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АНОНСИ ПОДІЙ НА 2014 рік
23 - 29 червня 2014 р. Б.
У приміщенні Дрогобицької Духовної Семі-

нарії блаженних свщмм. Северина, Віталія та 
Якима відбуватиметься черговий практичний 
спецкурс із місійного служіння для семіна-
ристів старших курсів семінарій.

27 - 30 липня 2014 р. Б.
У Греко-Католицькій Духовній Семінарії 

Київської Архиєпархії відбудеться Духовно-
формаційний семінар для підвищення квалі-
фікацій місіонерів УГКЦ на тему «Святі Тайни: 
пасторально-канонічні аспекти уділення свя-
тих тайн на територіях, де немає ієрархічних 
структур УГКЦ» (IV сесія).

1 - 10 серпня 2014 р. Б.
Відбудеться дев’ята піша проща мігрантів зі 

Самбора до Зарваниці.

Культурно-мистецький конкурс  
«ЕМІГРАНТСЬКІ СТРУНИ СЕРЦЯ»
У 2014 році ПМВ планує провести поетичний 

культурно-мистецький конкурс «Емігрантські 
струни серця». Через суспільний резонанс цьо-
го проекту маємо за мету звернути увагу Укра-
їнської Держави, її законодавчих органів, сус-
пільно-громадських організацій на українське 
трудове мігранство та на створення сприятли-
вої законодавчої бази. Також прагнемо відкри-
ти нові таланти та представити поетичне на-
мисто, яке презентуватиме найновішу україн-
ську трудову еміграцію. ПМВ має на меті прово-
дити такий конкурс кожного року.

СПІЛЬНОТИ УКРАЇНСЬКОЇ  
ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ  
ЦЕРКВИ та ГРОМАДСЬКІ  
ОРГАНІЗАЦІЇ В КРАЇНАХ  
НОВІТНЬОЇ МІГРАЦІЇ

Це довідник-адресар україн-
ських громад та церковних 
спільнот в країнах, де немає 
єрархічної структури нашої 

Церкви для кращої координації душпастир-
ської опіки над вірними, які проживають за 
кордоном або перебувають там тимчасово.
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Дбаючи про добро, найперше духовне, кожної дитини Божої наша Церква 
намагається надати належну душпастирську опіку всім своїм вірним, які з 
різних причин опинилися в різних кутках світу, зокрема в країнах новітньої 
еміграції, де ще немає структурних підрозділів УГКЦ. Для цього був створе-
ний Пасторально-Міграційний відділ УГКЦ, який опікується душпастирством 
 вірних нашої Церкви у цих країнах. Різноманітні обставини політичного, еко-
номічного, соціального та релігійного характеру у різних країнах ставлять 
перед нашою Церквою нові виклики, виявляють все нові потреби вірних у 
душпастирській опіці. З огляду на це ПМВ шукає шляхів вдосконалення духо-
вної опіки вірних УГКЦ у різних країнах, чи то в Латвії, Естонії, чи в Румунії, 
Молдові, чи в Росії, Казахстані. Для греко-католиків Молдови радісною подією 
у 2013 році стало священиче рукоположення о. Ігоря Плевскі, який походить з 
Молдови і душпастирюватиме на цих теренах. Нового душпастиря отримала 
також українська греко-католицька громада у столиці Латвії місті Рига. Новий 
храм УГКЦ освячено у столиці Казахстану місті Астана.

У другому номері Обіжника подаємо інформацію про діяльність ПМВ за 
2013 рік. В цьому номері можна знайти також Послання Святішого Отця Фран-
циска з нагоди Всесвітнього дня мігранта та біженця на 2014 рік; витяги з По-
станов Синоду УГКЦ; матеріали духовно-формаційного семінару для підви-
щення кваліфікації місіонерів; цікаві інтерв’ю з головою ПМВ Преосвященним 
владикою Йосифом Міляном про місійне служіння, а також зі священичою 
родиною з Росії; дослідження про греко-католиків у Росії; інформації про по-
дії з життя мігрантів у різних країнах, а також в Україні. 

Дякуємо Богові та всім, хто в будь-який спосіб причинився та причиня-
ється для розбудови Божого Царства через служіння «тим, що в розсіянні» 
і сподіваємось на щиру братерську підтримку, зрозуміння для кожного, хто 
перебуває «на шляху до кращого світу».
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Дорогі браття і сестри!

Чи не вперше в історії наші суспіль-
ства переживають процеси взаємної 
залежності та взаємодії на глобально-
му рівні, які, хоч і передбачають чи-
мало проблемних чи негативних мо-
ментів, покликані поліпшити умови 
життя людської родини, умови не тіль-
ки економічні, а й політичні, і культур-
ні. Кожна особа, зрештою, є частинкою 
людства, вона розділяє надію на кра-
ще майбутнє з усією родиною народів. 
Це твердження породжує тему, яку я 

обрав для Всесвітнього дня мігранта 
та біженця на цей рік: «Мігранти та 
біженці: на шляху до кращого світу».

Одним із результатів сучасних змін 
є дедалі більший феномен людської 
мобільності як «знак часів», за словами 
Папи Венедикта ХVI (пор. Послання 
з нагоди Всесвітнього дня мігранта 
та біженця 2006). Міграції часто ви-
кривають недоліки і прогалини в житті 
різних держав та міжнародних співто-
вариств, а також виявляють прагнення 
людства жити в єдності, взаємоповазі, 
доброзичливості, незважаючи на спе-
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підходи до фундаментальних свобод 
осіб і суспільств становлять тільки 
незначну частку убогості, яку треба 
подолати. Здебільшого саме ці аспек-
ти характеризують міграційні рухи, 
пов’язуючи міграцію і бідність. Вті-
каючи від бідності чи переслідувань 
до кращих перспектив або рятуючи 
життя, мільйони осіб розпочинають 
міграційну подорож, але водночас, 
сподіваючись на здійснення їхніх мрій, 
стикаються із недовір’ям та замкну-
тістю, потрапляють у біду, часто на-
віть найважчу, таку, що ранить їхню 
людську гідність.

Зважаючи на кількість міграцій 
у наш час глобалізації, необхідно за-
стосувати нові підходи та способи, 
справедливі й ефективні, що переду-
сім потребують міжнародної співпраці 
і духу глибокої солідарності та спів-
чуття. Важливою є співпраця на різних 
рівнях, із хоральним застосуванням 
нормативних засобів, які б захищали 
і сприяли розвиткові людської особи. 
Папа Венедикт XVI окреслив відпо-
відні координати, стверджуючи, що 
«таку політику потрібно розвивати, 
починаючи від тісної співпраці між 
країнами, із яких походять мігранти, 
і країнами, до яких вони прибувають. 
Цю політику повинні супроводжувати 
відповідні міжнародні рішення, здатні 
гармонізувати різні законодавчі нор-
ми, щоб у майбутньому захистити га-
рантії потреб і прав мігрантів, їхніх 
сімей, а водночас і суспільства, в яке 
вони прагнуть інтегруватися» (Лист 
Енцикліка Caritas in veritate, 29 черв-
ня 2009, 62). Спільна праця задля 
кращого світу вимагає взаємної до-
помоги між країнами, із відкритістю 
і довір’ям, без зведення нездоланних 

перешкод. Добрі спільні зусилля мо-
жуть бути заохоченням для керівників 
протистояти соціально-економічній 
незбалансованості і глобалізації, які 
є причинами міграції, в якій особи є 
радше жертвами, ніж протагоніста-
ми. Жодна країна не може самостійно 
протистояти труднощам, пов’язаним 
із цим явищем, яке є настільки широ-
ким, що стосується всіх континентів 
у русі імміграції та еміграції.

Хочу також наголосити, що ця 
співпраця розпочинається вже від 
самого зусилля, яке кожна країна має 
докласти, щоб створити якнайкращі 
економічні й соціальні умови на бать-
ківщині, щоб еміграція не була єдиною 
змогою знайти мир, справедливість, 
впевненість і абсолютну повагу до 
людської гідності. Водночас створен-
ня можливості працювати в місцевих 
економіках запобігатиме розділенню 
сімей і забезпечить умови стабільності 
та спокою для людей і для суспільств.

Врешті-решт, життя мігрантів 
та  біженців вказує ще й на третій 
елемент, який я хотів би висвітли-
ти на шляху побудови кращого сві-
ту, – це подолання упереджень та 
вирозуміння у погляді на міграцію. 
Насправді, досить часто прибуття 
мігрантів, біженців, політемігрантів 
викликає підозру і неприязнь у міс-
цевих мешканців. З’являється страх 
через можливі дисонанси в соціаль-
ному забезпеченні: ризик втратити 
самобутність і культуру, збільшення 
конкуренції на ринку праці, а навіть 
і через кримінальні чинники. Засо-
би масової інформації в цій ділянці 
мають дуже відповідальну роль: вони 
повинні розвінчувати стереотипи і 
подавати правдиву інформацію: роз-
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цифіку різних держав, задля справед-
ливого розподілу земних дібр, захисту, 
утвердження людської гідності і зна-
чущості кожної людини. 

Із погляду християнина в мігра-
ційних явищах, як і в інших людських 
реаліях, виявляється протиріччя між 
красою сотворіння, осяяною Благо-
даттю та Відкупленням, і таїнством 
гріха. Солідарності і гостинності, 
жестам братерства і співчуття про-
тиставляються нехтування, дискри-
мінація, нелегальна торгівля людьми, 
біль і смерть. Викликають тривогу на-
самперед ситуації, коли міграція є не 
тільки примусовою, але безпосередньо 
реалізованою через різні форми вико-
ристання осіб і захоплення у рабство. 
«Рабська праця» сьогодні є розмінною 
монетою! Але навіть попри проблеми, 
ризики і труднощі, з якими стикає-
мося віч-на-віч, є дещо таке, що на-
дихає багатьох мігрантів і біженців, 
є біном довір’я і надії; вони прагнуть 
якнайкращого майбутнього не тільки 
для себе, а й для власних родин і для 
найдорожчих людей.

Чого вимагає творення «кращого 
світу»? Цей вираз не тільки наївно на-
тякає на абстрактні поняття або не-
досяжні реалії, але радше спрямовує 
до пошуку автентичного й інтеграль-
ного розвитку, до праці над гідними 
умовами життя, над потребами осіб 
і родин, задля поваги, захисту та вдо-
сконалення світу, дарованого Богом. 
Блаженної пам’яті Павло VI опису-
вав прагнення сучасної людини так: 
«бути вільними від нужди, мати усі 
необхідні засоби для існування, бути 
здоровим, мати стабільну працю; од-
ним словом, пізнавати і прагнути біль-
шого, щоб 8<#) у повному розумін-

ні слова» (Лист Енцикліка Populorum 
progressio, 26 берез ня 1967, 6).

Наше серце бажає «більшого», але 
це не просто знати більше або мати 
більше, але насамперед – бути. Адже 
розвиток не можна звести до суто еко-
номічного збагачення, переступаю-
чи через слабких і незахищених. Світ 
може стати кращим тільки тоді, коли 
головну увагу буде звернено на особу, 
коли людина розвивається, удоскона-
люється у різних аспектах, зокрема й 
у духовному, ніким не нехтуючи – ані 
бідними, ні хворими, ні ув’язненими, 
ані потребуючими, ні іноземцями (пор. 
Мт. 25, 31–46); коли є змога перейти 
від залишкової культури до культури 
зустрічі і гостинності.

Мігранти і біженці – це не пішаки 
на полі військових дій людства. Це ді-
ти, жінки і чоловіки, які залишили 
або змушені залишити свої домівки 
з різних причин, які розділяють те са-
ме законне бажання пізнавати, мати, 
але насамперед бути. Кількість осіб, 
які мігрують з одного континенту до 
іншого, вражає, як і кількість тих, які 
переміщуються в межах своїх країн чи 
географічних зон. Сучасні міграційні 
потоки перевищують дотеперішній 
рух осіб (якщо не народів) за всі часи. 
Подорожуючи з мігрантами і біжен-
цями, Церква бере на себе обов’язок 
зрозуміти причини міграцій, а також 
допомогти подолати негативні наслід-
ки й оцінити реальні впливи на спіль-
ноти походження, транзиту і місця 
призначення міграційних рухів.

На жаль, заохочуючи прагнення 
віднайти кращий світ, не можна при-
ховувати потворності бідності в різ-
них її вимірах. Насилля, експлуатація, 
дискримінація, обмеження, вибіркові 
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кривати помилки декого та детально 
розповідати про чесність, справедли-
вість і головне – велич духа інших. 
Отже, необхідно змінити ставлення 
до мігрантів і біженців, а поведінку 
захисту і страху, байдужості і відмежу-
вання (що, зрештою, належить до «за-
лишкової культури») змінити на таку, 
в основі якої буде «культура зустрічі», 
єдина культура, здатна створити світ 
справедливий і братерський, кращий 
світ. Засоби масової інформації та-
кож мають увійти в це «поведінкове 
навернення» і підтримати цю зміну 
поведінки щодо мігрантів і біженців.

Роздумую над тим, як Пресвята 
Родина з Назарету мусила пережити 
досвід відкинення на початку свого 
шляху: Марія «породила свого сина 
первородного, сповила його та покла-
ла в ясла, бо не було їм місця в  заїз-
ді» (Лк. 2, 7). І навіть більше, Ісус, Ма-
рія та Йосиф досвідчили, що означає 
залишити рідну землю і бути мігран-
тами: переслідувані Іродовою спрагою 
влади, вони були змушені втікати і шу-
кати притулку у Єгипті (пор. Мт. 2, 
13–14). Але і материнське серце Ма-
рії, і дбайливе серце Йосифа, Опікуна 
Пресвятої Родини, завжди зберігали 
віру, що Бог ніколи їх не покине. Через 
їхнє заступництво нехай буде завжди 
міцною в серці мігранта і біженця ця 
впевненість.

