 
як богопосвячених осіб. Ми були при-
ємно вражені. 

СВІДОЦТВО І ПОТРЕБА 
ДУШПАСТИРЮВАННЯ  
В ДОНЕЦЬКО-ХАРКІВСЬКОМУ 
ЕКЗАРХАТІ

Хто може бути парафіянином УГКЦ 
у Харкові? Здебільшого це люди, 

які самостійно прийшли до Церкви. 
Тому треба зрозуміти, що такі люди 
роблять зусилля: а) щоб повірити в 
Бога; б) щоб зрозуміти, що Українська 
Греко-Католицька Церква є єдиною 
правдивою Церквою.

У Харкові є надзвичайно велика по-
треба у священиках, і люди є спраглі до 
того, аби побачити справжніх дієвих 
священиків.

Чому люди масово не йдуть до Укра-
їнської Греко-Католицької Церкви і 
чому йдуть до Римо-Католицької? РКЦ 
за двадцять років зорганізувала п’ять 
парафій, де відбувається по п’ять слу-
жінь. УГКЦ як мала одну парафію, так 
і має. Але навіть у таких умовах УГКЦ 
сприймають як правдиву Церкву.

Чому мало людей? Якщо говорити 
про Івано-Франківськ чи Львів, то тут 
є налагоджене християнське вихован-
ня. Тут людина, яка шукає Бога, може 
прийти в одну-другу-третю-четверту 
парафію; може віддати дитину в не-
дільну школу; регулярно проводять 
зустрічі з молоддю; література є; радіо – 
також. У Харкові таких можливостей – 
нуль. Людині нізвідки почерпнути про 
Українську Греко-Католицьку Церкву. 
У місті тривалий час був один свяще-
ник (нині два), який служив у склад-
них умовах: влада не йде на співпра-
цю, треба прибирати територію, треба 
вінчати, хрестити, ховати, працювати 
з молоддю тощо. 

Харківчани дивуються: в Церкви по-
над три тисячі священиків (за офіцій-
ними даними сайту УГКЦ на 2010 рік), 
приїжджаю на Західну Україну – маса 
храмів, але ця Церква не здатна відря-
дити священиків у півторамільйонний 
Харків. Люди не бачать прикладу ві-
ри. Якщо ви вчитеся на священика – 
спроможіться піти туди, зробіть такий 
геройський учинок. Бо якщо такого 
вчинку немає, то люди починають сум-
ніватися у правдивості Церкви.

Чому є потреба, а Церква не йде. 
Я думаю, тут або є якась політична 
домовленість між верхівкою УГКЦ і 
верхівкою УПЦ (МП), або є така до-
мовленість із місцевою владою. І друга 
ймовірна причина, що семінаристи, які 

Роман Черемшинський
Парафія св. Миколая Чудотворця 

(Харків)

хідній Україні, то люди думатимуть, 
що то секта. Слобідська ментальність 
традиційно сприймає Церкву.

Ще один момент. Церква повинна 
апелювати до національного елементу. 
УГКЦ на сході – символ національного 
відродження. Щоправда, цю ініціативу 
перехопили УПЦ (КП) та УАПЦ. Але 
це той чинник, який багатьох людей 
привертає на сході.

Дуже відштовхує людей: коли люди 
бачать, що священик небайдужий до 
грошей. Особливо молодь на це реагує. 

Священики мають залучати людей 
до роботи. Це буде згуртовувати при-
хожан. Адже потенційні парафіяни 
УГКЦ – це місцеві люди.

Я хочу, щоб хтось із цього випуску 
семінаристів прийшов до Харкова. У 
нас там тільки вихідців із Галичини – 
20-30 тисяч осіб. І місцевих багато. То-
му, хто хоче прийти до Бога, – треба 
лише вміло подати приклад.

•

вчаться на священиків, не йдуть через 
фінансові проблеми. Якщо священи-
ки не здатні пожертвувати та піти на 
Східну Україну, то авторитет Церкви 
дуже різко падає. У Харкові можна 
задаремно висвятитися і задаремно 
отримати територію. Щоправда, треба 
наполегливо працювати.

Людина зробила крок: повірила в 
Бога. Приходить до нашої Церкви, бо 
зрозуміла, що УГКЦ – єдина правдива 
Церква. Прийшла, відстояла Службу 
Божу – і все! А треба її залучати до 
роботи, бо тоді людина відчує себе 
потрібною.

Обов’язково має бути недільна шко-
ла, зустрічі з молоддю, катехизація – 
тоді парафія на дріжджах ростиме.

Що треба і що не треба робити свя-
щеникам із погляду мирянина? Пере-
дусім, повинна бути активна робота 
з людьми, бо, як правило, священик 
приходить і вважає, що йому треба 
збудувати храм. На це йдуть усі зу-
силля, усі гроші. Я за весь час на па-
рафії ніколи не чув, щоби священик 
оголошував збір коштів на Катехизис, 
щоби зробити якусь рекламу Церкві. 
Усі гроші – на будову храму. 

Не можна ставити собі за мету звес-
ти храм. Людина прийшла до храму, а 
нею ніхто не цікавиться, то говори-не 
говори проповідей, вона не залишить-
ся. Люди бачать цю байдужість, і це 
дуже сильно їх відштовхує.

Більшість людей до храмів не хо-
дить, але авторитет до священиків є 
дуже великий. Священик має бути 
уособленням традиційності, консер-
ватизму на сході. Якщо у храмі свя-
щеника побачать із гітарою або якщо 
храм не буде витримано в стилі кон-
серватизму, як це часто буває на За-
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ВРАЖЕННЯ ДІВЧАТ 
СЕМІНАРИСТІВ

На останні три дні курсу з місійного 
служіння, що проходив улітку в 

Івано-Франківську, запросили дівчат 
семінаристів, які планують послужи-
ти Церкві в одруженому стані. Після 
закінчення курсу майбутні дружини 
священиків поділилися своїми вражен-
нями від знайомства зі специфікою 
душпастирського служіння далеко за 
межами рідної домівки.

Дівчат попросили заповнити ан-
кету, яка складалася з трьох запитань. 

1. Надати свою оцінку проведенню 
та організації курсу.

2. Вказати три позитивні та не-
гативні аспекти проведення курсу, які 
найбільше вразили. 

3. Висловити свої побажання чи 
пропозиції. 

Насамперед усі дівчата відзначили 
високий рівень організації курсу, на-
сичену програму, цікаві та змістовні 
доповіді. Вони тішилися, що отримали 
можливість побачити коло спілкуван-
ня своїх хлопців, а також познайоми-
тися між собою. 

«У першу чергу, хотілось би подя-
кувати Богу за таку чудову можливість 
побувати в Івано-Франківську на цих 
науках. А також, безперечно, органі-
заторам курсу й отцям, які ділилися 

своїм життєвим і пастирським досві-
дом. І, звісно, їхнім дружинам за ту 
відвертість, щирість, простоту поради 
і настанови, які, без сумніву, колись 
стануть у нагоді», – пише одна з дівчат. 

Інша учасниця курсу відзначила, що 
«слухати від нареченого про місійний 
курс – це одне, а слухати від людей, які 
це пройшли на власному досвіді, – це 
зовсім інше. Справді, відчувалась якась 
особлива благодать Божа». 

Серед позитивів курсу дівчата на-
зивали духовну атмосферу в семінарії, 
отримане благословення від владики, 
чітко складений план програми, жи-
ві свідчення служіння на місійних 
теренах, насичену і цікаву культур-
но-мистецьку програму, можливість 
молитися і приступати до Святих Тайн 
разом зі своїм майбутнім чоловіком 
та багато іншого. 

Короткі перерви між заняттями, 
мало часу для знайомства між собою 
і брак рухової активності – єдині за-
уваження майбутніх їмостей до орга-
нізаторів курсу. 

А от побажань і пропозицій від дів-
чат було, як цвіту в городі. Загальне 
побажання – щоби курс тривав довше 
і щоби дівчат запрошували від само-
го початку разом із хлопцями. Також 
майбутні дружини священиків запро-
понували урізноманітнювати лекції, 
проводити їх в ігровій формі або на 
природі. Відзначили, що корисно бу-
ли б мати тексти доповідей. Водночас 
учасницям курсу хотілося б більше 
часу для молитви й аналізу почутого. 
Дівчата висловили побажання прово-
дити курси та реколекції для дружин і 
майбутніх дружин священиків частіше. 

Що ще відзначали учасниці? Далі 
подаємо цитати з деяких анкет: 

Підсумки опитування 
учасників курсу  

з місійного служіння  
в Івано-Франківську

«Надзвичайно приємно, що мене за-
просили на спецкурс із місійного слу-
жіння. Побажання – практикувати 
такий курс для семінаристів та їхніх 
дівчат кожного року». 

«Мене особисто дуже вразили ці 
реколекції, духовні настанови. Висо-
кий рівень проведення, цікава насичена 
програма, в той же час прослава Бога. 
Нехай нашою оцінкою буде молитва 
один за одного. Я дякую, що ви при-
щеплюєте молодим людям все те, що 
найкраще, потрібне, і готуєте при-
ймати все, щоби не трапилося на їх-
ньому шляху». 

«Я відчула, що на нас усіx чекали з 
нетерпінням. Науки отців і їх їмостей 
були дуже доречними, і можна було ба-
гато чого почерпнути». 

«Хочу висловити велику вдячність 
о. Василю Поточняку, його розумінню і 
великому терпінню стосовно нас, його 
мудрості та повчанням, його велико-
му серцю!»

«Ці курси духовно зблизили мене з 
моїм хлопцем-семінаристом».

«Дівчатам цікаво пожити хоча б 
декілька днів життям своїх хлопців і 
дійти висновку, чи готові ми піти на 
ці маленькі жертви заради служіння 
Богові разом зі своїм чоловіком». 

ВРАЖЕННЯ СЕМІНАРИСТІВ

Ділячись своїми враженнями від 
курсу з місійного служіння, який 

відбувся влітку 2011 року у Львівській 
Духовній Семінарії, хлопці висловили 
бажання запрошувати на подібні за-
ходи їхніх дівчат. Аби майбутні їмості 
уявляли, які особливості місійної праці 

за кордоном і яка 
їхня роль у цьо-
му служінні. 

У ПМВ взяли 
до уваги думки 
семінаристів і 
2012 року запро-
сили дівчат. Тож 
нижче наводи-
мо пропозиції і 
побажання, які 
висловили учас-
ники курсу з мі-
сійного служіння, 
що відбувся в 
Івано-Франків-
ську вже влітку 

2012 року. Більшість із них свідчать, що 
у хлопців уже сформувалося своє ба-
чення місійної праці і навіть з’явилися 
ідеї щодо подальшого розвитку та вдо-
сконалення служіння своїм вірним за 
кордоном: 

«Вважаю, що місійні терени повин-
ні обіймати насамперед монаші чини 
або згромадження. Адже спільнотою 
легше долати труднощі. Крім того, у 
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людей більше довіри до монахів. Потім 
до них долучаються не тільки отці, а й 
сестри, що сприяє кращому і швидшо-
му розвиткові парохії. В такому разі 
легше буде вирішувати і питання фі-
нансової підтримки, яку надаватиме 
конкретний чин, а не єпархія». 

«Не слід терени України вважати 
або сприймати як місійні, тоді отці 
швидше і легше знайдуть у собі відвагу 
працювати з НАШИМИ вірними за 
межами Галичини». 

«Хоча вже давно вирішив іти на 
місії та досі присутній страх перед 
невідомим: чи дам собі раду, чи підтри-
має майбутня дружина?.. Я не будував 
якихось стратегій, як починати і про-
вадити місійне служіння. Та завдяки 
цьому курсу зрозумів, що страх тре-
ба відкинути, бо він є безпідставним, 
роздутим, а треба щиро полюбити, 
стати одержимим любов’ю до Бога. За 
що дуже дякую всім організаторам і 
учасникам». 