Церква, відповідаючи на доручен-
ня Христа «Ідіть і зробіть учнями всі 
народи», покликана бути Божим На-
родом, що охоплює всі народи і несе 
всім народам Євангельську Благовість, 
тому що в обличчі кожної особи від-
бите обличчя Христа! Тут найглибше 
коріння гідності людини, яке потрібно 
поважати й завжди оберігати. Осно-

ву гідності людини формують не так 
критерії віддачі, продуктивності, со-
ціального стану, етнічної чи релігійної 
належності, як те, що вона сотворена 
на образ і подобу Божу (пор. Бут. 1, 
 26–27) і є дитиною Божою; кожна лю-
дина є дитиною Божою! У ній витис-
нений образ Христа! Ідеться, отже, 
про те, щоб ми першими побачили 
і допомогли іншим побачити в мігран-
тові і в біженцеві не тільки проблему, 
а й брата і сестру, яких треба прийня-
ти, поважати і любити, сприймати їх 
як нагоду, даровану Богом, сприяти 
будівництву справедливішого суспіль-
ства, досконалішої демократії, солі-
дарнішої Країни, більш братерського 
світу і більш відкритої, згідно з Єван-
гелієм, християнської спільноти. Мі-
грації можуть породити можливість 
нової євангелізації, відкрити простори 
для зростання нового людства, про-
голошеного у пасхальному таїнстві: 
людства, для якого будь-яка земля 
буде батьківщиною і кожна батьків-
щина – чужиною.

Дорогі мігранти і біженці! Не втра-
чайте надії на те, що для вас також 
забезпечене більш надійне майбутнє, 
що на ваших стежках ви зможете зу-
стріти простягнуту руку, що вам дано 
досвідчити братерську солідарність 
і теплоту дружби! Усім вам і всім тим, 
які присвячують своє життя і свою 
енергію вам, запевнюю мою молитву 
і з серця вділяю Апостольське Благо-
словення.

!4 D3#)53"<, 5 6$%*"+ 2013 %>5<
+ ФРАНЦИСК
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6. Затвердити документ «На-
прямки нової євангелізації в УГКЦ» 
(=)&. F>=3#>5 1).

10. Доручити Канонічному відді-
лу в співпраці з Пасторально-мігра-
ційним відділом Патріаршої курії 
розробити Духовно-пасторальний 
правильник для священнослужите-
лів, які діють на територіях, де немає 
ієрархічних структур УГКЦ.

30. Дати згоду на зміну назви 
«Пасторально-місійний відділ Патрі-
аршої курії УГКЦ» на «Пасторально-
міграційний відділ Патріаршої курії 
УГКЦ».

Додаток 1

%326J:'& %!<!K 
L<3%9M7#N3;#K < >9'; 

#. 6(D/.@(1  O*0*,-(P(  IFQF  
F /*B-.Q >9';

1. Проголосити час від Вознесіння 
до Зіслання Святого Духа «Декадою 
місійності УГКЦ».

2. Визначити такі рівні розвитку 
місійного духу в Церкві:

1) !"!#$"%$& %' (')'*+,-./$&:
• практикувати молитву за укріплен-

ня у вірі та поширення віри;
• ділитися вірою через свідчення 

життя;
• ділитися дарами (таланти, час, ма-

теріальні засоби) задля поширення 
віри;

• звернути особливу душпастирську 
увагу на роль християнської сім’ї 
в плеканні та передаванні віри;

• розвивати практики й програми, 
які сприяють духовному зближен-
ню Сходу і Заходу України, а також 
вірних УГКЦ із різних частин світу.

2) 0(')1+'-./$&:
• розвивати євангелізаційні програми 

для нових адресатів місії Церкви;
• розвивати програми душпастирської 

опіки над українськими емігранта-
ми, зокрема в західних країнах;

• здійснювати заходи задля забезпе-
чення духовної опіки вірних у міс-
цях їхнього нового перебування 
в межах наявних структур УГКЦ 
Північної та Південної Америки;

• розвивати програми повернення до 
Церкви непрактикуючих христи-
ян (на кшталт програми «Welcome 
home» в Торонтонській єпархії);

З ПОСТАНОВ  
СИНОДУ ЄПИСКОПІВ  
УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-

КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
,)G&, 11–17 6$%*"+ 2013 %>5< H>->2>
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22–24 ('#>2> 2013 %. H.

<#N&5 9!7!<& 2:< 
<73=&'& R!4&S3  
=! 6>:>%#K

Голова Пасторально-міграційного 
відділу (ПМВ) УГКЦ владика Йосиф 
Мілян разом з о.  Мартином Хабур-
ським, ЧСВВ, експертом ПМВ, відві-
дав із пастирським візитом українців 
греко-католиків у Румунії. Українські 
греко-католицькі парафії в цій країні 
об’єднані у двох деканатах – Буковин-
ському та Закарпатському. Також є дві 
парафії у регіоні Банат. Для українських 
греко-католиків створений Генераль-
ний вікаріат при румунській греко-ка-
толицькій єпархії. Генеральним вікарієм 
від 2012 року є о. Михайло Дубович. 

Під час зустрічі, яка проходила 
впродовж перших двох днів візиту 

в м. Сігет, відбулося представлення 
Стратегії розвитку УГКЦ до 2020 року 
для священиків двох деканатів. Пе-
редусім владика Йосиф звернувся до 
присутніх душпастирів із привітан-
ням, висловив радість від того, що має 
нагоду зустрітися з ними. Голова ПМВ 
передав священнослужителям вітан-
ня від Блаженнішого Святослава, а 
також його бажання бачити україн-
ців греко-католиків Румунії на всіх 
загальноцерковних заходах, зокрема 
на Всеукраїнській прощі до Києва. 

У неділю єпископ відслужив 
 Архиєрейську Божественну Літургію 
у співслужінні з о. Михайлом Дубо-
вичем і священиками Закарпатського 
деканату в греко-католицькій парафії 
с. Кречунешт. На Богослужіння при-
були також вірні з сусідніх парафій. 
Біля воріт храму високого гостя вітали 
хлібом-сіллю діти в українських ви-
шиванках та парох о. Юрій Пітуляк. 
У проповіді владика Йосиф наголосив 
на потребі «справжньої щирої молит-
ви для глибокого єднання з Богом і для 
того, щоб бути справжніми дітьми Не-
бесного Отця». 

Після Літургії голова ПМВ звер-
нувся зі словом подяки до священиків 
і парафіян за тепле та родинне при-
йняття. 

КАЛЕНДАР 
ПОДІЙ ТА ЗАХОДІВ

@36#>%3(E">-012%391I">2> &1==1(< JK,L

/ *>6#3">& A)">=< M*)65>*1& J5%3G"6E5>G K%$5>-,3#>()9E5>G L$%5&)

• розвивати програми євангеліза-
ції різних суспільних категорій 
людей (представники сфери куль-
тури і науки, освіти, судочинства, 
медицини, політики тощо);

• розвивати програми євангелізації 
змішаних подружжів;

• розвивати різні види капеланського 
служіння;

• розвивати програми душпастир-
ської практики семінаристів на 
місійних територіях;

• розвивати програми духовної та ма-
теріальної взаємодопомоги між пара-
фіями на місійних теренах і парафія-
ми, деканатами та єпархіями УГКЦ.

3) 2'3'-./!45)6!7/$&:
• вивчати можливості та способи здій-

снення місійної діяльності ad gentes;
• започаткувати морський апостолят 

УГКЦ.
3. Покласти на робочу групу з реа-

лізації Стратегії 2020 відповідальність 
за опрацювання та координацію впро-
вадження в життя Напрямків нової 
євангелізації в УГКЦ.

4. Визначити як пріоритетний на-
прямок формації духовенства УГКЦ на 
2014 рік розвиток місійного духу в УГКЦ.

5. Просити Главу і Отця УГКЦ ство-
рити в рамках робочої групи підгрупу 
з розвитку та втілення в життя На-
прямків нової євангелізації в УГКЦ. 

##. 4@/(BA--H #-0@.@F@F -(/(T 
U/?-PAC*D?+*T

1. Доручити робочій групі з реалі-
зації Стратегії 2020 розробити концеп-
цію та програму діяльності Інституту 
нової євангелізації.

2. Просити єпархіальних єпископів, 
приймаючи кандидатів до семінарії, 

зважати не лише на потреби місцевих 
єпархій, а й на місійні потреби УГКЦ 
та Вселенської Церкви.

3. Доручити ректорам семінарій 
УГКЦ та відповідальним за священичу 
формацію виховувати в семінаристів 
дух посвяти, зокрема готовність при-
ймати священство в неодруженому 
стані.

###. <GB(/?IVA--H GB(PB?O G*I/.-
WA--H 1/?C*)*1?+*, A1D?BQ?CX-.Q @? 
UG?BQ*?CX-.Q FGB?/C*-X -? O*0*,-.Q 
@ABA-?Q 

1. Доручити Патріаршій курії УГКЦ:
• організувати для єпископів курси з 

управління в місійних обставинах;
• вивчити реальний стан кадрового 

забезпечення екзархатів та єпархій;
• організувати вишкіл та підвищення 

кваліфікації кадрів, зустрічі для су-
проводу та обміну досвідом тощо.

IV. S*-?-0(/A D?EADGAYA--H O*0*,-
-(T I*HCX-(0@* >9'; 

1. Просити єпархіальних єпископів 
та Отця і Главу УГКЦ:
• створити єпархіальні та загально-

церковний місійні фонди для забез-
печення місійної діяльності УГКЦ;

• упродовж Декади місійності в УГКЦ 
проводити збір пожертв у всіх па-
рафіях УГКЦ на місійні потреби 
єпархії та Церкви;

• скерувати певну частину зібраних 
коштів на загальноцерковні місійні 
потреби;

• створити систему священичої со-
лідарності задля матеріальної до-
помоги духовенству на місіях.
2. Призначити головою Всецерков-

ного місійного фонду Преосв. вл. Пет-
ра Стасюка.



11
!"#$%&'("$ )#*"+-,$-+./0("$ 1*#"2$ !"#$%&"'()%-*+,&"-+.)/. 0+11+'

,3($"=3% *>=1I #3 43;>=1& @36#>%3(E">-012%391I">2> &1==1(< JK,L

Ієрей привітав усіх присутніх 
з найбільшим християнським святом, 
побажавши, «щоб день Воскресіння 
додав парафіянам сили в тій бороть-
бі за спасіння, яка триває постійно». 

4–10 5&1#"+ 2013 %. H.

237!:%&;5<! =M7M93;#K 
>9'; =! 4<J5!K NM:7#

Преосвященний владика Кир Йо-
сиф Мілян, голова ПМВ взяв участь 
у паломництві делегації Української 
Греко-Католицької Церкви, яку очо-
лив Предстоятель УГКЦ Блаженніший 
Святослав Шевчук, на Святу Землю. 
Воно було проведено з нагоди Року ві-
ри. «Наша головна мета – це палом-
ництво, – наголосив у коментарі Бла-
женніший Святослав. – Ми вирішили 
з нагоди Року віри та ювілею 1025-літ-
тя Хрещення Русі-України здійснити 
молитовну подорож до місця, з яко-

го поширилося на весь світ Христове 
Євангеліє». Крім того, бажанням деле-
гації УГКЦ є відвідати Єрусалимську 
Церкву та зустрітися з українцями, які 
тут працюють. 

Цей візит став також відповіддю, 
візитом вдячності Мелхітській Гре-
ко-Католицькій Церкві, зокрема Па-
тріархові Григорію ІІІ і владиці Еліа-
су Шакурові за їхній візит в Україну: 
патріархові – за візит на інтронізацію 
Блаженнішого Святослава, архиєпис-
копу Еліасові – за приїзд торік на про-
щу до Зарваниці. 

Блаженніший Святослав зустрів-
ся з владикою Еліасом 5 квітня. Крім 
усього іншого, вони обговорили мож-
ливості розбудови УГКЦ на Святій 
Землі. Адже в Ізраїлі дуже багато вір-
них УГКЦ, для яких поки що не на-
лежно здійснюється душпастирське 
служіння. У Північній Галілеї є сім 
тисяч вірних. Це за офіційними да-
ними. А неофіційно – удвічі більше. 
Ще значна кількість є в Південному 
Ізраїлі. Здебільшого це люди, які при-
їхали на заробітки. Нині богослужін-
ня для українських греко-католиків 
відбуваються лише двічі на тиждень 
у Хайфі та Тель-Авіві – Яффі. 

Результатом зустрічі Глави УГКЦ 
та архиєпископа Еліаса Шакура ста-
ла угода, яку підписали високе пред-
ставництво Мелхітської та Української 
Греко-Католицьких Церков. 

8 квітня Блаженніший Святослав 
провів на Святій Землі дві важливі 
зустрічі – з апостольським нунцієм в 
Ізраїлі Джузеппе Лаццаротто та Па-
тріархом Римо-Католицької Церкви 
Єрусалима Фуадом Твалем. Глава УГКЦ 
із ними обговорив питання душпастир-
ської опіки для вірних греко-католиків. 
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Під час круглого столу на тему тру-
дової міграції, який відбувся 27 бе-
резня в Київському національному 
університеті імені Тараса Шевчен-
ка, була презентована нова книжка 
«Церква у просторі міграцій: етно-
культурні ресурси та соціоінтегра-
тивний потенціал релігійних спіль-
нот українців». Автором видання є 
Оксана Іванкова-Стецюк, кандидат 
соціологічних наук, радник Комісії 
в справах мігрантів УГКЦ. У книжці, 
зокрема, аналізується роль і значення 
Церкви в умовах соціальної і глобаль-
ної мобільності, одним з виявів якої є, 
власне, міграційні процеси. Особливу 
увагу присвячено формуванню і роз-
витку церковних громад у контексті 
четвертої хвилі української міграції, 
яка розпочалася відразу після розпаду 
Радянської імперії.