«Побільше би таких спецкурсів, які 
не тільки тобі відкривають очі на свя-
щениче служіння, а й дуже зближують 
з іншими семінаристами. І ти ради-
кально змінюєш свої думки про ту чи 
іншу семінарію». 

«Моя пропозиція – щоби наша цер-
ковна ієрархія більше проводила спіль-
них зустрічей із вихованцями всіх се-
мінарій. Повірте, це дуже об’єднує та 
додає більшої сили як для семінарійного, 
так і для священичого служіння, де б 
ти не був».

«Місійна праця – це важка праця 
душпастиря, яка вимагає неабиякої 
праці над собою. Священик має раді-
ти за кожну людину, яка до нього при-
ходить, або яку він навертає з Божої 
помочі». 

«Місіонер повинен пам’ятати, що 
з ним завжди Господь, який провадить 
його на цій дорозі. Місійна праця поля-
гає в тому, щоби нагодувати голодних 
і напоїти спраглих на Слово Боже. Ця 
праця благословенна Святим Духом. 
Тому місіонер не повинен боятися, що 
з ним може щось трапитися, адже ця 
праця є освячена і має вагоме значення, 
щоби спасти або навернути загубле-
ні душі… Не треба турбуватися про 
матеріальні блага, адже Господь сам 
знає, що людині потрібно». 

«Місіонер повинен любити своїх 
ближніх та бути готовим жертву-
вати собою заради них. Такий місіонер 
буде приносити щедрі плоди не тільки 
для Церкви Христової, а й для тих, кого 
йому Господь доручив». 

•

Із 29 липня по 1 серпня 2012 року у 
Ворзелі проходив другий тур духов-

но-формаційного семінару для підви-
щення кваліфікації отців-місіонерів, 
монахів і монахинь, які опікуються 
вірними в тих країнах, де немає цер-
ковних структур УГКЦ. Темою зустрічі, 
що її організував Пасторально-місій-
ний відділ УГКЦ, була «Виклики й про-
блеми в розвитку місійності УГКЦ».

У семінарі взяли участь місіонери 
із Австрії, Португалії, Греції, Прибал-
тійських країн, Молдови, Ізраїлю, Ка-
захстану та Росії.

Одним із найважливіших викликів 
у місійному служінні УГКЦ експерти 
назвали євангелізацію. Отець Юрій 
Саквук, викладач УКУ, наголосив, що 
основа місійності – це не інкультурація 

і харитативна допомога, а проповідь 
Ісуса Христа, бо в Ньому – спасіння. 

Ще один виклик – утілення страте-
гії розвитку УГКЦ на період до 2020 ро-
ку «Жива парафія – місце зустрічі з 
живим Христом». Про представлення 
місійного духу в душпастирстві серед 
мігрантів розповідали о. Василь По-
точняк, виконавчий секретар ПМВ, 
та о. Василь Чудійович, віце-канцлер 
Київської архиєпархії. 

«Життя в Христі спонукає хрис-
тиянина ділитися з іншими, долати 
труднощі й перешкоди, аби донести до 
них Христову звістку, що Він любить 
кожного з нас», – зазначив о. Василь 
Поточняк. 

Промова владики Йосифа Міляна, 
голови ПМВ, була присвячена співпра-

ДУХОВНО-ФОРМАЦІЙНИЙ 
СЕМІНАР ДЛЯ МІСІОНЕРІВ  

УГКЦ 
Київ-Ворзель, 2012
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ці місійних служителів зі структурами 
УГКЦ. «Наша Церква хоче надати опіку 
кожному вірному, де б він не перебу-
вав, підтримати наших душпастирів – 
священиків, монахів і монахинь. Для 
цього ми проводимо місійні курси для 
семінаристів і священиків, організову-
ємо прощі», – розповів владика. 

Обговорили на семінарі й шляхи 
розв’язання проблем місійного душ-
пастирювання. Отець Мартин Хабур-
ський, ЧСВВ, представив духовний 
вимір, о. д-р Ігор Бойко, УКУ, – мо-
ральний вимір, а о. Ростислав Пендюк, 
голова Комісії у справах молоді, – мо-
лодіжний апостолят. 

УСПІШНІСТЬ МІСІЙНОГО 
СЛУЖІННЯ У СПІВПРАЦІ  
ЗІ СТРУКТУРАМИ УГКЦ

Кожен священик, який виїжджає 
на служіння за кордон, є вже ви-

школеним богословом, що закінчив 
семінарію, можливо, має певну душ-
пастирську практику в Україні, і, зви-
чайно, хоче бачити на місіях свою пра-
цю корисною. 

Добре, якщо на території, де відбу-
вається служіння, є призначений віка-

рій для вірних інших Церков свого пра-
ва або апостольський адміністратор.

Такі ситуації передбачає церковне 
законодавство. В каноні 193 Кодексу 
канонів Східних Церков бачимо таке: 
єпархіальний єпископ, опіці якого до-
ручені вірні нашої Церкви свого права, 
має важкий обов’язок докладати всіх 
зусиль, щоби ці вірні зберегли обряд 
власної Церкви, його поважали і в міру 
сил дотримувалися, та підтримували 
відносини з вищою владою цієї Церкви.

На збереженні обрядів у законо-
давстві робиться особливий наголос.
Забороняється навіть намовляти ко-
гось на зміну обряду. За це передбаче-
но покарання. Канон 3: ніхто не сміє 
будь-якого вірного намовляти в якийсь 
спосіб до переходу в іншу Церкву свого 
права. «Хто, виконуючи уряд служіння 
або інше завдання в Церкві, приналеж-
ний до будь-якої Церкви свого права, 
також Латинської Церкви, будь-якого 
вірного, всупереч припису Канону 31, 
задумав намовити якимсь чином до 
переходу до іншої Церкви свого права, 
повинен бути відповідно покараний».

Про духовні потреби цих вірних 
єпархіальний єпископ повинен дбати, 
за змогою, через пресвітерів або паро-
хів цієї Церкви свого права і вірних, 
або також через синкела, поставленого 
для опіки над цими вірними.

Єпархіальні єпископи, які ставлять 
таких пресвітерів, парохів або синке-
лів для опіки над вірними патріарших 
Церков, повинні встановити відносини 
з Патріархами, які в цьому зацікавлені.

Відповідні розпорядження знаходи-
мо у Латинському кодексі. Канон 383 
параграф 2 Кодексу канонічного права 
говорить: якщо в своїй дієцезії єпископ 
має вірних іншого обряду, він повинен 

Владика Йосиф Мілян
Голова ПМВ (Київ) 

передбачити священика або парохію 
для їхньої духовної потреби, або єпис-
копського вікарія.

…До якогось часу наш Блаженніший 
Любомир Гузар сприймав еміграцію в 
абсолютно негативному світлі. Та коли 
він зустрівся з патріархом із Лісабона 
Полікарпом, то кардинально змінив 
свою думку щодо української емігра-
ції, зокрема четвертої хвилі. Він дуже 
часто потім повторював на різних зу-
стрічах, що кожен четвертий португа-
лець є емігрантом. Португальці кажуть, 
що їхня країна – країна емігрантів, і 
що еміграція робить великий внесок 
в економічний розвиток держави. Бо 
еміграція, з одного боку, – це виклик, 
це проблема, про яку всі знаємо. Але з 
іншого – це шанс. Шанс здобути досвід, 
гроші, підсилити свій життєвий рівень, 
рівень родини, рівень держави тощо. 
Єдина проблема – щоби не розпада-
лися родини, щоби люди не втрачали 
фундаментальних цінностей: духовних, 
християнських, національних. 

Якось ми були на зустрічі з Комі- 
сією міграції Єпископської конферен-
ції Німеччини. До комісії належить 6-7 
єпископів, багато науковців, священи-
ків, представників благодійних органі-
зацій, дуже поважне число людей, які 
займаються цією проблемою в Німеч-
чині. І вони почали без зайвого сорому 
казати про інтеграцію та інкультура-
цію в контексті асиміляції. Мовляв, 
ми – єдина католицька Церква, тож 
вливайтеся, користайте. Я тоді сказав: 
Коли наша Церква була заборонена, я 
справді користав католицьким косте-
лом. І це мені та багатьом людям, які 
ходили до костелу, не зашкодило. Але 
інтеграція та інкультурація ніколи не 
означала і не означає асиміляції. 

Єпископ не може окреслити свою 
діяльність тільки опікою тих вірних, 
які належать до його єпархії. Кожного 
разу знаходяться особи, які прожи-
вають на території згаданої єпархії і 
потребують особливої духовної опіки, 
обумовленої національністю, мовою 
чи обрядом. У цьому випадку єпис-
коп території, на якій проживають 
такі вірні, повинен дати їм відчуття 
вселенськості Католицької Церкви, а 
сам повинен мати відчуття, що керує 
добре власною Церквою як частиною 
Церкви універсальної, творячи Тіло 
Христове. 

Водночас вірні, перебуваючи на 
територіях, де навіть не засновано 
екзархатів, своїм власним ієрархом 
повинні вважати місцевого ієрарха 
іншої Церкви свого права.

Наприклад, українці греко-като-
лики в Мадриді підпорядковуються 
місцевому єпископу Антоніо Марія Ро-
уко Варела (Antonio María Rouco Varela), 
який має призначеного вікарія у спра-
вах мігрантів, а також призначеного 
капелана для українців Мадрида. Крім 
того, нашою Церквою призначений, а 
іспанською Конференцією єпископів 
підтверджений як пасторальний ко-
ординатор усіх священиків в Іспанії 
отець Василь Бойко.

…Часто буває, що священик потра-
пляє у ситуацію, коли відчуває себе 
самотнім, і не знає, до кого звернутися 
з тією чи іншою проблемою. Тоді свя-
щеник перестає відчувати єдність із 
Церквою-матір’ю. Самотність у деяких 
випадках породжує безпорадність. Але 
цю єдність можна віднайти дуже легко, 
спілкуючись із представниками різних 
структур нашої Церкви й окремих її 
адміністративних одиниць.
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ПМВ УГКЦ створено для забез-
печення належної пастирської опіки 
вірних і сприяння розбудові церков-
них структур нашої Церкви там, де їх 
ще немає. Цей Відділ працює в таких 
напрямах:

• аналітичний – пошук вірних УГКЦ, 
постійний моніторинг, вивчення стану 
душпастирської опіки вірних УГКЦ, 
відстеження динаміки розвитку та змін 
у церковній і суспільно-політичній си-
туації та моделювання можливого роз-
витку подій; розроблення для Глави і 
Синоду УГКЦ етапів утілення місійних 
проектів для вдосконалення душпас-
тирської опіки вірних УГКЦ; вивчення 
доцільності створення нових структур, 
розроблення конкретних шляхів реа-
лізації цих планів;

• стратегічно-програмний напрям – 
визначення стратегічних напрямів 
душпастирської опіки; опрацювання 
програм теоретичної і практичної 
підготовки для служіння на місійних 
теренах із урахуванням особливостей 
різних регіонів; співпраця з Главою та 
Синодом нашої Церкви під час опра-
цювання документів про пастораль-
но-місійну діяльність;

• на науковому і душпастирсько-
му рівнях – турбота про пошук най-
оптимальніших моделей місійної 
діяльності УГКЦ та про її постійне 
вдосконалення;

• інформування вірних УГКЦ в 
Україні і на поселеннях про місійні 
потреби УГКЦ;

• організація конференцій для ін-
формування та взаємного обміну до-
свідом служіння на місійних теренах;

• сприяння у забезпеченні речами 
церковного вжитку та релігійно-літур-
гійною літературою;

• допомога в перекладі богослуж-
бової та катехитичної літератури на 
мови перебування;

• заохочення до різних видів поза-
богослужбової активності в наданні 
душпастирської опіки вірним УГКЦ 
та сприяння цьому;

• налагодження контактів з іншими 
Церквами, церковними спільнотами й 
органами влади на територіях, де не-
має церковних структур;

• сприяння налагодженню контакту 
побратимства між єпархіями та гро-
мадами УГКЦ на місійних територіях. 