Партнерами та співорганізаторами 
заходів стали: Комісія УГКЦ у спра-
вах мігрантів, Лабораторія соціальних 
досліджень у Львові, Рада з питань 
трудової міграції громадян України 
при Кабінеті Міністрів, Міжнарод-
ний фонд «Відродження», Громад-
ська ініціатива «Європа без кордонів», 
 Інститут народознавства НАН Укра-
їни, Міжнародний благодійний фонд 
«Карітас України», Спілка українців 
Португалії, Християнське товариство 
українців Італії. 

31 8$%$4"+ 2013 %. H.
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З благословення владики Йоси-
фа Міляна, голови Пасторально-мі-
граційного відділу УГКЦ, та Ризько-
го архиєпископа Збігнєва Станкевича 
в ризькій парафії УГКЦ (Латвія) розпо-
чав душпастирське служіння о. Роман 
Сапужак, який до того часу здійсню-
вав душпастирське служіння в парафії 
с. Щуровичі Лопатинського деканату 
Сокальсько-Жовківської єпархії. 

 «Нарешті наші очікування справ-
дилися: за два дні до Великодня (за 
григоріанським календарем) до Риги 
прибув отець Роман Сапужак з Укра-
їни, щоб на свято Воскресіння, 31 бе-
резня, і вже постійно надалі бути ра-
зом з українськими греко-католиками 
Латвії. У каплиці церкви Скорботної 
Божої Матері в старому місті Риги, 
де останнім часом служилися Літур-
гії, в це найбільше християнське свя-
то зібралося близько 30 парафіян», – 
розповів п. Володимир Іваницький, 
парафіянин ризької парафії УГКЦ. 

10
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ви. «Цей підручник стане у пригоді не 
тільки семінаристам, які готуються до 
пасторальної праці, а й священикам, 
потенційним кандидатам, які хочуть 
їхати служити нашим людям за кордо-
ном. Бо українців багато у різних краї-
нах світу. І наш душпастир мусить бути 
людиною інтелігентною, креативною, 
підготовленою в контексті богослов’я 
і місіології; вміти інтегруватися, при 
цьому не асимілюючись, у культури 
інших народів; бути собою, належа-
ти до своєї Церкви, випромінювати 
свою ідентичність, не втратити влас-
ного обличчя як українця і віруючої 
людини», – наголосив владика Йосиф. 

Голова ПМВ відзначив, що автор 
видання викладає історію і концепцію 
місії як такої – як Вселенської Церкви 
загалом, так і місіологію УГКЦ. І подає 
це в контексті сьогоднішніх викликів 
і проблем Церкви. 

«Це видання можна вважати пер-
шим підручником УГКЦ з місіології. 
Праця о. д-ра Мирона є унікальною, 
передовсім тому, що, з одного боку, 
бере під увагу особливу еклезіологічну 
модель УГКЦ, а з іншого – відкриває 
перед нею нові простори діяльності 
як Церкви святої, соборної, апостоль-
ської і католицької. Таким чином йо-
го представлення дозволяє побачити 
повноту місійного завдання, яке сто-
їть перед кожним, хто належить до 
УГКЦ», – підкреслив владика Йосиф. 

Голова ПМВ зазначив, що, оскільки 
підручник вийшов невеликим накла-
дом (1000 примірників), то він буде за-
пропонований семінаристам старших 
курсів і потенційним кандидатам на 
душпастирську працю за кордоном. 

Крім того, єпископ поділився зі 
семінаристами досвідом своєї місій-

ної діяльності та пастирських візитів 
у різні регіони України і за кордон. 

12–13 .$%&"+ 2013 %. H.
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Владика Йосиф Мілян, голова Пас-
торально-міграційного відділу УГКЦ 
відвідав з пастирським візитом м. Ки-
шинів, Молдова. Першого дня від-
булася зустріч єпископа з місцевим 
римо-католицьким владикою Антоні-
єм Кошею, під час якої було порушено 
різні питання душпастирювання серед 
греко-католиків у Молдові, а рівно ж 
визначено майбутні напрями розвит-
ку і поширення служіння. 

13 червня, на свято Вознесіння Гос-
поднього, владика Йосиф уділив з бла-
гословення Блаженнішого Святослава 
ієрейські свячення диякону Ігореві 
Плевському, який душпастирюватиме 
для вірних греко-католиків на терито-
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Відбулася нічна піша проща мігран-
тів та їхніх родин з архикатедрально-
го собору Святого Юра у Львові до 
с. Страдч, що на Львівщині. 

Зустріч прочан відбулася в суботу, 
20 квітня (початок о 17.00), у примі-
щенні конференц-залу, що неподалік 
собору Святого Юра. Тут мігранти, 
а це переважно заробітчани, разом 
із рідними мали змогу познайомитися 
між собою та поділитися наболіли-
ми проблемами. Проща розпочала-
ся спільною молитвою до Богородиці 
в соборі Святого Юра. Відтак, о 21.00, 
прочани вирушили до Страдча. 

Цьогорічна проща присвячена Року 
віри, що його офіційно проголошено 
в УГКЦ. Також впродовж паломни-
цтва семінаристи Львівської духовної 
семінарії Святого Духа провадили 
реколекції на тему «Піст – умова для 
воскресіння». 

Завершилося паломництво Боже-
ственною Літургією та Хресною до-
рогою у с. Страдч в неділю на світанку. 

Організаторами паломництва ви-
ступили Пасторально-міграційний 
відділ УГКЦ та референтура у справах 
мігрантів та іммігрантів Львівської 
архиєпархії. 

16–18 #%3&"+ 2013 %. H.
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Преосвященний владика Йосиф 
Мілян, голова ПМВ презентував се-
мінаристам підручник «Місіологія» 
о. Мирона Бендика, ректора Дрого-
бицької духовної семінарії, доктора 
богослов’я. Презентація видання семі-
наристам Тернопільської вищої духо-
вної семінарії імені Патріарха Йосифа 
Сліпого відбулася 16 травня, Львів-

ської духовної 
семінарії Святого 
Духа – 17 травня, 
та Дрогобицької 
духовної семіна-
рії – 18 травня.

 Цей підруч-
ник, як наголосив 
владика Йосиф, є 
першою спробою 
систематичного 
осмислення реа-
лізації місійного 
наказу Україн-
ської Греко-Ка-
толицької Церк-
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ребуваємо там, де з’явилася Пресвята 
Богородиця». 

Цього року у спецкурсі місійного 
служіння для семінаристів передос-
таннього року навчання беруть участь 
97 осіб: із Тернопільської, Львівської, 
Івано-Франківської та Дрогобицької 
духовних семінарій. 

Ввечері відбулася скайп-конфе-
ренція, мета якої ознайомлення зі 
спецкурсом місійного служіння. Кон-
ференцію провів виконавчий секре-
тар Пасторально-міграційного відділу 
о. Василь Поточняк. Головно вона була 
спрямована на те, щоби присутні за-
думалися над покликанням до місій-
ного служіння. Передаючи свій дух 
місійного служіння, о. Василь хотів, 
щоби вони відчули голос Божий: 
«Щоб коли Святий Дух Вас запитає, 
Ви відповіли: «Так, це я. Пошли мене 
Господи"». 

До слів привітання о. Василя По-
точняка долучилися секретар Пасто-
рально-міграційного відділу УГКЦ 
о. Андрій Гах та о. Мартин Хабурський, 
ЧСВВ, експерт ПМВ. 

Священик ніде не зможе зреалі-
зувати себе, якщо чітко не бачитиме 
мети – служіння Господу. Про це за-
явив владика Йосафат Говера, екзарх 
Луцький, під час лекції. «Я впевнений, 
що ви матимете охоту й відвагу від-
повісти Богові на те покликання, яке 
Він вам дає, не оцінюючи коротко-
часними мірками. Всюди служіння 
цінне і потрібне, адже народ Божий 
чекає», – звернувся владика Йосафат 
до семінаристів. 

Місія і покликання мирян – нести 
Боже Царство там, де темрява. Де не 
може проповідувати священик і єпис-
коп, найбільше можуть послужити 
миряни. Про це заявив о. Василь Бі-
лаш, голова Комісії УГКЦ у справах 
мирян, під час лекції. «Звичайно, свя-
щеники – головні особи на парафії. 
Але священик не зробить всього сам. 
Мало голови й ідеї. Потрібно цю ідею 
зреалізувати, щоб тіло працювало. 
А миряни – це тіло Церкви», – зазна-
чив о. Василь. Він наголосив, що пара-
фія – це не просто спільнота, а клітина 
Церкви. «Саме тому стратегія УГКЦ – 
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рії Молдови. Варто зазначити, що це 
перші ієрейські свячення УГКЦ у Мол-
дові у новітні часи. Примітно також, 
що нововисвячений ієрей походить із 
місцевого середовища і здобув бого-
словську освіту в греко-католицькій 
семінарії. 

Свячення відбулися в катедрально-
му соборі Божого Провидіння за учас-
тю владики Антонія Коші та 13 свя-
щеників Римо-Католицької Церкви. 
На Літургії співали семінаристи Дро-
гобицької духовної семінарії, які вже 
не один раз супроводжували Богослу-
жіння, як рівно ж допомагали в душ-
пастирській діяльності о. Роману По-
правці. 

Крім того, у рамках візиту влади-
ка Йосиф зустрівся з надзвичайним 
і повноважним послом України в Рес-
публіці Молдова Сергієм Пирожковим. 
Пан Сергій привітав українську цер-
ковну спільноту із «народженням» ще 
одного священика. А владика Йосиф 
подякував посольству за підтримку та 
співпрацю з УГКЦ. Крім того, єпис-
коп висловив побажання «особливої 
підтримки на шляху клопотання виді-
лення земельної ділянки під будівни-

цтво церкви, щоб 
невдовзі укра-
їнці, об’єднані 
спільною ідеєю 
на релігійному і 
культурному рів-
нях, могли моли-
тися у власному 
храмі». 

Відтак  вла-
дика  відвідав 
Ук р а ї н с ь к и й 
греко-католиць-
кий центр імені 

Митрополита Андрея Шептицького  
в Кишиневі. 

24–30 .$%&"+ 2013 %. H.
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У Тернопільській вищій духовній 
семінарії імені патріарха Йосипа Слі-
пого, що при Марійському духовно-
му центрі в Зарваниці, Пасторально-
міграційного відділу УГКЦ відбувся 
практичний курс із місійного служіння 
для семінаристів старших курсів. Це 
вже втретє відбувався такий захід. 

Спецкурс розпочався з молебня до 
Пресвятої Богородиці в соборі Зарва-
ницької Матері Божої, після якого зі 
вступним словом звернувся ректор 
Тернопільської вищої духовної семі-
нарії о. Іван Римар, зробивши акцент 
на часі та місці проведення. «Час Зі-
слання Святого Духа – це час, коли 
прості рибалки стали великими місі-
онерами. А місце важливе, бо ми пе-
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У Львівському прес-клубі відбулася 
прес-конференція на тему: «Міграція 
молоді: позиція УГКЦ».

У прес-конференції взяли участь 
Преосвященний владика Йосиф Мі-
лян, голова Пасторально-міграційно-
го відділу УГКЦ, єпископ-помічник 
Київської архиєпархії УГКЦ, о. Ан-
дрій Гах, секретар Пасторально-мі-
граційного відділу УГКЦ, о. Мартин 
Хабурський, експерт Пасторально-мі-
граційного відділу УГКЦ, монах чину 
св. Василія Великого.

За словами владики Йосифа, Церк-
ва завжди супроводжує свій народ та 
опікується ним навіть тоді, коли він 
шукає кращої долі, виїжджаючи за 
кордон. Тому, коли греко-католики 
їдуть за межі України, за ними йдуть 
і душпастирі. «Наші священнослу-
жителі духовно провадять вірних за 
межами Батьківщини і допомагають 
їм адаптуватися до іншої культури», – 
пояснює єпископ. Як сказав влади-
ка, основна мета ПМВ УГКЦ полягає 

в духовній опіці греко-католиків за 
кордоном та створенні програм, що 
допомагають людям, які повертаються 
на Батьківщину. 

Під час прес-конференції відбула-
ся презентація видань Пасторально-
міграційного відділу УГКЦ: перший 
номер журналу «Обіжник», довідник 
«Спільноти УГКЦ та громадські ор-
ганізації в країнах новітньої міграції» 
і підручник «Місіологія».

На сторінках журналу Пастораль-
но-міграційного відділу УГКЦ «Обі-
жник» розміщено звіт праці цієї цер-
ковної структури у світі. 

У довіднику «Спільноти УГКЦ та 
громадські організації в країнах но-
вітньої міграції» подано інформацію 
про парафії УГКЦ за кордоном та гре-
ко-католицькі організації. «Вважаю, 
що ці видання ПМВ УГКЦ будуть 
корисними як священикам, мирянам, 
так і науковцям, що працюють у цій 
сфері», – сказав владика Йосиф Мілян. 

Підручник «Місіологія» о. д-ра Ми-
рона Бендика унікальний, бо дає змогу 
побачити повноту місійного покли-
кання кожного вірного УГКЦ. Влади-
ка Йосиф переконаний: «...підручник 
стане у пригоді не тільки семінаристам, 
які готуються до пасторальної праці, 
а й священикам, потенційним канди-
датам, які хочуть їхати служити на-
шим людям за кордоном. Бо українців 
багато в різних країнах світу. І душ-
пастир мусить бути людиною інтелі-
гентною, креативною, підготовленою 
в контексті богослов’я і місіології».
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це жива парафія. Це скелет, який має 
обрости тілом – різними рухами, ор-
ганізаціями і спільнотами», – зазна-
чив о. Василь. 

Отець Петро Павлишин із дружи-
ною Галиною свідчили про душпас-
тирювання в Сибіру. Вони зазначили, 
що майбутнім місіонерам не треба бо-
ятися їхати на Східні терени, зокрема 
на Північ Росії. Отець зазначив, що 
багато людей в Уфі, Іркутську, Крас-
ноярську та інших містах РФ сьогодні 
потребують священиків УГКЦ. «Ця 
відповідальність лежить на вас, дорогі 
брати. Якщо ви не відповісте на цей 
заклик, то час буде згаяний, – звер-
нувся він до семінаристів. – І нехай у 
нас поки немає золотих куполів, але 
ми там існуємо». 