ВИКЛИКИ ТА ПРОБЛЕМИ  
В РОЗВИТКУ МІСІЙНОГО 
СЛУЖІННЯ: ДУХОВНИЙ 
ВИМІР

Cвященство – це вже найперша мі-
сія. Священик – це завжди пастир, 

духовний батько. Якщо він таким не 
буде, то не зреалізується не тільки як 
місіонер, а й як священик. 

Духовний вимір під час священичо-
го служіння є дуже актуальним. Гло-
балізація, реклама, ті чи інші вартості, 
які пропонує сучасний світ, – усе це 
впливає, хочемо ми цього чи ні. 

Єрм. Мартин Хабурський, ЧСВВ 
Експерт ПМВ

Якщо згадати духовних отців, пус-
тельників, то їхня мова була біблійною. 
Вони говорили духовними термінами 
про все, навіть про світські речі. А сьо-
годні інколи в монастирі послухаєш 
лексикон молодих монахів і дивуєшся. 
Що ми чуємо і бачимо, якими кате-
горіями мислимо, так і говоримо. Це 
позначається на нашій духовності. 

Німецький католицький богослов 
Карл Ранер каже, що християнин тре-
тього тисячоліття буде або великим 
містиком або взагалі не буде христи-
янином. 

Хто такий містик? Це той, який 
зумів зазирнути за ширму того не-
видимого, пізнати Таїнство Божого 
Об’явлення.

Якщо подивитися на наше христи-
янське життя сьогодні, то воно дуже 
часто наповнене напівпоганством. На-
віть у Галичині в кожному селі багато 
забобонів. Бабця, яка ходить до Церк-
ви і молиться, каже: отче, йдіть упе-
ред, щоби я вам дорогу з порожніми 
відрами не переходила. 

Для багатьох людей по селах хрис-
тиянство – це така традиція. Піти в 
неділю до Церкви, зранку і ввечері – 
помолитися. Все. А між цим – чорні 
коти, порожні відра, стукання по де-
реву, плювання через ліве плече тощо. 
Це все реалії нашого життя. 

Якщо християнин не буде жити в 
дусі з Христом, то він не буде хрис-
тиянином. 

На місійних теренах, де є наші по-
селення, різноманітність мови, культу-
ри, релігій – усе це впливає на людину. 

Я працював у Сербії. Там деякі мо-
лоді українці вже ніби і не є україн-
цями: мови не знають, до Церкви не 
ходять. Але, з іншого боку, вони не 

чуються сербами. Це – загублені люди. 
І для священика важливо це врахову-
вати. Священик є тим добрим пасти-
рем, який провадить інших.

Що таке бути добрим пастирем? 
Уперше я побачив доброго пастиря в 
Македонії десь у 1995 році. Село. Спека. 
Піщана дорога. В капелюсі з паличкою 
чимчикує старший чоловік. За ним 
клинчиком ідуть його вівці. Він їх не 
жене. Він іде попереду, перша вівця – 
біля його ноги, решта – за ним. Він ко-
гось зустрів, стоїть, спілкується, вівці 
збились докупи і стоять на сонці. Він 
пішов – вівці подріботіли за ним.

Христос говорив: «Я добрий пас-
тир, який нікого не жене, не змушує, 
а який іде попереду і кличе за собою». 
Священик має йти попереду і за ним 
мають тягнутися інші. 

Священик на Галичині звик, що 
Церква – повна народу, він чується в 
ній господарем. Ніхто від нього не вте-
че. А місіонер має збирати тих «овець». 
Адже дуже часто наші люди розкидані 
по різних середовищах. Священик-мі-
сіонер має бути тим пастирем, який 
веде за собою своїм прикладом життя, 
пастирською любов’ю.

Формування священика полягає у 
формуванні пастирської любові. Він 
має мати ту любов до кожного па-
рафіянина, до кожної «овечки». Для 
цього він повинен плекати своє осо-
бисте життя.

Якщо парафії розкидані по країні, 
як, приміром, у Казахстані, місіонерові 
важливо плекати свій особистий кон-
такт із Богом. Без цього можна дуже 
легко розчаруватися і зневіритися. Не 
завжди маєш нагоду поділитися душев-
ними проблемами, знайти підтримку, 
відпочити. А проблем є чимало.
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Наші люди на місійних теренах 
дуже часто горнуться до Церкви як 
єдиної інституції, до якої є довіра. В 
деяких країнах немає українських то-
вариств, тому парафія – це єдине місце, 
яке об’єднує не тільки за релігійною, 
а й за національною ознакою.

Буває момент, коли ми переходи-
мо на інші мови служіння. В деяких 
випадках це виправдано. Але коли це 
відбувається надто швидко – це пога-
но. В Італії вже діти не можуть гово-
рити українською. Якщо ми не буде-
мо сьогодні допомагати українським 
родинам зберігати свою ідентичність, 
то завтра вони стануть італійцями чи 
іспанцями. Допомогти кожній людині 
утвердитися в своїй ідентичності – це 
теж важливо для священика.

ВИСВІТЛЮВАННЯ 
МІСІЙНОГО 
ДУШПАСТИРЮВАННЯ  
В ІНФОРМАТИВНОМУ 
ПРОСТОРІ

Замість того, щоб вимагати від медіа, 
аби ті звертали на нас увагу, треба 

думати, як ми можемо бути приваб-
ливими для медіа. 

У цьому контексті світ ділиться на 
дві частини. Перша частина – переваж-
но розвинений світ. Основне, що ро-
бить медіа, – працює на свою аудито-
рію, на свого читача, слухача, глядача. 
І тоді вам лише треба пояснити, як те, 
що ви робите, впливає на речі, важ-
ливі для аудиторії. Якщо ми говоримо 
про ЄС, то давайте укладемо перелік 
тих питань, які пріоритетні в порядку 
денному преси в Європейському Союзі. 
Це точно буде злочинність, міграція, 
складні моральні дилеми, міжкультур-
на співпраця тощо. Подумайте, як те, 
що ви робите, впливає на ці речі. На-
приклад, відкриття нової парафії на 
перехресті двох вулиць у Барселоні чи 
Мадриді може не бути цікавим пресі, 
тим паче української парафії. А від-
криття осередку, який вирішить певні 
проблеми, може зацікавити. 

На вихідців із колишнього Радян-
ського Союзу спрямовані величезні 
очікування. Якщо ви можете пере-
вищувати ці очікування досконалим 
володінням мови, доброю орієнтацією 
в суспільному житті, розумінням ви-
кликів, якщо ви демонструватимете 
пресі, що можете виходити за рамки 
своїх обов’язків – все це буде при-
ваблювати пресу і зрощувати довіру. 
Спроможність відкоментувати події і 
явища, важливі для місцевої громади, 
свідчитиме, що ви є повноцінним чле-
ном спільноти. Таким чином будувати-
меться довіра, яку пізніше ви зможете 
конвертувати в пабліситі. 

Вас мають бачити як людей адекват-
них. На початку ця адекватність буде 
дивувати, але потім усе нормалізується. 
І далі до вас преса спрямовуватиме свої 
запити, бо розумітиме, що ви можете 
нормально відреагувати. 

Євген Глібовицький
Експерт (Київ)

Я радив би багато спілкуватися з 
пресою. Не для того, щоб були публі-
кації, а для того, щоб допомагати ЗМІ 
будувати розуміння. Поставте себе на 
місце журналіста: величезний потік 
інформації, щодня інша тема. Їм часто 
треба поговорити, щоби зрозуміти, що 
відбувається. 

Разом із професійним обміном роз-
виватимуться людські зв’язки, які одно-
го дня дадуть вам право на «дзвінок дру-
гу». І тоді ви зможете сказати: не знаю, 
чи цікаво вам, але в нас відбувається 
таке-то відкриття чи такий-то захід. 

Соціологів, науковців, аналітиків, 
пресу цікавить велика кількість речей 
у тих місцях, де ви є, але вони не зна-
ють, до кого звернутися, бо не знають, 
що ви там є. 

Ще одна річ, яка підвищить інтер-
ес до вас, – підтримка зв’язків із хо-
рошою пресою в Україні. Фактично 
ви – єдині українські люди, хто має 
проникність в українські середови-
ща по чужих країнах. Я би точно не 
став довіряти висновкам людей, які 
працюють в українських посольствах. 

Інша ситуація з пресою у більш 
жорстких країнах. Її головна особли-
вість – клієнтами преси не є ті, хто її 
читають. На пострадянському просто-
рі клієнтом преси є той, хто її видає. 
Вся преса робиться для одного читача. 
В гіршому випадку це є президент чи 
голова адміністрації. 

За логікою, власник газети, який 
хоче, щоби вона процвітала, робить 
її такою, щоб її хотіли читати люди. 
Він заробляє на рекламі і розміщує 
інформацію, яка цікава та важлива 
людям. І всі задоволені. 

Але власник газети може подивити-
ся на це по-іншому. На корупції мож-

на заробляти набагато більше, ніж на 
будь-якому бізнесі. Тоді газета потріб-
на не як засіб інформування читачів, 
а як страховий поліс, який гарантує, 
що тебе не дістануть. Галас зчинити 
може – і слава Богу. Такі газети, кана-
ли і радіо не створені для аудиторії. 

Ситуація дуже змінилася з появою 
соцмереж. Той самий Фейсбук вико-
ристовують у різних країнах світу по-
різному. Американська модель – люди 
завішують «стіни» зімками песиків, ко-
тиків, звітами про зустріч із друзями.  
В Україні Фейсбук існує як альтерна-
тива медіа: там переважно лінки на 
статті в різних медіа. В арабському сві-
ті будуть користуватися Фейсбуком 
як замінником людської комунікації, 
базару.

Тому дуже важливо, наскільки ви 
будете використовувати соцмережі як 
інструмент слуху. А ви маєте їх вико-
ристовувати, щоби зрозуміти людей. 
Ваша стратегія полягає в тому, щоби 
мати дуже популярну сторінку парафії, 
велику кількість друзів. Відтак у стріч-
ці ви бачитимете, що пишуть люди, 
що їх хвилює. Медіа не дадуть цього 
розуміння. Адже в Росії, Казахстані чи 
Вірменії медіа подають дуже викрив-
лену картину сьогодення. 

У Казахстані чи Киргизстані важли-
вою функцією Церкви, крім духовної, 
є збереження ідентичності. Їм дуже 
важлива українськість.

УГКЦ є єдиною українською інсти-
туцією, яка реально зіштовхується з 
глобалізацією. В різних частинах світу 
будуть потрібні абсолютно різні під-
ходи. Це один із викликів для нашої 
Церкви. 

Ще одна важлива річ – спромож-
ність використовувати нові технології. 



Українська Греко-Католицька Церква Пасторально-місійний відділ

117116

Духовно-формаційний семінар для місіонерів УГКЦДуховно-формаційний семінар для місіонерів УГКЦ

Частина парафій за кордоном буде ду-
же швидко віртуалізовуватися. 

Якщо людині треба їхати до парафії 
дві години, то перед нею постане пи-
тання: а чи я можу послухати службу 
через Інтернет? Священикам-місіоне-
рам треба докладати додаткових зусиль, 
щоби бути зрозумілими і почутими. 

МІСІЙНІСТЬ СУЧАСНОЇ 
ЦЕРКВИ: ВІД МІСІЇ 
ЕКЛЕЗІАЛЬНОЇ  
ДО МІСІЇ СУСПІЛЬНОЇ

Згадаймо нещодавню акцію панк-
групи Pussy Riot у соборі Христа 

Спасителя в Москві. Очевидно, що 
це дійство, з одного боку, – політич-
не, з іншого – богохульське. Це виклик 
для Церкви. Що цікаво і показово – як 
Церква відреагувала на цей випадок. 

Відповідь Російської Православної 
Церкви спричиняє антиреакцію, анти-
дію. Різка категорична непрощенська 
позиція стосовно до цих трьох жінок 
призвела до негативних відгуків і за-
перечень. Чи зможе Церква навернути 
цих людей, чи зможе зреалізувати мі-
сійну функцію, чи вплине на те, щоби 
російське суспільство почало ставити-

ся до російського провослав’я більш 
прихильно? Очевидно, що ні. 

Місія, місіонерство, місійність, 
євангелізація – близькі, але не тотожні 
одне одному поняття. Вони утворюють 
певний логічний ряд. 

Місія. Без місій немає Церкви.
Еклезіальна місія передбачає, що 

Церква повинна замислитися, чим 
вона є для конкретного суспільства, 
наприклад, українського. І будувати 
свою зовнішню стратегію відповідно 
до цієї внутрішньої місії.

Є дві точки зору на те, як Церква 
має будувати відносини із суспіль-
ством і політикою: об’єднуюча і роз-
діляюча концепція. Об’єднуюча перед-
бачає, що Церква – це той духовний 
інститут, який за своєю природою 
об’єднує все. Тому вона не може зали-
шити політичну і суспільну сферу поза 
увагою. І мусить вивчати ці процеси, 
підтримувати своїх вірних і в межах 
позацерковних інститутів. 

Розділяюча концепція: Церква– це 
суто духовна сфера. Тож вона відпо-
відальна тільки за внутрішній стан 
людини, її духовні пошуки, її спасіння. 

Місія еклезіальна – дуже важливе 
і складне питання. Особливо для на-
шої Церкви. Як Церква визначає свою 
місію у суспільстві?

Моделі можуть бути різні. Церква 
як, духовний, історичний ментальний 
оберіг української духовності. Церк-
ва як об’єднуюче начало українського 
суспільства. Церква як інститут, який 
відновлює традицію Київської церкви. 

Кожна з цих моделей передбачає 
певну спрямованість, у тому числі й 
місійної діяльності Церкви.

Інший напрям – суто еклезіальний. 
Дуже важлива площина, з якою УГКЦ 

Андрій Юраш
Релігієзнавець (Львів)

активно працює, і в рамках цих про-
цесів намагається розвиватися.

Модель перша: УГКЦ – суто унійна 
Церква, яка має свою ідеологію.

Модель друга: УГКЦ як православ-
на Церква у єдності з Римом.

Модель третя: УГКЦ як інтеграль-
на, невіддільна частина католицької 
Церкви, тільки східного обряду.

Модель четверта: УГКЦ як само-
стійна, окрема, своєрідна частина 
католицької Церкви з власним ори-
гінальним обрядом.

Кожна з цих версій має свої істо-
ричні прецеденти.

Усі пошуки власної католицької 
ідентичності – і для УГКЦ зокрема, і 
для української духовної традиції за-
галом – супроводжуються складними 
обставинами: УГКЦ функціонує у сус-
пільстві, де є активна діяльність інших 
церков; конкуренція; поліконфесійне 
суспільство.

На розвиток сучасної візії місій-
ного відтинку накладає свій відбиток 
історія. Існування в умовах вільного 

ліберального суспільства обов’язково 
породжує альтернативу. Тому виника-
ють альтернативні структури, з якими 
Церква будує свою лінію поведінки: 
націоналісти, правовірні. Це є певні 
виклики. 

У процесі вироблення місії власної 
Церкви, спрямованої на зовнішній світ, 
треба залишати історичні традиційні 
моменти поза активним вжитком і ру-
хатися до нових форм.

Обмеженість церковної діяльності 
суто церковними мурами не принесе 
ніяких дивідендів. Так само, як і тради-
ційна схоластична моральна проповідь 
і недостатня освіченість духовенства.

Насамперед треба максимально 
сприяти підвищенню освіченості духо-
венства всіх рівнів. Освіченість пасти-
ря не може бути меншою, ніж на загал 
освіченість пересічного парафіянина. 
Крім того, прагнути до розуміння ре-
алій сьогодення і враховувати їх у що-

денній практиці. 
Шукати ті ори-
гінальні підходи, 
які можуть до-
зволити залучити 
нових членів гро-
мади, і підвищи-
ти зацікавленість 
існуючих членів 
громади до того, 
що в цій громаді 
відбувається. На-
приклад, в Італії 
священик приду-
мав оригінальну 
форму пропові-
ді – у Церкві на 

храмовий празник після завершення 
служби влаштовували великий концерт. 
І це дало свій результат.
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СЛУЖІННЯ СВЯЩЕНИКА  
В УМОВАХ ЕМІГРАЦІЇ –  
ВЕЛИКИЙ ШАНС РОЗКРИТИ 
БОЖИЙ ДАР

Владико, цього літа Пасторально-
місійний відділ організував уже 

декілька заходів на тему місійності 
як для священиків, які вже 
душпастирюють за кордоном, так 
і для семінаристів, котрі планують 
долучитися до місійної діяльності. 
Яка мета таких семінарів?

Церква – як живий організм, вона 
не може не прогресувати. Взагалі хрис-
тиянство як таке завжди мусить бути 
в позитивній динаміці. Якщо окремий 
християнин духовно не росте, не про-
гресує, то він автоматично піддається 
регресії. Не можна сказати, що Церква 
доросла до якогось духовного рівня й 
цього достатньо. Християнство – це 
життя з Богом і для Бога, життя Єванге-
лієм на щодень, інакше це – формалізм.

Завдання Пасторально-місійного 
відділу УГКЦ – дбати про духовну 
опіку вірних нашої Церкви в країнах, 

де ще не створено наших церковних 
структур. Наблизити людину до Бога, 
дати їй можливість задовольнити свої 
духовні потреби, духовно зростати, 
розрадити її й підтримати, впливати 
на всі сфери нелегкого міграційного 
життя – усе це належить до обов’язків 
наших священиків в еміграції.

Справді, щойно ми провели семінар 
для священиків, які душпастирюють 
для українського Божого люду в Єв-
ропі та Азії, як виявили декілька по-
тенційних кандидатів, котрі бажають 
їхати на місійну працю.

«Ви перебуваєте в оточенні батьків, 
братів, сестер, родини, разом із дру-
жинами, дітьми, друзями, добрими 
знайомими, у рідному ментальному, 
культурному й мовному середовищі, у 
задовільному матеріальному станови-
щі. То що ж змушує вас, душпастирів, 
залишати все це і їхати світ за очі, у 
невідомість?» – запитую в кандидатів 
на місії. Дуже важливою є мотивація 
служіння за кордоном, і тому ми на-
магаємося розпізнати мотиви таких 
бажань. Наша програма допомагає 
учасникам пізнати тягар Христа, який 
впаде на них в умовах служіння укра-
їнському мігрантові, оскільки в наших 
заходах беруть участь як місіонери, так 
і потенційні кандидати, священики та 
випускники духовних семінарій.

Маємо дуже позитивний досвід 
цього року і приклад для наслідуван-
ня. У лютому висвятили молодого свя-
щеника, дружина якого перебуває в 
«блаженному» стані – вагітна. Він їде 
працювати до Казахстану. Оскільки ве-
ликої черги охочих поїхати туди немає, 
тому, як я сказав вище, це – приклад 
для наслідування. Мушу зазначити, що 
цей священик – випускник семінарії 

Інтерв’ю

Владика Йосиф Мілян
Голова ПМВ (Київ) 

Тернопільсько-Зборівської митрополії, 
який здобув науковий ступінь в одно-
му з римських університетів і робить 
такий крок, виходячи з дуже здорової 
й благородної мотивації.

А чи відрізняється душпастирство 
в Україні й за кордоном? І до чого має 
готувати себе майбутній місіонер? 
Як зрозуміти, що він впорається з 
цією місією?

ПМВ – це структура УГКЦ, яка 
повинна готувати священиків до та-
кої місійної праці. Наша Церква ще 
кілька років тому створила програ-
му вишколу для семінаристів через 
семінарійний спецкурс «Місіологія». 
Цей спецкурс, якщо підійти до цього 
поняття узагальнено, готує до праці 
серед неохрещених, тобто в середови-
щі, яке не є християнським і воцерков-
леним. Отож, душпастирська праця 
за кордоном, в іншому соціальному, 
культурному, мовному середовищі, є 
дуже близька до місійної. Спромож-
ність організувати громаду, оцінювати 
ситуацію та адекватно реагувати на 
проблеми й виклики, здатність інкуль-
турації та інтеграції – це той невели-
кий перелік справ, із якими повинен 
давати собі раду наш священик.

Я переконаний, що вірні нашої 
Церкви в умовах міграційного жит-
тя ментально змінюються не швидко, 
воно їх загартовує й учить зберігати 
вірність усьому рідному, зокрема й 
своїй Церкві. З власного досвіду знаю, 
що в людей, які були воцерковлені в 
Україні, ці почуття в умовах міграції 
стають іще сильнішими, ці особи ста-
ють за кордоном дуже ревними хрис-
тиянами та беруть активну участь у 

громадському житті громад. Це сто-
сується й священиків, які теж стають 
значно активнішими, духовнішими, 
у них пробуджується креативність, 
вони починають ефективніше слу-
жити людям і Церкві. Не секрет, що 
наші священики не тільки опікуються 
своїми вірними, а й стають бібліста-
ми, психологами, медиками, правни-
ками, знавцями еміграційного права, 
навіть якщо вони за фахом чи своєю 
харизмою в Україні такими не були. А 
ще – культурологами, турагентами з 
релігійного туризму тощо.

Семінаристи впродовж 6-7 років 
навчання в семінаріях готуються й до 
такої праці. Однак вибрані ними кан-
дидатки на «їмостей» цього вишколу 
не мають. З огляду на це, цього року 
ми запросили на такий курс наречених 
наших семінаристів. Це прецедент, і 
виглядає, що задум був правильний, 
бо маємо дуже позитивні відгуки.

А як вникла ця ідея?

Великий відсоток семінаристів 
одружується, наша Східна Церква має 
такий привілей, як одружене священ-
ство. Якщо чоловік і дружина, згідно 
з Євангелієм, – одне ціле, то це «одне 
ціле» мало б знати, що на них чекає в 
умовах душпастирської праці на мі-
граційно-місійних теренах.

Очевидно, що найкреативніші та 
найвідважніші – це молоді люди, які 
хочуть себе спробувати, пожити як-
найдалі від надмірної опіки своїх бать-
ків. І добре роблять.

Тому акцентуємо увагу на молодих 
священиках. І нехай наші кандидатки 
на «їмостей» знають, що може їх очі-
кувати, якщо вони виберуть нелегкий 
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шлях становлення свого молодого ро-
динного життя в еміграційних умовах. 
Людина відкриває свої великі можли-
вості під час так званих екстремаль-
них ситуацій. Тобто тоді, як ми кажемо, 
коли Господь Бог дає, можливо, трохи 
важчий хрест, дає більше своєї ласки.