Отець Роман Поправка розповів 
про особливості місійного служіння 
у Молдові й закликав приїжджати на 
місії в цю країну, де сьогодні також 
проживає багато українців. 

Відповідальність і вишкіл наших 
священиків для служіння за кордо-
ном, їхній моральний авторитет, осві-
ченість і креативність у підходах до 
такого душпастирства повинні бути 
дуже високими. Про це завив владика 
Йосиф Мілян, голова Пасторально-
міграційного відділу УГКЦ, єпископ-
помічник Київської архиєпархії УГКЦ, 
під час лекції для семінаристів. «Щоби 
бути місіонером, недостатньо дипло-
ма і кількох сертифікатів – необхідне 
особливе покликання, з яким треба 
народитися і потім його розвивати», – 
наголосив владика Йосиф. 

Голова ПМВ зауважив, що їхати 
на служіння за кордон – це завжди 
тяжка праця, незалежно від країни 
перебування. Він окреслив виклики, 

які найчастіше виникають перед душ-
пастирями УГКЦ на місійних теренах. 

«Перший виклик – це вимога целі-
бату. Пробуємо переконати західний 
світ, що одружений священик нічим 
не гірший від целібса. Якщо душпас-
тирювати приїде одружений свяще-
ник, то фактично приїде два в одно-
му – і ці двоє зможуть зробити більше 
для наших людей, ніж один священик. 
В ідеалі так би мало бути», – зазначив 
владика Йосиф. 

Ще однією небезпекою єпископ 
назвав біритуалізм, до якого іноді 
вдаються священики УГКЦ на Заході. 
«Він служить у католицькому костелі 
й часто праця для Римо-Католицької 
Церкви бере верх – він не має часу слу-
жити нашим людям.  Нібито від РКЦ 
отримує утримання, але втрачається 
для нашої Церкви. Треба мудро чини-
ти і розуміти, що тебе послав єпископ, 
щоб послужив рідному народові», – 
наголосив голова ПМВ. 

Владика відзначив, що дуже важ-
лива для священика на місійних тере-
нах креативність і второпність, вели-
ка любов до людей і розуміння їхніх 
проблем. 

Він також розповів семінаристам 
про потреби душпастирювання в Ки-
ївській архиєпархії, зазначивши, що 
вони не відрізняються від потреб За-
хідної України. «Київська архиєпар-
хія – це не місійні терени. Це рідна 
земля. Тільки ментальність трохи 
інша», – зазначив владика. 

Голова ПМВ наголосив, що почат-
ки завжди важкі, але якщо Бог заклав 
у людині покликання місіонера, то від 
нього не втекти. 
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зі прочани мали нагоду побувати на 
Святій Літургії у соборі Святого Юра 
у Львові (неділя, 4 серпня) та нічних 
чуваннях у Свято-Успенській Унів-
ській лаврі, де паломникам уділялася 
свята Тайна Єлеопомазання.

14–17 &$%$6"+ 2013 %. H.

2345&648'&R <#N&5 
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Голова Пасторально-міграційного 
відділу владика Йосиф Мілян здійснив 
пастирський візит до Казахстану як 
офіційний представник Блаженнішого 
Святослава, Глави і Отця УГКЦ. Цен-
тральною подією візиту стало освя-
чення новозбудованого храму в Аста-
ні. У програмі візиту відбулись також 
відвідини української греко-католиць-
кої громади у Караганді, зустрічі зі 
священиками УГКЦ і представника-
ми ієрархії Римо-Католицької Церкви 
у Казахстані, представниками влади та 
українських громадських організацій.

Свій пастирський візит до Казахста-
ну владика Йосиф розпочав у суботу, 
14 вересня Літургією у римо-католиць-
кому кафедральному соборі Матері Бо-
жої Неустанної Помочі в Астані.

Літургію, яка служилася у римо-
католицькому обряді, очолив Висо-
копреосвященний Леонардо кардинал 
Сандрі, префект Конгрегації Східних 
Церков, який прибув спеціально до 
Астани як офіційний представник 
Святішого Отця Франциска з нагоди 
освячення новозбудованого греко-ка-
толицького храму св. обручника Йо-
сифа, що заплановано на 15  вересня. 

У богослужінні взяли участь Висо-
копреосвященний владика Мігуель 
Буендія, апостольський нунцій у 
Казахстані, Високопреосвященний 
владика Томаш Пета, архиєпископ 
і митрополит римо-католицької ар-
хидієцезії Пресвятої Діви Марії разом 
з єпископом-помічником Атанасієм 
Шнайдером та єпископом Караганди 
Янушом Калетою, о. Василь Говера, 
апостольський делегат для українців 
греко-католиків у Казахстані, а також 
багато священиків. На Літургії були 
присутні представники монаших 
згромаджень, які діють на території 
Казахстану, та вірні римо- і греко-ка-
толицької спільнот.

У своїй проповіді кардинал Лео-
нардо Сандрі, застановляючись над 
суттю наслідування Христа, покли-
кався на приклад блаженного Олексія 
Зарицького, який у 1963 році помер як 
мученик та ісповідник віри у таборі До-
лінка поблизу Караганди та у 2001 році 
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У приміщенні Львівської Архиє-
пархії відбулася чергова зустріч ПМВ 
з референтами у справі мігрантів та 
іммігрантів Києво-Галицького Вер-
ховного Архиєпископства УГКЦ за 
участю Комісії у справах мігрантів 
та «Морcького Апостоляту». Зустріч 
відкрив Преосвященний владика Йо-
сиф Мілян, голова ПМВ. На зустрічі 
було презентовано видання Пастораль-
но-міграційного відділу УГКЦ: перший 
номер журналу «Обіжник», довідник 
«Спільноти УГКЦ та громадські ор-
ганізації в країнах новітньої міграції» 
і підручник «Місіологія», а також об-
говорено поточні питання діяльності 
референтів та їхньої співпраці з ПМВ.

21–24 ()*"+ 2013 %. H.
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У приміщенні Київської Трьохсвя-
тительської духовної семінарії, що у 
Княжичах, відбувся організований 
Пасторально-міграційним відділом 
УГКЦ духовно-формаційний семінар 
для підвищення кваліфікації місіоне-
рів – священиків, монахів та монахинь 
із-за кордону, які опікуються вірни-
ми в тих країнах, де немає церковних 
структур УГКЦ, а також для тих, хто 
бажає послужити Церкві на місійних 
теренах.

23 липня учасників духовно-фор-
маційного семінару відвідав Блажен-
ніший Святослав Шевчук, Глава УГКЦ. 
Глава Церкви відслужив вечірню в кап-
лиці Київської Трьохсвятительської 
духовної семінарії, а потім поспілку-
вався з учасниками курсів. Поціка-
вився проблемами і перспективами 
розвитку душпастирства, зокрема на 
теренах Литви, Португалії та Австрії, 
і запросив всіх отців приїхати на освя-
чення Патріаршого собору Воскресін-
ня Христового в Києві 17–18 серпня. 

2–11 6$%*"+ 2013 %. H.
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Відбулась VІІІ Міжнародна десяти-
денна піша проща мігрантів та їхніх 
родин зі Самбора до Зарваниці. Па-
ломники подолали шлях довжиною 
250 км за 8 днів. Цьогорічний марш-
рут прощі пролягав через Львівську та 
Тернопільську області (щороку марш-
рут прощі змінюється). На цій доро-
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часом великої скорботи і туги за тими, 
які невинно загинули, а також важ-
ливим моментом для розуміння, що 
життя людини – дар Божий. І ніхто 
не має права його знищувати. А брак 
правдивої любові й розуміння в на-
шому суспільстві часто є причиною 
багатьох бід.

Екуменічна Панахида стала захо-
дом національного рівня. Крім укра-
їнців, які з’їхалися з усієї Португалії, 
на молитві були представники дипло-
матичного корпусу та звичайні пор-
тугальці. Зазначимо, що Португалія 
офіційно не визнала Голодомор гено-
цидом, проте португальське суспіль-
ство до цього, фактично, готове.

1 2%<="+ 2013 %. H.
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Голова Пасторально-міграційного 
відділу УГКЦ Преосвященний вла-
дика Йосиф Мілян відслужив Архиє-
рейську Божественну Літургію в укра-
їнській парафії Свв. Сергія і Вакха 
в Римі і виголосив проповідь.

Владика наголосив, що «щоденне 
наше життя супроводжується не тіль-
ки високими духовними почуваннями, 
любов’ю і всім похідним, що виходить 
від цих святих почувань любові, але 
також торкає нас в щоденному житті 
за змагання хліба насущного дуже ба-
гато тих речей, духовних почувань, які 
не мають ваги у нашому спілкуванні 
з небесним нашим Отцем. 

Напевно зачасто маємо злість, яка 
переходить в ненависть, часто маємо 

якісь дуже великі емоційні почуття, які 
дуже часто відбирають нам свідомість. 
Чому священик у сповіді пробує дізна-
тись, чи було це свідомо чи не свідо-
мо, бо гріх – це свідоме і добровільне 
переступлення Божого Закону. Один 
з елементів нашого з вами життя – це 
отой страх, який змусив людей Геразин 
краю сказати Господеві: «Відійди, всту-
пися. Ми сьогодні стратили на маєтку, 
Ти забрав від нас увесь бізнес, все, що 
ми вирощували протягом року, вто-
пилося в морі. Ти одним лише словом 
зробив нам велику кривду ». Ми дуже 
часто акцентуємо не на позитивах, які 
огортають нас в щоденному житті, а на 
тому, що тратимо. (…)

Сьогодні, в таку непросту неділю, 
для нас українців актуальна тема стра-
ху. Якщо ми як нарід, ми як нація, не 
позбудемося страху за хліб, хату, до-
бре вигідне життя, то ці жертви роз-
гону Майдану підуть в небуття і ми 
станемося країною рабською, ніколи 
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був проголошений блаженним Папою 
Іваном Павлом ІІ. «30 жовтня цього 
року сповнюється 50 річниця трагічної 
смерті блаженного Олексія Зарицько-
го – пригадав кардинал. Він пожерт-
вував собою для усіх католиків, схід-
них і західних, і усіх хотів привести 
до Христа. У єдності з Папою Фран-
циском, який попросив мене перека-
зати вам його батьківську близькість і 
Апостольське благословення, і якому 
ми виражаємо щиру подяку, повторімо 
сьогодні слова блаженного і зробімо 
їх програмою нашого життя: «кожний 
день і кожну годину ми повинні жерт-
вувати усе страждаючому Ісусові, який 
ніс свій хрест на Голгофу, щоби показа-
ти нам, як осягається життя  вічне (…) 
Так, ми повинні цвісти перед Ісусом 
у досконалій чистоті».

Закінчилася Літургія короткою адо-
рацією перед вівтарем «Зірка Казах-
стану», що його Папа Венедикт XVI 
у 2012 році подарував католикам Ка-
захстану на знак вдячності Господу за 
чудо з водою, яке сталося у березні 
1941 року у селі Озерне.
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Голова Пасторально-міграційного 
відділу УГКЦ, Преосвященний вла-
дика Йосиф Мілян брав молитовну 
участь в екуменічній Панахиді з приво-
ду 80-х роковин Голодомору в Лісабоні

У Лісабоні (Португалія) відслужили 
екуменічну Панахиду з приводу  80-х 
роковин Голодомору 1932-1933 років 
у храмі Санта Марія де Белень при 
монастирі ієронімітів. На заході було 
понад 500 осіб. 

Очолив Панахиду римо-католиць-
кий Патріарх і голова Конференції 
єпископів Португалії Дон Мануел 
Клементе. З ним співслужив владика 
Йосиф Мілян, голова Пасторально-
міграційного відділу УГКЦ, разом 
із 11 священиками Капеланії УГКЦ 
у  Португалії. Співслужили також 
представники Православної Церкви 
Вселенського Патріархату, єпископ Іс-

панії і Португалії 
Полікарп із трьо-
ма священиками. 
У вшануванні 
пам’яті жертв 
Голодомору та-
кож взяв участь 
папський нунцій 
у Португалії. 

У своїх про-
повідях Патріарх 
Лісабона і влади-
ка Йосиф Мілян 
звернули увагу 
на те, що річни-
ця Голодомору є 
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що при Раді Єпископських Конферен-
цій Європи. У зустрічі взяли участь 
відповідальні за міграцію з 20 країн 
Європи.

«Кожна 7-ма особа у світі є мігран-
том», – такі статистичні дані навів 
кардинал Антоніо Марія Вельо, пре-
зидент Папської ради в справі душпас-
тирства мігрантів. Також на зустрічі 
виступили з доповідями о. Альфред 
Велла, директор комісії «Мальта Емі-
грантс» (Мальта), о. Джанкарло Пере-
го, генеральний директор «Fondazione 
Migrantes», (Італія), п. Чечілія Тайлор-
Камара, Бюро мігрантів, Єпископська 
Конференція Англії.

Головною темою зустрічі було 
«Душпастирство мігрантів та біженців: 
інтеграція і замкнення». У доповідях, 
окрім наведення статистичних даних 
міграційних хвиль в Європі, було зо-
середжено особливу увагу на перео-
смисленні душпастирського служіння, 
враховуючи сучасні виклики й труд-
нощі. Особливо пригадувалися слова 
папи Франциска, який наголошував, 
що Церква не має кордонів і Слово 
Боже має однаково проголошуватися 
для всіх людей.
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Владика Йосиф Мілян, єпископ-по-
мічник Київської архиєпархії УГКЦ й 
голова Пасторально-міграційного від-
ділу взяв участь у Форумі священиків 
УГКЦ із країн Західної Європи. 

З 2 до 6 грудня 2013 р., з благосло-
вення Блаженнішого Святослава та 

ієрархів УГКЦ у Західній Європі у пор-
тугальському чудотворному містечку 
Фатімі відбувався Форум священиків 
УГКЦ із країн Західної Європи. У фо-
румі взяли участь п’ять єпископів: 
владика Петро Крик, апостольський 
екзарх у Німеччині та країнах Скан-
динавії; владика Гліб Лончина, Єпарх 
єпархії Пресвятої родини з осідком 
у Лондоні та апостольський візита-
тор для українців греко-католиків 
в Ірландії; владика Діонісій Ляхович, 
апостольський візитатор для україн-
ців греко-католиків в Італії та Іспанії; 
владика Борис Ґудзяк, єпарх Паризь-
кої єпархії Святого Володимира Ве-
ликого для українців візантійського 
обряду Франції та делегат у Бенілюксі 
і Швейцарії, та владика Йосиф Мілян, 
єпископ-помічник Київської архиє-
пархії УГКЦ й голова Пасторально-
міграційного відділу.

У привітальному відеозверненні до 
учасників форуму Глава УГКЦ Його 
Блаженство Святослав висловив вдяч-
ність Ієрархам та священикам, які від-
гукнулися на його заклик і зібралися 
на цьому форумі. Крім того, Блаженні-
ший Святослав наголосив на тому, що 
«сьогодні є неабияк важливо збирати 
воєдино і наших людей розсіяних, а зо-
крема наш єпископат та духовенство у 
Західній Європі. Це означає будувати 
нашу Церкву. Тому що там, де є люди 
розсіяні, «собирання воєдино» означає 
будувати Церкву як Тіло Христове».

«… Я думаю, що такого типу зу-
стрічі будуть необхідною формою як 
нам будувати наші структури і плека-
ти єдність нашої Церкви поза межами 
України із матірною Церквою в Україні. 
Як потрібно нам сьогодні цієї єднос-
ті, єдності наших людей довкола своїх 
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не здобудемо омріяної волі та прав-
дивої, незалежної і суверенної Укра-
їни. Нам тут боятися в Римі легше за 
Україну і за нарід, але може не завжди, 
бо якщо справді усвідомлюємо, що 
було і що може ще в Україні статися, 
то цей страх має поважну силу. Якщо 
справді ми, українці, сьогодні не по-
збудемося страху, який мали жителі 
Геразин краю, щоби тільки не стра-
тити гріш, добре ім’я, працю, щоби 
не вигнали дітей з університету і т. д., 
то ніколи не здобудемо сподіваної во-
лі і справжнього, вільного, вигідно-
го і щасливого життя на рідній землі 
і в омріяній державі.(…)

Тому сьогоднішня Літургія хай слу-
житься і хай ми усі разом молимося 
за Україну, за те, щоби кожен украї-
нець культивував у собі страх Божий, 
який є началом премудрості, але ні-
чого більше не боявся, був вільним, 
бо Бог створив нас; ніхто нам, людям, 
державі, волі не дарував, воно похідне 
від Господа Бога, бо такими створив 
нас Господь. Якщо справді будемо у 
суспільному житті вільними душею 
і серцем, а лише боятимемося Бога, 
боятимемося образити Бога, бояти-
мемося творити поміж собою гріх, 
боятимемося ненависті між собою і 
справді щиро, правдиво і глибоко про-
ситимемо у Всевишнього: «Боже, нам 
єдність подай!» – то Україна і ми, як її 
частинка, станемо, як казав Іван Фран-
ко, «в народів вольних волій» гідною 
державою з гідним ім’ям та позицією, 
а вона зачинається у серці кожного.

Тому сьогодні за мешканців Геразин 
краю перепросімо Господа, щоби не 
опускав світу, щоби не опускав того 
людського бізнесу, яким людина про-
водить собі комфортне життя, а мав 

там свою участь, бо маленькі втрати 
не означають втрати чогось вільно-
го і тривалого. Вміймо це приймати 
від Господа, якщо маємо якусь втрату, 
вміймо це приймати як з рук і волі 
Божої. (…) Господь сьогодні оздо-
ровив молодого юнака, в якому був 
легіон бісів, Господь навіть попри на-
шу гріховність заглядає нам глибоко 
в душу, в наше єство і бачить там своє 
творіння і хоче нам волі і правдивого, 
гідного життя. (…)

Нехай сьогодні наша молитва бу-
де вислуханою перед Богом, щоби 
Господь зробив нам те, що нам так 
дуже конечно треба. Ми дуже довго, 
впродовж століть благаємо для наро-
ду і держави, в якій живемо, живуть 
наші діти, батьки, того, що мають всі.

Просімо сьогодні Господа, щоби 
дарував нам сподівану волю, свобо-
ду, утвердження свого на рідній землі, 
через наше добре християнське життя 
та правдиву і щиру молитву. Амінь». 
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Владика Йосиф Мілян, голова 
Пасторально-міграційного відділу, 
та о. Андрій Гах, секретар ПМВ взя-
ли участь у зустрічі відповідальних 
за душпастирство мігрантів у краї-
нах Європи, що відбулася у м. Валет-
та (Мальта).

Захід організував Відділ у справі 
мігрантів Комісії «Карітас ін верітате», 



24 25
!"#$%&'("$ )#*"+-,$-+./0("$ 1*#"2$ !"#$%&"'()%-*+,&"-+.)/. 0+11+'

,3($"=3% *>=1I #3 43;>=1& @36#>%3(E">-012%391I">2> &1==1(< JK,L

8 2%<="+ 2013 %. H.

36^&L6MR48'3 
"!$M45<M%%3 7#5>69#J  
> 45!7&;# 2!65>937#K  
O. 7#43"!% 

Преосвященний владика Йосиф 
Мілян, єпископ-помічник Київської 
архиєпархії УГКЦ й голова Пастораль-
но-міграційного відділу УГКЦ, від-
служив Архиєрейську Божественну 
Літургію у столиці Португалії м. Лі-
сабон.

8 грудня 2013 року владика Йосиф 
Мілян відслужив Архиєрейську Боже-
ственну Літургію у столиці Португалії 
м. Лісабон у римо-католицькому храмі 
св. Юрія, в якому українцям греко-
католикам місцева ієрархія Лісабона 
надала можливість молитися під про-
водом Отців Василіян.

З Преосвященним владикою Йоси-
фом співслужили: пасторальний ко-
ординатор УГКЦ в Португалії о. Іван 
Гудзь, секретар Пасторально-мігра-
ційного відділу УГКЦ о. Андрій Гах, 
протоігумен Василіянської Провін-
ції Св. Миколая о. Павло Райчинець, 
ЧСВВ та о. Микола Ярема, ЧСВВ.

У своєму пастирському слові, вла-
дика Йосиф звернув увагу на важ-
ливість недільного євангельського 
читання, в якому йшлося про воскре-
сіння дочки Яіра. Над Ісусом, який 
сказав про померлу дочку голови си-
нагоги, що вона не вмерла, лише спить, 
очевидці почали сміятися. Коли Хрис-
тос взяв «померлу» за руку і промовив: 
«Дівчино, пробудися!», – вона ожила.

Цей Христовий заклик «Дівчино, 
пробудися!», за словами проповідника, 
надзвичайно важливий у теперішньо-

му житті українців, як тих, що пере-
бувають за кордоном, так і тих, що 
знаходяться на Майдані в Києві.

Українці, що є в еміграції в різних 
країнах світу, повинні все більше й 
більше застановлятися над тим, як 
пробудити до нового життя своїх до-
чок і синів, яких залишили на рідній 
землі і як відродити родинні зв’язки, 
які затираються із-за довготривалої 
відстані батьків і дітей.

Саме Господь пробуджує до життя 
все те, що здавалось би вже вмерло, – 
зазначив владика Йосиф, і додав, що 
ніхто б з нас й не подумав, що укра-
їнський народ ще зможе так повста-
ти, як він повстав в ці дні на Майдані. 
А сталось це не завдяки людській силі, 
впливам чи агітації, а завдяки Божій 
силі, яка спонукає кожного з нас також 
й до повстання з гріха та ненависті, 
спонукає простягати руку допомоги 
тим, хто впав чи «завмер».

Після закінчення Божественної 
Літургії владика Йосиф подяку-
вав вірним за їхню активну участь 
у житті Церкви і запевнив, що Церк-
ва пам’ятає про кожного свого вірно-
го і знаходиться поруч з ним навіть у 
найбільш віддалених частинах світу.
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душпастирів, там де вони силою факту 
сьогодні знаходяться. Як нам потрібно 
плекати єдність наших душпастирів 
довкола свого єпископа у тій країні 
де ви звершуєте своє служіння», – на-
голосив Глава УГКЦ.

З привітальним словом до учасни-
ків форуму звернувся місцевий єпис-
коп дієцезії Леірія-Фатіма Преосвя-
щеннй Антоніо Марто (António Marto). 
Також були зачитані привітальні листи, 
які надійшли на форум від президента 
італійської єпископської конференції 
кардинала Анжело Баняско, від пре-
фекта Конгрегації Східних Церков 
кардинала Леонардо Сандрі та від 
директора Візантійського центру та 
апостоляту «Blue Army» в Фатімі Даві-
да Каролло (David Carollo). Якраз апос-
толяту «Blue Army» належить готель 
«Domuspacis», при якому рівно 50-ть 
років тому була побудована каплиця 
Східного обряду, де і відбувався цими 
днями Форум священиків.

У Форумі взяли участь більше 
100 священиків із 10-ти країн Західної 
Європи. Форум проходив під гаслом 

«Євангелізація: чи віримо, що вона 
можлива?» На з’їзді, який відбувався 
з метою налагодження співпраці між 
церковними структурами УГКЦ у кра-
їнах Західної Європи, обговорювалася 
й оцінювалася душпастирська ситуа-
ція УГКЦ у Західній Європі. У цьому 
контексті прозвучали доповіді понад 
десяти досвідчених осіб у ділянці лі-
тургійного життя, катехизації, шкіль-
ництва тощо.

Кожна доповідь супроводжувалася 
запитаннями та жвавим обговорен-
ням тематик. Також відбулися роботи 
в семи групах із представленням їхніх 
напрацювань. У передостанній день 
форуму в Божественній Літургії взяв 
участь також Преосвященний Анто-
ніо Віталіно, єпископ Бежі й уповно-
важений від Конференції єпископів 
Португалії у справах душпастирства 
мігрантів. У цей день відбулися також 
соборчики священиків з різних країн 
із своїм Архиєреєм.

www.chiesaucraina.it/ 
@%$6-6(<-83 JK,L & !#3(1G
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– Владико, цьогорічні курси з місій-
ності проходять у Зарваниці. Чим обу-
мовлений вибір цього святого місця? 

– Дуже вдалий вибір місця цього 
року. Ми могли торкнутися Зарвани-
ці, впродовж тижня молитися у Вели-
кому соборі і користати з усього, що 
може запропонувати це святе місце. 

Богу дякувати, що саме в ці дні тут 
не було масових прощ, семінарів чи 
конференцій.

Крім того, на нинішній курс було 
дуже багато кандидатів, і не в усіх се-
мінаріях ми могли їх розмістити. А в 
Зарваниці багато приміщень, тож вда-
лося всіх розмістити, нагодувати і ком-
фортно провести всі лекції та семінари. 

ВЛАДИКА ЙОСИФ МІЛЯН

!"#$%&’'

НАЙКРАЩИЙ ҐРУНТ  
ДЛЯ СЛУЖІННЯ МОЛОДОГО МІСІОНЕРА – 

ЦЕ КАЗАХСТАН І РОСІЯ
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– ПМВ – уже втретє організовував 
тижневий курс із місійного служін-
ня для семінаристів. Яку тенденцію 
Ви побачили впродовж цих років: чи 
змінюються студенти, їхній вишкіл, 
духовність, інтелігентність?

– Курс, який відкриває сферу мі-
сійності нашої Церкви для семінарис-
тів, за своєю суттю завжди той самий, 
оскільки на нього завжди приїжджа-
ють різні вихованці передостаннього 
курсу навчання у семінаріях УГКЦ. 
Це спецкурс для тих, хто за рік-два 
обиратиме свій духовний стан і, оче-
видно, плануватиме собі служіння на 
тих чи інших теренах. 

Якщо говорити про тенденції, то 
насамперед це збільшення кількості 
учасників. У семінаріях уже знають, 
що наприкінці червня ПМВ органі-
зовує спецкурс, студенти завчасно 
планують свою присутність. Цього-
річ курс прослухали майже 100 се-
мінаристів. Це найбільша кількість 
учасників за три роки. 

Уже стало традицією запрошува-
ти до участі в курсі дівчат: симпатій 
наших семінаристів чи потенційних 
кандидаток на їмостей – дружин свя-
щеників. 

Сьогодні немає великої кількості охо-
чих їхати на місійні терени, де працюва-
ти не просто. Народна приказка «риба 
шукає, де глибше, а людина – де краще» 
з’явилася не на порожньому місці, така 
людська природа. Однак вона не пови-
нна стосуватися майбутніх священиків. 
Але все-таки є хлопці, які зголошуються 
їхати за кордон і служити нашому на-
родові, де є потреба, а не де краще. 

Вже цього року відбулися зустрічі 
з кількома семінаристами, які гото-

ві їхати душпастирювати на теренах 
Київської архиєпархії. Не скажу, що 
то є найтяжчі терени. Це все таки рід-
на земля. Хоча наша Церква у цьому 
регіоні не має особливої підтримки, 
зокрема влади. Але ці кандидати го-
тові лишити побожні галицькі села 
і їхати туди, де замість «Слава Ісусу 
Христу!» вам кажуть «здрастуйте», 
і це нормально на тих теренах. 

– Але Київська єпархія – це все-таки 
Центральна Україна, рідна Батьків-
щина. Як мотивувати семінаристів 
їхати східніше – у непривабливі для 
багатьох Росію, Казахстан? Чи є у Вас 
якийсь рецепт заохочення? 