Крім того, кожна людина в екстре-
мальних умовах видобуває з глибин 
свого єства почуття й сили, які можуть 
бути приспані в умовах лагідного та 
тихого життя десь на галицькій парафії, 
де кожен чоловік тобі кланяється й ві-
тається тричі на день. Така собі тиха, 
спокійна, сонлива благодать.

Дуже часто великою благодаттю є 
«буря на морі», під час якої розбудже-
ні проблемою «рятуй, бо потопаємо» 
апостоли звертають свій зір і повноту 
своєї віри до Христа Спасителя.

ПМВ уже не перший рік проводить 
місійні семінари. Уже бачите якісь 
плоди, їх дієвість?

Насамперед, як наслідок, з’явилося 
більше зацікавлення цією програмою. 
Цього року приїхати на цей курс до 
Івано-Франківська зголосився 71 сту-
дент. І це під час літніх канікул. Сту-
денти могли б собі спокійно лежати на 
березі річки чи ще десь, а вони тяжко 
працювали, до того ж, одразу після ек-
заменаційної сесії. Семінаристів за-
прошуємо на добровільних засадах, ця 
добровільність мусить бути підтвер-
джена їхнім особистим матеріальним 
внеском, хоч і невеликим.

Крім того, студентові трохи відкри-
ваються очі на те, що таке праця для 
українського мігранта сьогодні. Ски-
дається на те, що під час цього курсу 
ми знімаємо рожеві окуляри з очей тих, 

хто бачить таку працю в абсолютному 
позитивному світлі. Робота в умовах 
еміграції дуже важка, передусім пси-
хологічно. Священики стикаються з 
нечуваними проблемами й викликами: 
людською тривогою, зневірою та від-
чаєм, випадками насильства й навіть 
смерті. І на всі ці проблеми й виклики 
священик мусить реагувати.

Дуже часто запитують: а що робить 
Церква для українського мігранта?

На сьогодні хіба що тільки Церква 
й опікується ними. Вона фактично за-
лишилася наодинці з українською тру-
довою міграцією. Церква займається 
і духовними проблемами, і культур-
ними, і мовними, і збереженням на-
ціональної ідентичності, і хворобами 
й ліками, і смертями, і відправленням 
на рідну землю покійників тощо.

Якщо говорити про плоди місійної 
діяльності, то це може навіть видати-
ся самовихвалянням. Однак доки не 
буде повністю задоволено духовних 
потреби наших людей в еміграції, доки 
Церква не витре останньої сльози на 
щоці матері-заробітчанки або її дітей в 
Україні, доти про плоди годі й говорити.

Намагаємося постійно моніторити 
стан четвертої хвилі еміграції, кількіс-
ної присутності наших вірних, а також 
досліджувати рівень розвитку душпас-
тирських послуг наших священиків. 
З огляду на результати моніторингу, 
пропонуємо Главі нашої Церкви ро-
бити певні кроки для вдосконален-
ня душпастирської праці, створення 
структур чи здійснення інших заходів. 
Духовний аспект життя людини, яка 
перебуває поза родиною, поза рідною 
країною, поза рідним ментальним і 
культурним середовищем, є надзви-
чайно важливим.

Владико, молодих священиків, які 
вирішили їхати на місійну працю, 
звісно, більше приваблює Італія 
чи Іспанія, а не глибинка Росії чи 
Казахстан. Як заохотити молодих 
душпастирів їхати на менш 
привабливі терени?

Сімдесятилітня особа прийшла 
просити хрещення. Літні люди очі-
кували вінчання. Доросла молодь 
також хотіла хреститися й прагнула 
знань про Бога. Ці випадки пробудили 
в молодого хлопця, тепер священи-
ка з Тернополя, який вибирається на 
душпастирську працю до Казахстану, 
велике бажання послужити цим людям 
і їхнім потребам. Він розповідав, що 
зрозумів, наскільки потрібний і важ-
ливий кожен священик у Казахстані 
для наших людей.

Я переконаний, коли людина зрозу-
міє, що її знання, її малесенький досвід 
чи просто вона сама – це щось дуже 
важливе для того чи іншого середови-
ща, то вона поїде будь-куди.

Часто молоді люди твердять, що 
їхньою життєвою ціллю є самореалі-
зація. Але в цьому випадку Господь 
посилає своїх учнів реалізовувати не 
свій потенціал, не свою второпність 
і мудрість… Христос посилає своїх 
учнів реалізовувати Його ідею – ідею 
Спасительної Благовісті. І якщо ко-
жен до кінця присвятить усього себе 
цій Божій справі – Христос воскресне 
в душах мого народу і своєї Церкви. 
Якщо Христовою Благовістю комусь 
обтерто сльозу, коли ти зрозумів, що не 
заступив комусь власним «его» дорогу 
до щасливої вічності, до Бога, який є 
любов, а делікатно показав, спряму-
вав або просто сам ішов тією дорогою, 

і хтось повірив Богові через тебе, то 
кращого щастя в житті немає.

Якщо людина має справжнє, здоро-
ве покликання служити Богові, то її не 
дуже цікавить, де вона це робитиме – 
чи в Росії, чи в Казахстані; вона буде 
служити там, де є найбільша потреба.

Які країни сьогодні найбільше 
потребують українських 
священиків?

Окрім Казахстану й Росії, наших 
священиків бракує навіть у Брази-
лії, хоча там є церковні структури, а 
також, мабуть, на всіх материках, де 
присутня наша Церква. Наших свяще-
ників бракує в Індії і Японії, в Африці 
й Середній Азії. Недостатня кількість 
наших священиків у Греції й Ізраїлі. 
Потрібні наші священики в Румунії, 
Угорщині, Прибалтиці, Скандинавії. 
Сьогодні тривають перемовини між 
нашим відділом і Екзархом для Німеч-
чини й Скандинавії владикою Петром 
(Криком), щоб священики, які обслу-
говують Естонію, зокрема м. Таллінн, 
могли душпастирювати нашим вірним 
у Гельсінкі.

Є дуже великі потреби. Очевидно, 
не всі проблеми просто вирішити.

А які це проблеми – юридичні чи 
кадрові?

Є юридичні – цивільного права, є 
й канонічні – права церковного, а та-
кож і кадрові. Збираємо базу даних 
священиків, які хочуть і можуть себе 
пропонувати на таке служіння. Маємо 
намір цей аспект життя нашої Церк-
ви поставити в правове поле, щоб во-
но відповідало Кодексу канонів для 
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Східних Церков, а також пристосува-
ти наше служіння до умов канонічно-
го права Римо-Католицької Церкви, 
європейського міграційного права та 
пробувати апелювати до державних 
українських структур, щоб вони виро-
били таке право в нашій державі. Адже 
наразі міграційні процеси в Україні 
регламентуються тільки окремими за-
конодавчими актами та українською 
Конституцією.

У своїй діяльності на різні інтелекту-
ально-формаційні проекти запрошу-
ємо фахівців у цих галузях і пробуємо 
покращити бодай інтелектуально-
інформаційний рівень зацікавлених 
душпастирів.

Підтримуємо дуже тісну співпрацю 
з посольствами, консульськими відді-
лами та почесними консулатами Укра-
їни в місцях присутності української 
еміграції та наших церковних спільнот 
за кордоном.

Потрібно сказати, що ми ще недо-
статньо працюємо з посольствами тих 
держав в Україні, в яких є численна 
українська еміграція.

Щодо кадрової політики, то треба 
сказати, що Відділ робить усе, що може. 
Маємо дуже амбітні плани розвитку на-
ших структур, а також різних підвідділів 
і науково-формаційних інституцій, які 
працюватимуть у «кадровій» площи-
ні. Оскільки левову частку кадрових 
питань беруть на себе наші семінарії, 
то нам, як ПМВ, залишається додати 
«спеціалізацію», яка є дуже важливою.

Що Ви побажали б теперішнім 
місіонерам і порадили майбутнім?

Еміграція – це виклик, але одно-
часно й шанс. Гадаю, для священика, 

якого наш народ зазвичай дуже ша-
нує, – це великий шанс розкрити свій 
дар священства для Божого люду, для 
Церкви, для Бога. Якщо священик зу-
міє, як апостоли під час помноження 
п’яти хлібів і двох рибин, віддати все, 
що можуть, тоді Господь помножить 
це у великий дар для народу.

Кажуть, коли береш – наповнюєш 
руку, коли даєш – наповнюєш серце.

Місіонер мусить бути готовий ді-
литися Богом, як хлібом насущним, 
тобто бути відкритим, щирим, прав-
дивим, здатним любити й прощати, 
бути для рідного народу слугою на 
зразок Христа.

Не шукати легкого служіння, бо 
Христове ярмо є легким тоді, коли 
ти справді хочеш узяти його на себе 
й понести у світ з усвідомленням, що 
любиш Бога, а тому любиш людину – 
Його образ і подобу.

Часто широко розплющуємо очі 
перед живописними полотнами чи 
іконами в музеях, захоплюючись фа-
ховістю й даром майстрів, які створи-
ли ті чи інші шедеври. А вже за мить 
не можемо поцінувати живу людину, 
яка є образом і подобою великого ма-
естро – Господа Бога.

Мушу зауважити, що наша Церква 
сьогодні достатньо попрацювала над 
рівнем виховання семінаристів. Гарна, 
добра, а навіть подиву гідна постава 
наших семінаристів, їхня культура, 
освіченість, духовність, молитовний 
рівень, креативність, ентузіазм, скром-
ність… Це породжує в моїй душі надію 
на майбутнє Церкви.

Тому кажу семінаристам: «Не бій-
теся» плисти проти течії, вийти на-
зустріч викликам і тоді пізнаєте, який 
великий і могутній у вас Бог.

Площа: 2 724 900 км2  
(9-те місце у світі) 

Населення: 16 004 800  
(перепис 2009 року)

Столиця: Астана

Національний склад: казахи, 
росіяни, узбеки, українці, уйгури, 
татари, німці та інші національності. 

Державна мова: казахська, 
водночас у державних структурах  
і органах місцевого самоврядування 
нарівні з казахською офіційно 
використовують російську мову. 

Державний устрій: Республіка 
Казахстан є унітарною державою з 
президентською формою правління.

ІСТОРІЯ УКРАЇНСТВА  
В КАЗАХСТАНІ

Першими українцями на казахській 
землі були заслані до північного 

Казахстану (Західного Сибіру) учас-
ники придушеного в 1768 році гай-
дамацького руху, відомого в історії 
під назвою «Коліївщина». Більш ак-
тивне формування української етніч-
ної групи в Казахстані починається з 
другої половини XIX століття, коли 
сюди в пошуках вільних земель по-
чали прибувати переселенці з Таврій-
ської, Катеринославської, Херсонської, 
Харківської, Полтавської, Київської, 
Чернігівської, Подільської та Волин-
ської губерній. На початок XX ст. до 
Казахстану й Середньої Азії вже пе-
реселилося понад 100 тис. українців. 
Значно посилився український пере-

ІСТОРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
ПРО ПРИСУТНІСТЬ  

ВІРНИХ І ГРОМАД УГКЦ  
У КАЗАХСТАНІ
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селенський рух до Казахстану після 
столипінської аграрної реформи. 

Як правило, осідали українці на но-
вих землях групами (хуторами) й уста-
новлювали свої оселі між казахськими 
аулами з одного боку та російськими 
селами – з іншого. Сьогодні в Казах-
стані є села компактного проживан-
ня українців, де зберігаються звичаї, 
традиції, мова: Олексіївка, Петрівка, 
Полтавка, Семиполка, Тернівка тощо. 