– Наприкінці кожного навчального 
року відвідуємо всі духовні семінарії 
з того чи іншого приводу, але причи-
на одна – подивитися на потенційних 
кандидатів для служіння нашим людям 
за кордоном. 

І бачу, що часом обставини змушу-
ють хлопців їхати на Схід. 

Можна дуже багато осягнути в се-
мінаріях, бути дуже креативним семі-
наристом. І ми це могли спостерігати, 
коли було представлення семінарій 
у Зарваниці. Веселі, інтелігентні, кре-
ативні – здається, як губка, увібрали в 
себе все найкраще, що може увібрати 
молодий хлопець. Такі молоді люди 
належать до різних товариств, відві-
дують лікарні, тюрми, допомагають 
дітям і безхатченкам. І ось такий хло-
пець закінчив семінарію і йде працю-
вати на наші рідні західноукраїнські 
парафії, де служить старший свяще-
ник, якому вже не хочеться креатив-
ності, який не хоче «тусувати» з мо-
лоддю, катехиза для дітей йому стає 
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тягарем. Це все може робити молодий. 
Але дуже часто старший священик не 
дасть йому на повні груди розвинути 
діяльність, щоби той не був виразні-
шим, яскравішим, аніж він сам. 

Наші хлопці після закінчення семі-
нарії справді наповнені дуже позитив-
ними чеснотами, які я називав, могли б 
себе вповні реалізувати лише в Центрі 
і на Сході. Там ніхто їх не смикатиме 
за рукав: так не роби, так не пасує, так 
не можна. Блаженніший Святослав на 
Великому Синоді у Бразилії сказав, що 
пріоритетність розвитку нашої Церкви 
є на Сході і в Центрі. 

Наш священик іде у вільне плаван-
ня, де є тільки наша громада і більше 
нікого, і пробує реалізувати те, чого 
його вчили 6–7 років. 

Очевидно, мало б бути страшно 
кинути зовсім молодого священика, 
без досвіду, на нову громаду. Тим паче 
громаду, яка сформувалася на Сході 
чи в Центрі. Але ми не маємо іншого 
виходу. 

Одна моя моральна засада для мо-
лодих священиків звучить так: не ро-
біть нічого в сумніві. Богу дякувати, є 
мобільні телефони; приїдь до Києва, 
розкажи про проблему. Пам’ятай, що 
ти не сам, – за тобою велика Церква, 
багато священиків, єпископ, який за-
вжди готовий тебе послухати, і голо-
вне – Бог, який завжди тримає і рятує.

Підсумовуючи, хочу ще раз наголо-
сити: якщо молода людина хоче роз-
винути свій потенціал, даний Богом і 
розвинений у семінарії і середній шко-
лі, то найкращий ґрунт для цього – 
Центр і Схід, тобто Казахстан і Росія. 

– Минулого року Ви називали краї-
ни, які найбільше потребували свяще-

ників УГКЦ: Ізраїль, Греція, Бразилія, 
країни Середньої Азії. Що змінилося за 
цей час, які є досягнення? 

– Богу дякувати, поїхало кілька осіб 
до Казахстану. Там наших священиків 
дуже треба. Минулого року в листопа-
ді я відвідував Казахстан, і римо-като-
лицькі єпископи мені казали, що деякі 
їхні парафії створювалися головно і на 
мирянах греко-католиках, оскільки 
там немає наших священиків. 

У Казахстані існує добра дружба 
між римо- і греко-католицькими свя-
щениками та Церквами. Там наші лю-
ди добрі. Справді дуже суворий край, 
але благодатний, просякнутий кров’ю 
мучеників нашої Церкви, і не тільки 
нашої. Там загинуло чимало христи-
ян-прибалтів, українців, росіян, біло-
русів. Народи Союзу вкрили білими 
кістками землі Казахстану і Сибіру…

Щодо інших географічних напря-
мів, відкривається можливість відпра-
вити наших священиків у Прибалтику. 
Душпастирів УГКЦ потребує і Литва, 
і Естонія, і Латвія. 

Думаю, до кінця року ми відпра-
вимо бодай двох священиків до Пор-
тугалії. 

Щодо Греції. Там наша четверта 
хвиля еміграції живе дуже давно. Що-
правда, прикро, бо там і досі тільки 
одна наша парафія, як і 20 років тому. 
Православна країна, де Грецька Гре-
ко-Католицька Церква має свої хра-
ми, проте дуже мало вірних, вона має 
своїх єпископів, які готові нам відкри-
ти свої храми, щоби ми служили для 
українського народу. Останній візит 
Блаженнішого Святослава до Греції 
мав накреслити конкретні плани що-
до розвитку наших парафій і громад у 
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Греції. Оскільки 
зараз Блажен-
ніший має ду-
же напружений 
графік (готуємо-
ся до освячення 
Собору), то вже 
після  пр ов е-
дення Синоду 
візьмемося до 
обговорення та 
вирішення про-
блем у Греції.

– Останні со-
ціологічні дослідження свідчать, що 
90% української молоді хоче виїхати 
за кордон. Як Церква готова відреагу-
вати на цей виклик? Посилати слідом 
своїх священиків, як це було під час 
першої хвилі міграції, чи закликати 
молодь залишитися на Батьківщині? 

– Робити заклик – означає брати 
на себе відповідальність. Навіть якщо 
священик у сповіді вислуховує каятни-
ка і накреслює йому дорогу до попра-
ви, до морального способу життя, то в 
певний спосіб бере відповідальність. 

Заклики не можуть ґрунтуватися 
на порожньому місці й бути популіст-
ськими. Закликати молодь залишити-
ся, а що далі? У такому разі Церква 
мала б подбати про те, щоби молодь, 
яка залишається в Україні, могла себе 
реалізовувати. Церква не має такого 
впливу, хоча потребує реагувати на 
ці виклики як в Україні, так і на між-
народному рівня.

Очевидно, виїжджати з України не 
треба. Треба шукати власного щастя в 
Україні і за нього боротися. Я не закли-
каю до революції, абсолютно ні. Але ми 

маємо змінити свою рабську поставу 
і домагатися власного щастя на своїй 
землі. Відірватися від власного коріння 
і прижитися на чужій землі, влитися в 
чужу культуру і ментальність – дуже 
складно. Минають роки, поки хтось 
себе віднайде і зрозуміє ментальність 
того чи іншого народу або краю, почне 
там вільно дихати і жити. 

– Усім відомо, що УГКЦ за кордо-
ном – це не тільки духовний осередок, 
а центр культури й українськості. Що 
сьогодні робить Церква, щоби українці 
в різних куточках світу не забували 
про свою національну належність і не 
асимілювалися?

– Я поставив би питання по-
іншому: а чого не робить Церква? 
Якщо казати про наших священиків 
на Заході, то чим вони тільки не за-
ймаються! Вони і душпастирі, і куль-
тмасовики, і лікарі, навертають жінок 
вулиці, відвідують хворих у лікарні, 
переправляють покійників в Україну, 
організовують прощі, видають часо-
писи та газети, займаються дітьми 
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і молоддю. Уся сфера духовного і на-
ціонального життя лягає на їхні пле-
чі. Цю відповідальність вони беруть 
на себе з власної ініціативи. Ніхто їм 
цього не доручає. 

Місія наших священиків дуже ба-
гатогранна. Служіння має виходити з 
серця душпастиря, який зголосився 
служити рідному народу на чужині. 

– Владико, розкажіть покроково, 
що мусить зробити семінарист, який 
вирішив душпастирювати на місій-
них теренах? До чого себе готувати, 
до кого звертатися, яку мову вчити? 

– Передусім мусить добре вчитися. 
Очевидно, знання мови в сучасному 
світі – це абсолютна вимога для місі-
онера. Щирість і відкритість – це спо-
сіб проповідування у сучасному світі. 
Дуже важливою є харизма священика, 
його ентузіазм. 

Якщо студенти хотіли би працюва-
ти на місійних теренах, то мали б ці-
кавитися місійністю. Треба пам’ятати: 
якщо Церква не є місійною, то вона 
рано чи пізно перестане існувати. Бо 
Христос у цьому світі виступив як Ме-
сія, як Місіонер, і Він посилав своїх 
учнів-апостолів творити місію. 

Церква історично довела правди-
вість Христових слів: хто справді має 
велику надію на Бога – досягає великих 
успіхів. Це правило діє і в контексті 
місіонерства: «Ідіть навчайте всі на-
роди христячи їх в імя Отця, і Сина, і 
Святого Духа».

Якщо хтось думає студіювати 
медицину, то вже зі старших класів 
починає брати участь в олімпіадах, 
читає медичні журнали. Якщо хтось 
цікавиться астрономією, то шукає 

телескопи, обсерваторії. Якщо хтось 
почув голос Божий, шукає його волі, 
чуйний до голосу Божого і власного 
сумління, «... ідіть навчайте...» – може 
стати добрим місіонарем.

У нас відбувається багато симпо-
зіумів, конференцій, семінарів на цю 
тематику. Церква щоразу видає нові 
публікації, статті, журнали, програми. 
Тож богословського й інтелектуаль-
ного інформаційного підґрунтя до-
статньо, щоби семінарист сформував 
себе в цьому контексті. 

– Кого б з місіонерів Ви порадили 
семінаристам брати за приклад для 
наслідування, крім Христа? На які по-
статі варто орієнтуватися?

– Господь кличе до Божого Царства, 
не беручи нас за руку, а посилає своїх 
людей, які своєю поставою, словом 
своєї проповіді, ділом кличуть нас до 
віри і до Церкви.

Думаю, що не треба чекати на ве-
ликих героїв, яким втановлюватимуть 
пам’ятники, варто брати приклад із 
живих людей, які служать сьогодні. 
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Наприклад, у Росії той самий о. Петро 
Павлишин – скромний чоловік, який 
ніколи не показував, що він може за-
лишити благодатний галицький край 
і поїхати туди, куди колись вивозили 
його дідів і прадідів. О. Василь Говера, 
який поїхав на три роки до Казахстану 
й уже близько 20 років служить на-
шим вірним. Дуже світлою постаттю 
в розвитку праці для наших мігрантів 
є о. Василь Поточняк. 

Є достатньо добрих креативних 
священиків, які сьогодні віддають 
свою молодість і працю для різних 
емігрантських груп у різних країнах 
світу. 

Ось із таких людей варто брати 
приклад. Вони справді варті наслі-
дування. 

– Яку роль відіграє їмость під час 
служіння на місійних теренах? І чи має 
вона володіти харизмою, про важли-
вість якої так часто говорять сто-
совно священика?

– Якщо вдатися до богослов’я по-
дружжя, то Церква каже: чоловік і 
жінка – це одне ціле. Це базоване на 
Євангелії, на Повчанні апостола Пав-
ла. Якщо священик і кожен христи-
янин є другим Христом, то дружина 
священика не є винятком. 

Дуже важливо, щоби молода осо-
ба, яка має намір вийти заміж за свя-
щеника, усвідомила, що вона мусить 
перейнятися служінням свого чо-
ловіка і відповідати тим критеріям, 
яким відповідає сам священик. Якщо 
родина священика поставить Бога на 
перше місце, тоді Бог розставить усе у 
їх житті на свої місця. Якщо дружина 
священика шукатиме чогось іншого, а 

не духовної складової, якою має жити 
її чоловік, – буде страшний балаган. 

Є й інші негативи: чоловік може 
так захопитися і пильнувати винят-
ково духовність, що забуде про дітей 
і дружину. Це теж не добре. 

Для майбутнього священика взя-
ти за дружину особу, яка буде йому 
справді великою опорою, – це надщас-
тя. Якщо вони є «одно», тоді жінка є 
дуже великою постаттю у служінні свя-
щеника, велике щастя і велика благо-
дать відповісти духові і покликанню 
свого чоловіка.

Іноді їмость наполягає, що вона му-
сить мати своє життя, свою працю і 
не має бути тінню священика. Думаю, 
подружжя – це ті двоє, які себе взаємо-
доповнюють і які собі взаємно служать. 

– Але ж деякі їмості цілком успіш-
но поєднують служіння на парафії і 
професійну реалізацію… 

– Добра дружина священика – це 
мудра жінка, яка розуміє, що може 
зробити дуже багато. Наприклад, на 
Сході України дружини наших моло-
дих священиків дуже добре працюють. 
Одна є завідувачем дитячої полікліні-
ки. І в місті всі знають, що вона дру-
жина священика. Молода, активна, не 
закутана в хустки, усміхнена, приві-
тна. Це і є місія, велика місія. 

– У світських колах зазвичай вва-
жають, що в священичому житті не-
має місця для гумору. Водночас кумедні 
вистави семінаристів під час презен-
тацій із тонкою іронією і блискучим 
почуттям гумору цей міф розвінча-
ли. Яку роль відіграє гумор у житті 
духов ної особи? 
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21–24 липня у Київській Трьох-
святительській духовній семінарії, 
що у Княжичах, відбувався духовно-
формаційний семінар для підвищення 
кваліфікації місіонерів – священиків, 
монахів та монахинь із-за кордону, які 
опікуються вірними в тих країнах, де 
немає церковних структур УГКЦ, 
а також для тих, хто бажає послужи-
ти Церкві на місійних теренах.

Тема третьої сесії семінару: «Кон-
кретні заходи щодо поширення та 
удосконалення місійності Української 
греко-католицької Церкви у світлі 
Стратегії розвитку УГКЦ на період 
до 2020 року» Цьогоріч у семінарі, 
який вже третій рік поспіль органі-
зовує Пасторально-міграційний відділ 
УГКЦ, брали участь священики-мі-

сіонери з Португалії, Австрії, Литви 
та України. 

Семінар розпочався Архиєрей-
ською Святою Літургією в Патріар-
шому Соборі Христового Воскресіння 
у Києві. 

Голова ПМВ, Єпископ-помічник 
Київської архиєпархії владика Йосиф 
Мілян, звернувшись до учасників кур-
сів, відзначив, що УГКЦ мусить гло-
бально розвивати своє душпастирство 
і виховувати в Україні священиків для 
служіння за кордоном, щоби зберегти 
Церкву українською. Єпископ розповів 
про потреби в українських греко-като-
лицьких священиках у різних країнах 
світу, якими опікується ПМВ, зокрема 
у Прибалтиці, Молдові, Ізраїлі, Казах-
стані, Росії. 
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– Апостол Павло в одному зі своїх 
Послань каже: «Радуйтеся! І ще раз 
кажу: радуйтеся!»

Коли ми вважаємо, що Бог десь да-
леко, – ми спокійні. Може, Він є, а, мо-
же, Його немає. Та коли хтось справді 
увійде у сферу духовного життя і спро-
бує на досвіді святих отців молитися 
Ісусову молитву серця, відчує жар у 
серці та близькість Бога, то люди, які 
не мають доброго духовного проводу, 
починають мати проблеми. Вони зрозу-
міли, що Бог не далеко, Він тут, поруч. 
І тоді людина наповнюється страхом. 

Коли ж ми справді віруючі люди, то 
розуміємо, що Бог не є далеко. Бог – 
в нас, навколо нас, у Ньому живемо, 
рухаємося, в Ньому дихаємо, Він є 
всюди і всім управляє. Таке усвідом-
лення викликає велику радість. 

У монастирях кажуть: сумний 
монах – сумнівний монах. Так само і 
християнин. Бо хто такий монах? Це 
досконалий християнин. Якщо ми го-
воримо про сумнівність монаха, який 
не є веселий, отже, християнин теж 
мусить бути радісним.

Скільки говоримо про радість 
у богословських літургічних текстах! 
Чомусь традиційно вважається, що 
у християнстві церковне життя – це 
сум. Це чорна хустина, очі в землю… 
Але це спотворений образ християни-
на. Може, це ще радянська спадщина, 
яку насаджували нам, що релігія – це 
тьма безпросвітна. Насправді релігія, 
християнська релігійність і віра – це 
життя, повне радості, бо ти є з Бо-
гом – тим, хто тебе сотворив, до Ко-
го ти прагнеш, до Кого йдеш і з Ким 
будеш у вічності.

Мене дуже тішить креативність 
наших студентів, що вони є такими 

радісними і мають тонкий гумор. Я це 
завжди підтримую, бо сам маю такий 
«гріх», що не можу без жартів. Нести 
радість – це велике мистецтво. Я не 
кажу, що завжди з усього можна хі-
хікати, але здоровий гумор абсолют-
но необхідний у нашому щоденному 
житті, зокрема в житті священика. 

Нещодавно у Блаженнішого Лю-
бомира була зустріч із підприємцями 
Львівщини. Ця зустріч мала за мету 
збір коштів на добудову та освячення 
Патріаршого Собору. І Блаженніший 
на закінчення своєї промови розпо-
вів присутнім одну цікаву і веселу іс-
торію: «Я виріс в Америці. А там на 
греко-католицьких парафіях завжди 
дуже багато збірок. Якось однієї неділі 
священик каже парафіянам: «Маю сьо-
годні для вас повідомлення. Одне не 
дуже веселе: тече дах на Церкві. І так 
тече, що косметичним ремонтом, ма-
буть, не обійдемось. Це коштуватиме 
приблизно стільки-то тисяч доларів. 
Потрібні гроші». Всі понурилися. Він 
тоді продовжує: «Але є радісна новина: 
гроші є». Всі пожвавішали. І тут отець 
додає: «Тільки тепер маю велику про-
блему – не знаю, як ці гроші з ваших 
кишень витягнути». Усі присутні апло-
дували. Це був дуже доречний жарт. 

Навіть на проповіді, коли свяще-
ник бачить, що люди починають ку-
няти або дрімати, можна сказати щось 
гумористичне, щоби збудити людей 
і зацікавити тим головним, що від-
бувається в храмі. 

Прес-центр ПМВ

e

ДУХОВНО-ФОРМАЦІЙНИЙ 
СЕМІНАР ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ МІСІОНЕРІВ
21-24 ()*"+, ,"+-).i
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Отець Петро 
Рак, керівник від-
ділу церковних 
комісій  УГКЦ 
(Львів) розпові-
дав про роль ми-
рянського руху 
у становленні та 
розвитку УГКЦ 
і, зокрема, роль 
жінки на пара-
фії .  «Великою 
підтримкою на 
парафії є жіно-
цтво. За своїм 
емоційним складом це частина люд-
ства, яка перша біжить, навернувшись 
до Господа. Чоловіки стоять позаду, 
придивляються, їхні емоції стримані. 
Дослідження засвідчують, що жінки 
природно брали на себе релігійну роль 
у домі: готували святкову їжу, запалю-
вали свічку у суботу, провадили дітей 
у молитві, слідкували, щоби були до-
тримані всі релігійні практики», – за-
значив о. Петро. 

Єрм. Макарій Іванишин, СУ 
(Львів-Унів) поділився власним до-
свідом заснування церковних громад 
в Італії. «Сьогодні в Італії 50 наших 
священиків і 140 різних спільнот. Там 
була проведена серйозна робота, яку 
організував о. Василь Поточняк. Пер-
ші священики були дуже свідомі, вони 
мусили вчитися в Італії, водночас не 
залишили можливості їхати і утво-
рювати парафії. В цьому нам дуже 
допомагала Римо-Католицька Церк-
ва: надавали храми для богослужінь, 
брали наших священиків на роботу. 
Я працював у Брешії, Мантовій, Мо-
дені, Реджо-Емілії. В Італії кожна па-
рафія неповторна». 

Отець Макарій також наголосив, 
що чим більше даєш людям – тим біль-
ше отримуєш. 

«Якщо в тебе добре серце, то на-
вколо тебе одразу гуртуються люди. 
Вони це відчувають, особливо жінки. 
В Україні ми звикли, що всі приходять 
до пароха. А там навпаки ти мусиш йти 
в парки, збирати людей, заохочувати. 
Спочатку зібрав 5–10. А потім вже ті 
люди починають робити місію і заохо-
чувати інших прийти до Церкви, до 
Бога», – розповів єромонах. 

У свою чергу о. Тарас Галавай (Ман-
това) зазначив, що парафіян треба ви-
молювати. «Бог провадить людей до 
Церкви в різні способи. Ми можемо 
молитися, щоби Бог їх навертав і спа-
сав. Парафія у мене фактично почалася 
з двох жінок, з двох Оксан. Я почав 
більше молитися за тих людей, місця, 
середовище, щоби Бог більше торкався 
всіх українців: католиків, православ-
них, протестантів. І почалися відбу-
ватися дуже гарні речі», – відзначив 
о. Тарас. Він також наголосив на важ-
ливості створення молитовних груп, 
які є «серцем парафії». 

Розповідаючи про діяльність ПМВ, 
владика відзначив: «Ми цього року 
маємо здобутки: видали підручник 
«Місіологія» ректора Дрогобицької 
духовної семінарії о. Мирона Бендика, 
вийшов перший номер «Обіжника», в 
якому міститься інформація про ді-
яльність нашого відділу, що робить 
Церква і до чого прагне, побачив світ 
довідник «Спільноти УГКЦ та гро-
мадські організації в країнах новіт-
ньої міграції» – як для духовних, так 
і для світських людей, які працюють 
на еміграції чи збираються за кордон». 

Учасники семінару обговорили 
роль мирянського руху в становленні 
та розвитку УГКЦ в країнах міграції. 

Протягом семінару учасники про-
слухали низку лекцій, декотрі з них 
подаємо окремо.

Канонічні аспекти мирянського руху 
представив о. д-р Андрій Танасійчук, 
експерт канонічного права Патріаршої 
курії (Київ). Він відзначив, що миряни 
можуть бути задіяними у виконанні 
покладених на Церкву місій, а бути 
мирянином також означає отримати 
покликання. «Прийняттям таїнств 
християнського втаємничення хрис-
тиянин отримує власне покликання, а 
саме – стає мирянином. Це в свою чергу 
зобов’язує, а не лишень рекомендує, 
щоб послідовність його вчинків завжди 
порівнювалась із волею Божою… Ли-
шень через діалог, через запитування 
своїх духовних наставників і отриму-
вання від них відповідей, мирянин 
зуміє у будь-якій сфері суспільного 
життя, бути тим живим камінням, про 
які говорить св. Петро, а саме в єдності 
із іншими утворює видиму Христову 
Церкву на землі», – наголосив о. Андрій. 

Викладач Українського католиць-
кого університету д-р Юрій Підліс-
ний говорив про стан і перспективи 
мирянського руху в умовах міграції. 
Він зазначив, що міграція ставить сер-
йозні виклики перед сучасним світом 
і, зокрема, Церквою. І наголосив, що 
точкою опори для емігранта за кор-
доном завжди залишається Церква і 
парафіяльні спільноти. 

Доповідь голови християнського 
товариства українців в Італії Олеся 
Городецького була присвячена гро-
мадським організаціям. «Найбільш 
розвинена і дієва громадська органі-
зація за кордоном – Світовий конгрес 
українців. Є сталі, розбудовані органі-
зації: Український конгресовий комі-
тет Америки чи Конгрес українців Ка-
нади, які були створені попередніми 
хвилями еміграції, добре забезпечені, 
мають реальні важелі впливу на уряди 
країн. Щодо нової міграції, то біль-
шість нових мігрантів залишаються 
громадянами України, не мають права 
голосу і того політичного впливу, який 
давав би їм можливість вирішувати 
певні проблеми за кордоном. Сьогодні 
важко формувати громадські органі-
зації. Люди мало свідомі, з недовірою 
ставляться один до одного, бояться чи 
не хочуть об’єднуватися», – зазначив 
Олесь Городецький. 

Учасників духовно-формаційно-
го семінару відвідав і Блаженніший 
Святослав Шевчук. Глава УГКЦ від-
служив Вечірню у каплиці Київської 
Трьохсвятительської духовної семіна-
рії, а потім поспілкувався з учасника-
ми курсів. Поцікавився проблемами 
та перспективами розвитку душпас-
тирства, зокрема, на теренах Литви, 
Португалії і Австрії. 
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«Євангелізація» походить з гр. $&3"-
2$(1=4$I" і дослівно означає «благовіс-
тування», «сповіщення перемоги». 
В найширшому значенні євангеліза-
ція – це вся душпастирська діяльність 
Церкви. Все, що робить Церква, це є 
євангелізація, тобто проповідь Ісуса 
Христа. Під євангелізацією розумі-
ються і різні форми проповідування 
Євангелія: місії, реколекції, катехізація. 
У стислішому значенні євангелізацією 
окреслюється керигматичне пропові-
дування, щоб пробудити віру у неві-
руючих. Крім того, євангелізація – це 
діяльність християн задля преобра-
ження суспільства на євангельських 
началах. Тому досі говоримо євангелі-
зація культури чи науки. Різні ділянки 
суспільно-політичного життя вимага-
ють привикання духу Євангелія. Таку 
євангелізацію здійснюють миряни. 

Головним євангелізатором є Ісус 
Христос. У Євангелії від Матея і Марка 
читаємо, що Він проповідував Благу 

Вість. Відтак Церква окреслює свою 
діяльність словом «євангелізація», 
оскільки вона продовжує місію Ісуса 
Христа у світі. Євангелізація Церкви 
народжується в день П’ятидесятниці. 
Відтоді учні Христові отримують дар 
Святого духа і Його силою розпочи-
нають діло свідчення своєї віри, яке 
триває аж по нині. 

Останнім часом дуже часто чуємо 
поняття «нова євангелізація». Впер-
ше цей термін вжив Блаж. Іван Павло 
ІІ під час своєї подорожі до Польщі в 
1979 році. Тоді в Новій Гуті він сказав: 
«Ми отримали знак, а саме – що на по-
розі нового тисячоліття, в цих нових 
часах, в цих нових умовах життя по-
вертається проповідування Євангелія. 
Починається нова євангелізація, так, 
неначе б йшлося про повторне звіщан-
ня Євангелія, навіть якщо насправді во-
но завжди залишається таким самим». 

Впродовж наступних років точніше 
пояснив, в чому полягає ця «новизна», 
а саме – під час засідання Єпископської 
Конференції Латинської Америки на 
Гаїті 1983 року Папа сказав, що йдеться 
не про ре-євангелізацію (євангелізацію 
наново), а про нову євангелізацію, но-
ву «щодо своєї ревності/запалу, своїх 
методів та своїх проявів».

Отже, йдеться про те, щоб відва-
житися на нові підходи і новий запал 
у проповідуванні Євангелія в обста-
винах змінного світу. 

«Поняття «місія походить від лат. 
Mittere, в сенсі «посилати, відправля-
ти» і означає «післанництво, завдання». 
Першими християнськими місіонерами 
були апостоли (дослівно «посланці»), 
які виконували доручення Господа Ісуса 
«Ідіть, отже, зробіть учнями усі народи, 
хрестячи їх в ім’я Отця і Сина і Святого 

Доповідь сестри Олександри Яки-
мець, СНДМ (Рим) була присвячена 
проповідництву і катехизацій дітей та 
молоді у місійному служінні в країнах 
міграції. Вона поділилася власними 
пропозиціями щодо вдосконалення 
духовної та катехитичної опіки. Серед 
яких: зміцнювати роль християнської 
громади, починати з привабливих рис 
належності до етнічної групи, Церкви 
Свого Права, звертатися до досвіду 
емігрантів інших народів, прикладів 
життя попередніх хвиль еміграції, го-
ворити про Україну правду, в оптиміс-
тичному світлі, звертати увагу на при-
клади життя цікавих і великих людей, 
самого Ісуса в еміграції, говорити про 
Бога мовою дитини.