Після початку суцільної колек-
тивізації розпочався також процес 
примусового виселення з України так 
званих розкуркулених селян. Протя-
гом 1930-1931 рр. у північні та східні 
райони СРСР, зокрема до Казахстану, 
було виселено майже 64 тис. україн-
ських родин. Значну кількість україн-
ців було переселено до Казахстану в 
1939-1940 рр. внаслідок депортації із 
Західної України. 1941 року з початком 
війни з України евакуйовано чима-
ло заводів, відповідно, десятки тисяч 
фахівців. Багато з них залишилися в 
Казахстані на постійне проживання. 

На початку 1930 р. в республіці на 
українську мову викладання пере-
водили 400 шкіл, готувалися до ви-
пуску підручники, почали виходити 
українські газети. В Октябринсько-
му районі, де абсолютно переважали 
українці, всі школи мали бути пере-
ведені на українську мову навчання. 
Однак невдовзі політику українізації 
в Казахстані згорнули, школи в укра-
їнських селах перевели на російську 

мову викладання, 
українські газети 
закрили.

Наприкінці 
Другої світової 
війни тюрми й 
концтабори Ка-
раганди, Джез-
казгана активно 
поповнювали-
ся політичними 
в’язнями україн-
цями, переважно 
тими, кого звину-
вачували в при-
належності до 
ОУН-УПА.

Чимало українців залишилися в 
Казахстані в період освоєння цілини 
в 1954-1960 роках. Робітничі колекти-
ви низки новостворених радгоспів у 
Кустанайській та Акмолинській об-
ластях майже повністю складалися з 
українців.

Українці розселені переважно на 
півночі Казахстану. Значний відсо-
ток їх проживає в Караганді, Астані, 
Павлодарі, Семипалатинську, Талди-
Кургані, Шортанди й Алмати, а також 
у місцевостях навколо цих міст.

Раніше українці в Казахстані за чи-
сельністю займали третє місце після 

казахів і росіян. За даними останнього 
перепису 2009 року, частка українців у 
населенні країни зменшилася з 3,6% до 
2,1% і наразі становить 333 тисячі осіб.

За участі Асамблеї народів Казах-
стану в країні формується сприятливе 
освітнє, культурне та мовне середови-
ще для всіх етнічних меншин, що до-
зволяє кожній національності збері-
гати самобутність, культуру, звичаї і 
традиції народу, підтримувати зв’язки 
зі своєю історичною Батьківщиною.

В Астані з державного бюджету 
утримують українську гімназію, чо-
го немає навіть у Москві, де проживає 
понад півмільйона українців. Тут зо-
середжена бібліотека українських книг. 
Проводять усілякі урочистості та ма-
сові заходи з нагоди українських свят. 
Тобто гімназія є не тільки навчальним 
закладом, а й центром духовно-куль-
турного й організаційного життя укра-
їнської громади. 

Серед карагандинських українців – 
питома вага колишніх політв’язнів, лю-
дей національно свідомих, з міцною 
патріотичною «закваскою». Із 8 тисяч 
безневинно засуджених оунівців, яких 
налічують у республіці, значна частина 
розселена в Караганді й області. То-
му тут українське культурно-духовне 
життя насиченіше і змістовніше, ніж в 
інших місцях. Тут діє Товариство укра-
їнської мови, розвивається українське 
шкільництво, самодіяльне мистецтво, 
створено Лігу українських жінок, у 
низці шкіл створено українські гру-
пи учнів тощо. Найважливіші націо-
нальні й релігійні свята відзначають 
разом. Зрештою, саме тут з’явилася 
перша українська церква.

ІСТОРІЯ УГКЦ У КАЗАХСТАНІ 

Після ліквідації Греко-Католицької 
Церкви в Україні 1946 року всіх єпис-
копів і більшість священиків було аре-
штовано та заслано в концентраційні 
табори. Там вони проповідували для 
в’язнів різних віросповідань. Загалом у 
таборах і тюрмах Казахстану в ті часи 
перебувало близько 150 греко-като-
лицьких священиків. 

Після смерті Сталіна багато свяще-
ників звільнили з таборів, але їм забо-
ронили повертатися в Україну, тому 
більшість із них залишилася працюва-
ти підпільно по всьому СРСР, де про-
живали вислані католики. Так почалася 
історія Греко-Католицької Церкви в 
Казахстані, де опинилися тисячі укра-
їнців, депортовані із Західних областей 
України, починаючи з 1939 року.

Життя греко-католицької громади 
було організоване в Караганді, де біль-
шість висланих українців. Тут з кінця 
1950-х років майже неперервно працю-
вали священики: єпископ Олександр 
Хіра, о. Олексій Зарицький, о. Микола 
Шабан, о. Стефан Пришляк та інші. 
Спочатку збиралися по землянках і по 
хатах. Священики відправляли Боже-
ственні Літургії, сповідали, хрестили 
та вінчали. 

У 1978 році силами німецької, поль-
ської та української громад у Караган-
ді було збудовано римо-католицький 
храм. У ньому правили службу як ри-
мо-католики, так і греко-католики. На 
той час це був єдиний у Радянському 
Союзі храм, де греко-католики слу-
жили відкрито. Але згодом під тис-
ком КДБ вони мусили повернутися 
до підпільного богослужіння по хатах 
своїх вірних. 
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Із розпадом СРСР до Казахстану 
починають приїжджати молоді свя-
щеники з України. 

У 1993 році в Караганді було зареє-
стровано першу греко-католицьку гро-
маду Покрови Пресвятої Богородиці. 

У 1996 році німецька благодійна 
організація «Реновабіс» побудува-
ла для греко-католицької громади в 
Караганді невелику збірну дерев’яну 
церкву. Розташована вона майже в 
центрі міста.

У Квітну неділю 1997 року Преосвя-
щенний владика Василій Медвіт разом 
із архиєпископом Мар’яном Олесем, 
апостольським нунцієм у Казахстані 
та Середній Азії та місцевим римо-ка-
толицьким єпископом Іваном Павлом 
Ленгою освятив храм Покрови Пре-
святої Богородиці в Караганді. То був 
перший храм Української Греко-Като-
лицької Церкви поза межами України 
не тільки в Казахстані, а й в усій Спів-
дружності Незалежних Держав. 

Через кілька місяців на прохання 
владики Василія на два роки в Кара-
ганду з Бразилії приїхав о. Відал Клим-
чук, ЧСВВ. Так розпочалася нова сто-
рінка історії УГКЦ в Казахстані.

Поступово громада в Караганді 
зростала. Особливо втішним був той 
факт, що до церкви почали приходи-
ти люди середнього покоління, стало 
більше дітей і молоді, що й дало поча-
ток проводити окремі богослуження 
для молоді. Оскільки Караганда – до-
волі велике місто, то це спричиня-
ло певну проблему доїзду до храму. 
У зв’язку з цим прийняли рішення 
відкрити каплицю в одному з райо-
нів Караганди, де доволі компактно 
проживають українці. І 3 червня 2001 
року владика Василій Медвіт разом із 

місцевим римо-католицьким єписко-
пом Іваном Павлом Ленгою освятив 
нову каплицю.

У 2000 році в Караганду прибули 
сестри служебниці, які заснували свій 
дім Пресвятої Тройці. Сестри займа-
ються катехизацією дітей і молоді, до-
помагають у храмі, відвідують хворих 
та самотніх, організовують концерти та 
святкові виступи з нагоди релігійних 
та національних свят.

23 вересня 2001 року під час свого 
візиту в Казахстан Святіший Отець 
Іван Павло II освятив в Астані камінь 
під будову нового греко-католицького 
храму в Караганді. А 9 серпня 2002 ро-
ку Глава Української Греко-Католиць-
кої Церкви Блаженніший Патріарх 
Любомир Гузар освятив місце під 
спорудження храму.

У 2002 році до Астани прибув 
о. Ростислав-Роман Малярчук, який 
отримав декрет на адміністратора гре-
ко-католицької парафії св. Обручника 
Йосифа в Астані. Будівництво храму 
в Астані розпочалося 2004 року, тим-
часово богослужіння проводили в під-
вальному приміщенні римо-католиць-
кого кафедрального собору, яке було 
переобладнано під каплицю.

У 2002 році було також організова-
но греко-католицьку громаду в Сатпа-
єві. Спочатку богослужіння проводили 
в каплиці, розташованій тимчасово в 
будинку священика. А 2007 року освя-
тили новий дерев’яний храм святої 
Княгині Ольги. 

8 листопада 2002 року Апостоль-
ська Столиця через Конгрегацію для 
Східних Церков призначила о. Василія 
Говеру, настоятеля парафії в Караганді, 
Апостольським Делегатом для греко-
католиків у Казахстані та Середній Азії.

Таким чином, протягом останніх 
десяти років кількість греко-католиць-
ких громад у Казахстані зростає. На 
сьогодні в країні діє 5 зареєстрованих 
громад, 4 з них мають храми: у Караган-
ді, Павлодарі, Сатпаєві та Астані. Крім 
5 зареєстрованих громад, є ще 10, де 
служать греко-католицькі священики. 

Богослужіння відбуваються як 
українською, так і російською мова-
ми, залежно від особливостей грома-
ди. Окрім українців, вірянами УГКЦ 
стають росіяни, німці, казахи та пред-
ставники інших національностей. 

Щоб відслужити молебень, іноді 
священикам доводиться долати сотні 
кілометрів. 

Як в Україні, так і в Казахстані 
Церква дбає не тільки про душі лю-
дей, але також не забуває про підтри-
мання національної свідомості нових 
поколінь українців на далекій чужині. 
Наприкінці 2000 року біля церкви в 
Караганді було збудовано приміщення 
під українську недільну школу. Меце-
натами цієї благородної справи стали 

наші земляки зі Сполучених Штатів 
Америки Іванна та Ярослав Парахо-
нюк. 3 червня 2001 року єпископ Васи-
лій Медвіт освятив перші дві кімнати 
школи, в якій розмістили клас для ви-
вчення української мови та катехиза-
ції для дітей та молоді. Також у при-
міщенні школи створено українську 
бібліотеку, де всі охочі можуть читати 
українські книги та українську пресу.

Щороку парафії організовують літні 
табори для молоді та дітей. При па-
рафіях діють недільні школи, де дітей 
готують до Святих Тайн та катехизу-

ють, проводять 
зустрічі молоді. В 
деяких парафіях 
діють молитовні 
групи ,  напри-
клад, «Матері в 
молитві». Органі-
зовують концер-
ти на національні 
та релігійні свята. 
Взимку молодь 
колядує та їздить 
містом з верте-
пом, відвідуючи 
парафіян. Свя-
щеники та сест-
ри відвіду  ють 

старих та хворих людей, уділяючи їм 
таїнства та підтримуючи на дусі.

ЦЕРКОВНІ ГРОМАДИ 
КАЗАХСТАНУ 

Караганда. Історія української 
греко-католи цької парафії в Караган-
ді розпочинається з часів масових де-
портацій українців із Західної України 
в Казахстан у період сталінських ре-
пресій. З 1979 року наші священики з 
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вірними відправляли богослуження в 
римо-католицькому храмі в Караганді.

На початку 1990-х років почали 
приїжджати священики з України. 
У 1996 році в Караганді з’явилася перша 
в Казахстані греко-католицька церква. 
Наприкінці цього ж року Римський 
Апостольський Престол призначив 
єпископа Василія І. Медвіта, ЧСВВ 
апостольським візитатором для вірних 
УГКЦ в Казахстані та Середній Азії. 
На Різдво 1997 року владика Василій 
здійснив першу візитацію в Караганду, 
а в квітні цього ж року в Караганду 
приїхав на працю о. Василій Говера.

У 2000 році Згромадження сестер 
служебниць Непорочної Діви Марії, а 
саме Українська провінція співстраж-
дання Божої Матері, відкриває постій-
ну місійну станицю в Казахстані, – в 
місті Караганда. Сестри приїхали на 
запрошення апостольського візитато-
ра в Казахстані та Средній Азії єпис-
копа Василія Медвіта. 

Сестри готували до Святих Тайн 
дітей, молодь та старших, провадили 
спів у часі Божественної Літургії, по-
хоронів, під час хрещення і вінчання. 
Також сестри допомагали в проведен-
ні літніх таборів для дітей та молоді, 
в організації і проведенні святкових 
релігійних заходів, провідували укра-
їнські родини, людей самотніх та по-
хилих віком, підтримували духовно 
та старалися знайти матеріальну до-
помогу для бідних.

Нині в Казахстані працює п’ятеро 
сестер: с. Михайлина Горнакевич, с. 
Климентія Пиріг, с. Лаврентія Булак 
в Караганді, с. Назарія Дудар і с. Ірина 
Хомин в Астані.

Доволі успішною є праця з дітьми 
та молоддю. Завдяки допомозі німець-

ких благодійних організацій впродовж 
останніх кількох років у Казахстані 
регулярно, щоліта, організовують літні 
християнські дитячі та молодіжні та-
бори, які проводять студенти зі Стем-
форду (США) та сестри служебниці з 
Караганди.

У 2003-му та 2004 роках дві групи 
молоді з Караганди побували на від-
починку в Україні.

18 вересня 2005 року Блаженніший 
Патріарх Ігнатій Муса I Дауд, Префект 
Конгрегації Східних Церков освятив 
новозбудований храм у Караганді. 
Урочисту Літургію очолив Преосвя-
щенніший владика Василій Семенюк, 
представник Глави Української Гре-
ко-Католицької Церкви Патріарха 
Любомира.

Пункти обслуговування: 
м. Шахтинськ, Карагандинська обл., 

50 км від Караганди (двічі на місяць). 
У Шахтинську богослужіння відбува-
ються в римо-католицькій каплиці. 

Астана. Починаючи з 1999 року в 
Астану починає доїжджати з Караган-
ди о. Василій Говера, який розпочав 
проводити богослужіння для місцевих 
греко-католиків. Богослужіння вели 
в підвалі римо-католицького храму. 
Греко-католицька парафія в Караган-
ді має добрі стосунки з українською 
гімназією в Астані. Протягом кількох 
років діти з Караганди приїжджали в 
гімназію зі сценкою на свято святого 
Миколая. Діти з Астанинської гімназії 
готували концерти на Великодні свята.

З лютого 2002 року в Астану на по-
стійну душпастирську працю приїхав 
о. Ростислав-Роман Малярчук. Відто-
ді розпочинається регулярна духовна 
праця в столиці Казахстану.

У вересні 2003 року в Астану при-
їхали сестри служебниці, які розпоча-
ли працю в Апостольській Нунціатурі, 
а також допомагають у парафії.

Щоліта в парафії організовують ви-
їзди на духовні зустрічі та відпочинок 
для дітей, молоді та людей середнього 
покоління. 

У 2004 році міська влада виділила 
землю для будівництва греко-като-
лицького храму. В квітні цього ж ро-
ку о. Василій Говера, Апостольський 
Делегат для греко-католиків у Казах-
стані та Середній Азії в присутності 
апостольського нунція в Казахстані 
архиєпископа Йосифа Весоловського 
та Посла України в Казахстані Василя 
Дибенка та числено зібраних вірних 
як візантійського, так і латинського 
обрядів освятив місце під будову хра-
му. Нині триває спорудження церкви. 

У 2006 році адміністратором пара-
фії став о. Степан Угрин, який продов-
жив душпастирську працю та будову 
святині. В 2009 році о. Степан поїхав 
на студії до Риму і його змінив о. Олег 
Здреник, який наразі є адміністрато-
ром парафії.

Пункти обслуговування: 
с. Белоярка, Акмолинська обл.,  

170 км від Астани (двічі на місяць).
с. Жолимбет, Акмолинська обл., 

140 км від Астани (щонеділі і свята).

Павлодар. У жовтні 1998 року на 
запрошення голови українського това-
риства М. Парипси до Павлодара при-
їхав Преосвященний владика Василій 
І. Медвіт, ЧСВВ, Апостольський Візи-
татор для вірних УГКЦ у Казахстані та 
Середній Азії, щоб зустрітися з ініціа-
тивною групою, яка бажала утворити 
в Павлодарі греко-католицьку громаду.

У квітні 1999 року в Павлодар для 
душпастирського служіння прибули 
з України о. Іриней Бабінець, ЧСВВ, 
та брат Анатолій Головчук, ЧСВВ. Із 
дозволу місцевого римо-католицького 
єпископа Івана Павла Ленги недільні та 
святкові богослуження відбувалися в 
приміщенні костелу. Одночасно отець 
Іриней шукав будинок, який можна 
було би переобладнати під церкву.

2 травня 1999 року до Павлодара 
приїхав владика Василій Медвіт, який 
відслужив у костелі Божественну Лі-
тургію та представив громаді їхнього 
душпастиря.

15 лютого 2001 року на Стрітення 
відбулося перше богослужіння в ново-
му храмі, яке провів о. Іриней Бабінець 
разом із о. Антонієм, римо-католиць-
ким священиком. На відкритті був при-
сутній також М. Парипса, який при-
вітав усіх парафіян із новим храмом.

За два роки душпастирства о. Іри-
нея та брата Анатолія в Павлодарі па-
рафія почала зростати, прийшли нові 
люди. З квітня щонеділі відбуваються 
богослужіння для дітей і молоді, після 
яких молоді парафіяни залишаються 
на катехизацію, яку проводить брат 
Анатолій.

Працюючи в Павлодарі о. Іриней та-
кож регулярно відвідує ним же зоргані-
зовані дві греко-католицькі громади в 
Шидертах (180 км) та Березівці (180 км).

У листопаді 2001 року в Павлодар 
приїжджає на душпастирську працю 
о. Іван Мислюк. За цей час організо-
вується церковний хор. 

У 2006 році адміністратором пара-
фії став о. Ярослав Головчук.

Пункти обслуговування: 
с. Березівка, Павлодарська обл.,  

185 км від Павлодара (раз на місяць);
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с. Трофимівка, Павлодарська обл., 
220 км від Павлодара (раз на місяць);

с. Орловка, Павлодарська обл.,  
120 км від Павлодара (раз на місяць);

с. Малий Березняк, Павлодарська обл., 
240 км від Павлодара (раз на місяць);

Сатпаєв. У 2001 році сестри слу-
жебниці з Караганди почали час до 
часу доїжджати до Сатпаєва, щоб зу-
стрічатися з місцевими українцями, в 
основному з членами новоствореного 
українського культурного центру. Та-
ким чином виникла необхідність духов- 
ного обслуговування греко-католиків 
в Сатпаєві. Восени 2002 року у Сат-
паєв приїжджає о. Іриней Бабинець, 
який розпочинає тут душпастирську 
працю. Для цієї цілі було куплено не-
великий будинок, де проживає свя-
щеник, а одну з кімнат пристосовано 
під каплицю.

Улітку 2003 року в Сатпаєв на душ-
пастирську працю приїхав о. Роман 
Заміховський.

Улітку 2004 року греко-католицька 
громада в Сатпаєві отримала землю 
під будову храму. Відразу розпочалася 
підготовка до будівельних робіт і спо-
рудження дерев’яного храму.

Восени 2007 року апостольський 
делегат для греко-католиків у Казах-
стані та Середній Азії о. Василь Говера 
освятив храм св. Ольги. Храм було збу-
довано на кошти німецьких єпархій та 
з допомогою п. Івана Буртика зі США. 
Настоятелем парафії став о. Володи-
мир Грідін.

Шидерти. Починаючи з 1999 року 
священики з Павлодара доїжджають 
регулярно до Шидертів, де розпочи-
нають душпастирську працю. Бого-

служіння проводять у приватній хаті 
однієї парафіянки.

У 2009 році в Шидертах офіційно 
зареєстровано парафію. Наразі оформ-
ляють документи на землю та будів-
ництво храму.

Алмати. 26 грудня 2010 року в м. Ал-
мати в латинському кафедральному 
соборі Пресвятої Трійці розпочато ре-
гулярні богослужіння для греко-като-
ликів міста. Богослуження проводить 
греко-католицький священик Дмитро 
Оршуляк, який нещодавно прибув на 
своє служіння до Казахстану.

В Алмати проживає близько 20 тис. 
українців. Частина з них – це греко-
католики, які опинилися в Казахстані 
в різні часи та з різних причин. Крім 
того, останнім часом в Алмати, що 
є також великим бізнес-центром у 
Середній Азії, приїжджають на ро-
боту українські греко-католики, як з 
України, так із США та Канади. Тому 
відтепер вони зможуть користати з 
богослужінь, які регулярно відправ-
лятимуть в Алмати.

Богослужіння проводять регулярно, 
щонеділі, о 15.00 в приміщенні римо-
католицького катедрального собору 
на вул. Тлендієва, 9. 

•

Маршрут уперше проліг через 
велику територію Івано-Фран-

ківщини. «Міжнародна піша проща 
мігрантів і їхніх родин із Самбора до 
Зарваниці – одна з найдовших, найор-
ганізованіших і найякісніших прощ в 
Україні. За якість беремо її духовний 
зріз. Ми хочемо подякувати прочанам, 
особливо молоді, тим, чия модерація 
була справді дуже доброю і духовно 
глибокою; а також тим прочанам, які, 
узявши на себе тягар у таке спекотне 
літо, у молитві, з любов’ю до Бога ви-
прошували для нашого народу, нашої 
Церкви, мігрантських родин і всієї чет-
вертої хвилі українських мігрантів у 
світі потрібних ласк, щоб ми залиши-
лися собою, щоб ми залишилися хрис-
тиянами, щоб ми розмовляли своєю 
мовою, щоб молилися у своїй Церкві 

й шанували могили своїх батьків», – із 
такими словами звернувся до прочан 
у Зарваниці голова Пасторально-мі-
сійного відділу УГКЦ владика Йосиф 
Мілян після Святої Літургії. 

Учасники VII Міжнародної пішої 
прощі мігрантів і їхніх родин подолали 
280 км. До Зарваниці дійшли 350 осіб 
із 15-ти країн. 

Духовний координатор прощі, ви-
конавчий секретар ПМВ о. Василь По-
точняк, розповів, що на Молитовному 
полі духовного центру «Зарваниця» по-
стане пам’ятник заробітчанам-україн-
цям. Це буде каплиця у вигляді півкулі, 
обперезаної меридіанами, що симво-
лізуватиме географію заробітчанства. 

«Ми збираємо кошти на пам’ятник 
заробітчанам. Щоб цей пам’ятний знак 
був пам’яттю про те, що сталося на 

У ЗАРАВНИЦІ ПОМОЛИЛИСЯ  
ЗА МІЛЬЙОНИ УКРАЇНЦІВ,  

ЯКІ ЖИВУТЬ ЗА КОРДОНОМ
Сьома проща мігрантів
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у заравниці помолилися за мільйони українців, які живуть за кордоном

зламі 2000 року в Україні внаслідок 
байдужості людей, які продають свої 
голоси за гречку, котрі мають рабське 
мислення, вибирають владу, яка потім 
із них знущається. Усе це призводить 
до роз’єднання сімей, до трагедій і на-
віть смертей», – зазначив духовний 
координатор VII Міжнародної пішої 
прощі мігрантів і їхніх родин.

Біля майбутнього пам’ятника отець 
Василь Поточняк відслужив молебень, 
у якому взяли участь усі прочани. Па-
ломники помолилися за мільйони 
українців, які живуть за кордоном, 
щоб вони «не почувалися сиротами 
при вільній Україні».«Немає правди 
про українського мігранта. Народ зму-
шений був виїхати через складні обста-
вини, й за це ніхто не сидить у тюрмі, 
ніхто не просить пробачення, ніхто 
не дбає про те, щоб людей повернути. 
Суспільство мовби змирилося. Окремі 
родини б’ються головою об стіну. Таке 
враження, що це норма, щоб тато й 
мама поїхали за кордон на 5-10 років 
і не могли повернутися в Україну. Хо-

четься, щоб народ жив у своїй хаті й не 
мучився на чужині, а їхав туди відпо-
чивати, виступати, презентувати свою 
державу, бо ми нічим не гірші за ін-
ших – ні правдою, ні історією, ні рука-
ми, ні талантами. Дякую паломникам, 
які, приїхавши до України на коротку 
відпустку, узяли участь у прощі, щоб 
Бог змилувався над нами й над укра-

їнським народом 
і настановив нас 
на свідоме жит-
тя, на свідомий 
вибір, на свідо-
ме ставлення до 
своєї  Батьків-
щини», – заявив 
після молебню 
виконавчий сек-
ретар ПМВ. 

У ч а с н и к и 
прощі мігрантів 
і їхніх родин та-
кож узяли участь 
у фестивалі мі-
грантської твор-

чості «Вечорниці в Зарваниці». 
Нагадаємо, десятиденна проща 

від Самбора до Зарваниці тривала з 
3 до 12 серпня. Організатор прощі – 
Пасторально-місійний відділ УГКЦ 
у співпраці із Благодійним Фондом 
«Карітас Самбірсько-Дрогобицької 
єпархії УГКЦ». Наступна піша проща 
мігрантів зі Самбора до Зарваниці від-
будеться 2-11 серпня 2013 р.Б., марш-
рут якої проляже через Львів та Унів.

Оксана Пронюк

•

Традиційно в останню суботу мі-
сяця відбувається зустріч мігран-

тів та їхніх рідних, яка завершується 
нічною пішою прощею. Попередні 
зустрічі відбулися в містах: Дрого-
бичі з нічною прощею до Грушева, в 
Стрию з нічною прощею до Кохавино, 
Івано-Франківську з нічною пішою 
прощею до Крилоса, у Самборі з ніч-
ною прощею до Ларвова. А 27 жовтня 
2012 р.Б. мігрантів приймав Львів. Ор-
ганізатори заходу: Пасторально-мі-
сійний відділ УГКЦ та Референтура 
у справах мігрантів та іммігрантів, 
які створені при кожній архиєпархії 
та епархії. Референтом у справах мі-
грантів при Львівській архиєпархії 
є Марія Гапук. Уже вкотре п. Марія 
організовує ці духовні заходи в со-
борі святого Юра. І сьогодні о 16.00 
в святоюрівському конференц-залі зі-

бралися родини трудових мігрантів, 
щоб виговорити наболіле та знайти 
духовну розраду. Нинішня зустріч ви-
різняється присутністю представників 
міської влади, зокрема: в. о. керівни-
ка управління економіки Львівської 
міської ради Вікторії Довжик та завід-
увача сектора промисловості та під-
приємництва Львівської міської ради 
Галини Заяць. Зустріч була чисельною. 
Близько півсотні трудових мігрантів та 
їхніх рідних узяли участь у конферен-
ції «Трудова міграція – думка влади». 
Ведуча Ярина Хомцій, представниця 
БФ «Запорука», уміло модерувала 
спілкування. Про головні проблеми 
соціальної адаптації, соціального та 
юридичного захисту, а також про до-
свід праці з мігрантами УГКЦ, зокре-
ма ПМВ УГКЦ, говорили о. Микола 
Проців, Марія Шмигельська, Анна Ка-

ПРОЩА 
ЛЬВІВ – СТРАДЧ



Українська Греко-Католицька Церква Пасторально-місійний відділ

135

Анонси про події наступного року

134

Проща Львів – Страдч

мінська зі Львова, Галина Заячкевич, 
Галина Танчук із Дрогобича та інші. 

Висновок – перший крок зробле-
но: такі спілкування потрібні і владі, 
і мігрантам. Є велике розуміння того, 
що: за кордон виїжджає активне і пра-
цездатне населення України (зокрема 
Львова), міграційні потоки тривають і 
значно омолоджуються. Як зупинити 
їх? Що запропонувати?

Церква не розгубилася в таких ви-
падках – вона завжди зі своїм народом, 
скрізь, бере на себе функції допомоги 
й опіки.

Конференція завершилася о 19.30.  
А вже о 20.00 у величавому соборі 

святого Юра відбувся молебень до 
Пресвятої Богородиці, який очолив 
владика Венедикт. В напутньому слові 
єпископ наголосив, що тішиться ак-
тивності мігрантів, уболіває за їхні 
проблеми, за збереження родин, хрис-
тиянське виховання дітей. 

На прицерковному подвір’ї собору 
святого Юра паломники сформували 
колону і з духовною піснею «Слава 
Богу за все» вирушили у нічну пішу 
прощу до Страдча. 150 паломників, 

представників різних областей, стали 
Христовою родиною у цю ніч, опіку-
ючись одне одним.

Проща відбувалася напередодні 
виборів – молилися за чесні вибори, 
за добрі переміни в Україні. Вчилися 
з любов’ю, вірою і надією приймати 
все, що дає Всемогутній, довіряти одне 
одному, ділити хвилини горя і радощів, 
хвилини переживань і щастя. На про-
щі відчували підтримку й розуміння, 
користали з порад. І щонайпершою 
порадою – завжди пам’ятати про Бога 
в будь-якій ситуації чи випробуванні.

На двогодинному перепочинку в 
школі села Рясна-Руська розважали 

в групах над те-
мою «Серце чис-
те сотвори в мені 
Боже...», а також 
більше знайоми-
лися між собою.

На прощі па-
нувало надзви-
чайне духовне 
піднесення – ді-
лилися любов’ю 
один з одним. У 
Страдчі в храмі 
Успіння Пресвя-
тої Богородиці 

нас зустрічали п’ятеро духівників, чет-
веро приймали сповідь, а Літургію слу-
жив отець Іван. У проповіді духівник 
розважив про засіяне зерно в наших 
серцях. Душпастирі поблагословили 
нас свяченою водою, помирували ми-
ром з Єрусалиму. Хресну дорогу для 
паломників провадив із надзвичайною 
духовністю і теплотою семінарист брат 
Тарас. 

Велику допомогу та підтримку в 
організації прощі надав настоятель 

парохії с. Страдч отець Іван Колтун. 
Він так щиро перейнявся нашою про-
щею і хворобою отця Василя, з такою 
легкістю і щирістю допомагав, орга-
нізував священиків, семінаристів, як 
справжній Духовний Батько.

А Страдчівська гора – це надзви-
чайна сила зцілення душі та тіла. Це 
великі переміни в кожному. З серцем 
чистим, лагідним і милосердним ми 
повертались у свої родини.

Дякуємо Богу, духовним пастирям, 
референту п. Марії Гапук, усім, хто до-
лучився до організації прощі, ведучим, 
хористам, дирекції Рясна-Руської шко-
ли та всім паломникам за спільну мо-
литву і жертовність. Підносимо Госпо-
деві подяку за супровід та опіку служб 
ДАІ міста Львова та Яворівського ра-
йону, це їхня жертва Богові.

Наступну прощу мігрантів зі Льво-
ва до Страдча заплановано на остан-
ню суботу березня 2013 року. Стежте 
за оголошеннями на паломницькому 
сайті: palomnyk.at.ua

Враження прочанки 
Іванни Мацелюх 

•

24-30 червня 2013 р. 
У Марійському відпустовому центрі 

в Зарваниці на базі Вищої Духовної Се-
мінарії ім. Патріарха Йосифа Сліпого 
проходитиме черговий практичний 
спецкурс із місійного служіння для се-
мінаристів старших курсів семінарій. 
Це третій із черги спецкурс, який орга-
нізовує Пасторально-місійний відділ. 
Перші два курси проходили в семінарії 
Св. Духа у Львові (2011 р. Б.) та в Іва-
но-Франківській Духовній Семінарії 
ім. св. священомученика Йосафата 
(2012 р. Б.).

28-1 липня 2013 р. 
У Греко-Католицькій Семінарії 

Київської архиєпархії в Княжичах 
відбудеться практичний семінар для 
місіонерів на тему: «Конкретні захо-
ди щодо розвитку місійності УГКЦ». 
Семінар проводиться для священиків, 
які працюють на місіях, з метою об-
міну досвідом, поглиблення власного 
досвіду місійного служіння.

2-11 серпня 2013 р. 
Відбудеться чергова, восьма, піша 

проща мігрантів зі Самбора до Зарва-
ниці, маршрут якої проляже через 
Львів та Унів.

Анонси про події 
наступного року



ФОНД  
«АНДРІЇВ ГРІШ»

Засновником Фонду «Андріїв 
гріш» є Патріарх Української Греко-
Католицької Церкви за погодженням 
із Синодом єпископів.

Метою Фонду є залучення фінан-
сових, матеріальних, інформаційних 
та інтелектуальних ресурсів для ор-
ганізації функціонування церковних 
структур УГКЦ.

Завданням «Андрієвого гроша» є:
• забезпечення належного утриман-

ня Патріарха;
• забезпечення діяльності Патрі-

аршої курії;
• становлення Патріаршого устрою 

УГКЦ. 
У 2006 році Синод єпископів УГКЦ 

підтримав пропозицію Блаженнішо-
го Любомира і постановив: «Збірку 
«Андріїв гріш» призначити для під-
тримання душпастирської діяльності 
за межами структур нашої Церкви в 
усьому світі». 

У положенні Фонду «Андріїв 
гріш», що його затвердив Синод єпис-
копів УГКЦ, наголошено, що Церква 
має обов’язок піклуватися про сво-
їх вірних у всіх місцях, де вони про-
живають, працюють чи тимчасово 
перебувають, і забезпечити їм духо-
вно-пастирську опіку. У зв’язку з цим 
діяльність Фонду спрямована на за-
безпечення потреб Церкви та її місій-
ності в країнах, де перебувають вірні 
УГКЦ і де немає відповідних структур 
нашої Церкви.

ПОЖЕРТВА В ГРИВНЯХ

МФО: 305299
ЗКПО: 2186209430
Рахунок: 26202602743191
Отримувач:  
ВІЙТИШИН ВОЛОДИМИР
Назва Банку:  
ЗАХІДНЕ ГРУ ПРИВАТБАНКУ
Призначення платежу: благодійна 
допомога на місійну діяльність

ПОЖЕРТВА В ЄВРО

BeneMciary: VIJTISHIN VLADIMIR 
Account: 26202602743395 
Bank Of BeneMciary: PRIVATBANK 
DNIPROPETROVS’K, UKRAINE 
SWIFT Code: PBANUA2X
Intermediary Bank: JP MORGAN AG 
FRANKFURT/MAIN, GERMANY 
SWIFT Code: CHASDEFX
Correspondent Account: 6231605145
Special Note: Finansova dopomoha

ПОЖЕРТВА В ДОЛАРАХ США

BeneMciary: VIJTISHIN VLADIMIR 
Account: 26202602743317 
Bank Of BeneMciary: PRIVATBANK 
DNIPROPETROVS’K, UKRAINE 
SWIFT Code: PBANUA2X
Intermediary Bank:  
JP MORGAN CHASE BANK 
CHASE METROTECH CENTER 
7 TH FLOOR BROOKLYN NY 11245 USA 
SWIFT Code: CHASUS33
Correspondent Account: 0011000080
Special Note: Finansova dopomoha