Соціальний вимір душпастирства 
мігрантів представив учасникам се-
мінару о. Андрій Нагірняк, керівник 
Відділу соціальних питань Патріар-
шої курії УГКЦ (Київ). Він наголосив 
на важливості соціального служіння, 
оскільки «віра без діл – мертва». 

«Соціальне служіння – це нести 
Христа у ділі тим, які є в потребі. Це 
поміч ближньому, який її потребує: 
допомога хворим, опіка над сирота-
ми, вдовами, допомога юридична, 
медична, психологічна», – зазначив  
о. Андрій. 

Він також на-
вів  прис у тнім 
слова св. Івана Зо-
лотоустого, який 
казав, що «ми-
лостиня – цари-
ця чеснот, швидко 
підносить людей 
у небесні зводи, 
вона – найкраща 
заступниця».

Отці-місіонери також взяли участь 
у скайп-конференції з секретарем 
ПВМ о. Василем Поточняком, який 
перебуває в Італії. Він привітав учасни-
ків семінару, побажав їм плідної праці 
і зазначив, що у місійному душпастир-
стві велику роль відіграє відкритість 
священика до всіх людей, які потре-
бують духовної опіки. 

Підбиваючи підсумки семінару, 
владика Йосиф Мілян відзначив: «Ми 
бачимо зацікавлення священиків і 
викладачів, які зголосилися приїха-
ти, поділитися своїм досвідом, своїм 
служінням. Я дуже вдячний всім. Спо-
діюся, що викладена інформація стане 
вам у нагоді. Програма була достатньо 
цікавою і корисною. Кожен семінар 
має наслідки для нас, думаю, що для 
міграції так само».

Він також розповів, що в планах 
ПМВ – проведення форуму мігрантів 
Європи. 

Єпископ вручив всім учасникам се-
мінару сертифікат про прослуховуван-
ня курсу і пообіцяв, що всі пропозиції 
і питання, які поставили священики-
місіонери у анкетах за результатами 
семінару, будуть розглянуті на Вели-
кому Синоді. 

<C?I.1? "(PI?- =D`B?Q,
6$5%$#3% A)">=< M*)65>*1& JK,L
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мін цього навчання Церкви читаємо 
слова кардинала Баллестреро сказані 
під час церковного зібрання в Лоретто 
1985 року: «Чим більше ми застанов-
лялися над нашим буттям Церквою, 
тим більше відкривали місіонерську 
Церкву: Церкву, яка у цьому світі не 
існує для себе самої, але для інших, для 
слави Божої і для спасіння світу. Не-
має сенсу бути Церквою, якщо ми не 
є місіонерами, якщо не відкриваємося 
на задум Бога щодо світу і не стаємо 
Божими співпрацівниками і служите-
лями у здійсненні цього задуму». 

Анрі де Любак в своєму творі «Роз-
думи про Церкву» зазначив: «Головна 
і єдина місія Церкви – дати Ісуса Хрис-
та людям. Вона має нести Добру Нови-
ну про Нього, являти, доносити її до 
кожного». Книга Діянь Апостолів, що 
оповідає про початкову добу Церкви, 
цілковито присвячується проповіді 
 Ісуса Христа. Вона починається сло-
вами Воскреслого Господа, з якими Він 
звертається до учнів: «…ви приймете 
силу Святого Духа, що на вас зійде, 
і будете моїми свідками в Єрусалимі, 
у всій Юдеї та Самарії, й аж до краю 
землі», – а завершується описом Павла, 
що «приймав усіх, що приходили до 
нього, проповідуючи Царство Боже і 
навчаючи про Господа Ісуса Христа».

Або цитата з «АВС християнської 
віри» о. Паоло Куртаза: «Бог запро-
шує людей до участі у своїй місії, га-
ряче прагне, щоб люди прилучилися 
до Його задуму, щоб будували разом 
з Ним новий світ. Церква або є місіо-
нерською, або взагалі не є Церквою. 
І якщо Церква засиджується, або від 
страху замикається в собі самій, вона 
заперечує свою глибоку природу зрад-
жує власний мандат».

Це не тільки католицький фено-
мен. Російська православна Церква 
кілька років тому розробила концеп-
цію місіонерської діяльності. На со-
борі прийняли документ про сучасну 
зовнішню місію РПЦ. Вони дуже ак-
тивно працюють над цим напрямом 
діяльності Церкви. Патріарх Кирило 
їздить до Китаю, Ірану, Куби, Індонезії 
та інших країн світу. 

Уривок з цієї концепції: «Мі-
сія (свідчення) – проповідь задля про-
будження віри – притаманна самій 
природі Єдиної, Святої, Соборної і 
Апостольської Церкви і полягає в про-
повідуванні Благої вісті усьому світу: 
«Ідіть же по всьому світу та пропо-
відуйте Євангелію всякому творін-
ню» (Мк. 16, 15). Вона скерована на 
спасіння кожної людини… Місія як 
апостольство завжди являлася най-
головнішим завданням церковних 
людей як виконання заповіді Госпо-
да своїм учням: «Ідіть, отже, і зробіть 
учнями всі народи: христячи їх в ім’я 
Отця і Сина і Святого Духа; навчаючи 
їх берегти все, що я вам заповідав» 
(Мт. 28, 19-20)… Місіонерська діяль-
ність, як пріоритетна для Російської 
Православної Церкви на цьому ета-
пі, вимагає глибшого богословського 
осмислення різних традицій і способів 
душпастирської опіки та проводу… 
Пастирсько-місіонерська традиція, за-
снована на зразках місіонерської про-
повіді і діяльності видатних місіонерів 
РПЦ, пропонує особливі способи і ме-
тоди задля того, щоб привести людей 
до Христа, коли місія здійснюється 
серед нехрещених або хрещених, але 
не навчених у вірі людей».

Тут перегукуються ті самі мотиви, 
що ми маємо в УГКЦ.

Духа, навчаючи їх зберігати все, що я 
заповідав вам» (Мт. 28, 19–20). 

Коли в Символі віри ми називаємо 
Христову Церкву «апостольською», то 
маємо на увазі не лише апостольське 
спадкоємство віри і хіротонії, а й та-
кож завжди актуальне покликання 
Церкви проповідувати Євангельську 
науку. Тому можемо з повним правом 
ствердити, що місія притаманна самій 
природі Церкви: християнська Церква 
є Церквою місіонерською». 

Коли ми говоримо про Страте-
гію 2020, для нас відправною точкою 
є послання Блаженнішого Святослава.

«Ісус Христос сказав до своїх учнів: 
«Ви – сіль землі… Ви – світло світу» 
(Мт. 5, 13–14), – і тим самим закликав 
нас виходити за межі нашої церковної 
спільноти, щоб нести у світ Христову 
науку, щоб перемінювати світ Христо-
вим Духом. Відновлена Святим Духом 
церковна спільнота самим своїм бут-
тям стає живою проповіддю Христа, 
присутнього у ній. Тут доречно згадати 
один із улюблених висловів блажен-
ного Папи Івана ХХІІІ, що «парафія – 
це «криниця посеред села», до якої усі 
приходять, щоб втамувати спрагу». Ба-
жаємо, щоб наші парафії ставали таки-
ми духовними криницями, щоб до них 
горнулися люди та знаходили покріп-
лення і силу, любов і благодать, одне 
слово – спасіння. Ісус Христос навчає 
нас, що маємо бути готовими свідчити 
про Нього не лише своїм життям, а й 
словом. Сьогодні нерідко трапляється, 
що християни соромляться визнати 
свою віру, приховують її мовчанкою 
і пасивністю там, де треба відважно 
боронити Христову Церкву та стати 
на захист прав і гідності людини. Наші 
душпастирські ініціативи, катехизація, 

Богослужіння, читання Слова Божо-
го тощо мають зробити нас стійкими 
й непохитними у вірі, а також завжди 
готовими «дати відповідь кожному, хто 
у нас вимагає справоздання про нашу 
надію» (пор. 1 Пет. 3, 15). З особливим 
визнанням і подякою хотів би згадати 
сьогодні тих священиків та богопос-
вячених осіб, які, керуючись місійним 
духом, несуть духовну опіку нашим 
вірним поза межами матірної землі, 
зокрема емігрантам, як рівно ж тим, 
хто звіщає Боже Слово в’язням, вій-
ськовослужбовцям та усім, котрі ще 
не пізнали і не зустріли Христа. Вся 
Церква повинна підтримувати їх та мо-
литися за силу Духа для них у цьому 
важливому служінні».

Отже, основні тези послання Бла-
женнішого Святослава: Церква за сво-
єю природою є місійною; Церква здій-
снює свою місію самим своїм буттям; 
Церква має бути готовою свідчити про 
свою надію також словом проповіді; 
кожен повинен брати участь у єван-
гелізаційній місії Церкви відповідно 
до свого покликання.

Завдання євангелізації – це завдан-
ня кожного християнина, не тільки 
священика чи єпископа. Йдеться про 
християн загалом, щоби вони не со-
ромилися визнавати свою віру.

 У Католицькій Церкві поширюєть-
ся рух «Donum gdei»: коли священики 
чи миряни добровільно зголошуються 
на місійну діяльність на 10-15 років 
і їдуть у різні єпархії по всьому світу, 
щоби впродовж цього часу бути місіо-
нерами. Вони віддають частину свого 
життя на цю справу. 

ІІ Ватиканський Собор навчає: 
«Церква, яка живе у світі, є за своєю 
природою місіонерською». Як відго-
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Церква за своєю природою є мі-
сійною. 

Кожне літургійне богослужіння, – 
оскільки воно є ділом Христа-свяще-
ника і його Тіла, яким є Церква, – є 
найвищою мірою священнодіянням, 
якого дієвій силі жодна чинність Церк-
ви не може дорівняти ані тим самим 
способом, ані тим самим ступенем 
(Конституція про Святу Літургію). 

Cвященнодіяння є найбільшою 
сутністю Церкви, найбільшою при-
родою Церкви. Це найбільше, до чо-
го покликана Церква, – предстояти, 
славословити Господа. 

Ми черпаємо своє життя в Бозі. 
І Божественна Літургія дає змогу до-
торкнутися до причастя, причастити-
ся до життя Божественного. Кожне 
наше богослужіння – це причастя, 
це участь у Божественному таїнстві 
Пресвятої Трійці. 

Що сталося з приходом Ісуса Хрис-
та? У кожному куточку світу розви-

нулася якась Літургія. Кожна людина 
прагне Бога, шукає Його. Більшість 
людей кажуть: «Я вірю в Бога». Кож-
на людина має свою релігію. Про це 
дуже гарно сказав святий Його Син: 
«Серце моє не зазнає покою, аж поки 
не пізнаєте ви Бога». 

Бог прийшов до людини. До нас. 
Треба це лише усвідомити: з ким ми 
зустрічаємось, кого причащаємо. 
Христос входить в наше життя, вхо-
дить через Богослужіння.

Літургійне богослужіння – це зу-
стріч з Богом людини, яка через Та-
їнства християнського втаємничення 
«у Христа хрестилася, у Христа зодяг-
нулася», це зустріч і спілкування Сина 
Божого з його Небесним Отцем. У Лі-
тургії звершується таїнство нашого від-
куплення, і звершення цього таїнства 
відбувається на знак для тих, хто має 
увірувати в єдинородного Сина Божого. 
«Літургія, якою «звершується діло на-
шого Відкуплення, … головною мірою 
спричиняється до того, щоб вірні і своїм 
життям висловили та й іншим вияви-
ли Христове таїнство і дійсну істоту 
правдивої Церкви, … і то так, щоб те, 
що в ній є людське, зміряло до Божого 
та йому підпорядковувалося, видиме – 
невидимому, діяльність – контемпля-
ції, теперішнє – будучому царству, до 
якого ми зміряємо. Тим то Літургія не 
лише тих, що є в Церкві, повсякденно 
будує на святий храм у Господі, на Боже 
житло в Дусі … , але воднораз дивним 
способом скріплює їхні сили на пропо-
відування Христа і таким чином являє 
Церкву тим, що поза нею, як підняте 
знамено народам, під яким зберуться 
в одне розкинені діти Божі, аж поки не 
буде одне стадо й один Пастир». (Кон-
ституція про Святу Літургію). 

Наша Церква, як і будь-яка Церква, 
виникає тільки тоді, коли є місійна 
діяльність, коли є євангелізація, коли 
спільнота виходить поза себе. Чому 
постали наші спільноти у Казахстані, 
Вільнюсі, Португалії, Іспанії, Італії, 
Австрії? Бо Церква вийшла поза себе, 
пішла туди, де вона потрібна. 

Місійна діяльність – це специфіч-
на діяльність. Дуже часто священики 
йшли за нашими вірними. Спочатку 
вірні виїжджали, а потім Церква за 
ними йшла і ставала місійною. По-
чинаючи від Андрія Первозванного, 
який промовив на київських горах: тут 
засяє Божа слава і багато храмів буде 
збудовано. Це була перша ластівка, яка 
звістувала Євангеліє на наших укра-
їнських землях. Далі були мученик за 
віру св. Климент Папа Римський і хрис-
тиянські поселення чорноморського 
побережжя; місія св. Кирила і Мефодія; 
візантійські місіонери після 988 року; 
душпастирська опіка над емігрантами 
в першій половині ХХ століття; місіо-
нери-редемптористи в Галичині; місія 
тихого свідчення в часи підпілля.

Церква здійснює свою місію «у світі, 
для світу і зі світом». У світі, бо світ є 
місцем, де започатковується, прохо-
дить і довершується історія людини і 
людства, яка, завдяки присутності і дії 
Бога, стає історією спасіння. Для світу: 
створеного Богом, і, хоч підданого в 
неволю гріха, визволеного Христом 
Спасом і покликаного до переобра-
ження у Господі. Зі світом: бо Церква 
робить своїми «радості і надії, смут-
ки і тривоги» усього людського роду. 
Церква не просто проповідує, перебу-
ваючи назовні, але супроводжує люди-
ну, переживаючи разом з нею її долю 
і допомагаючи знайти сенс її буття. 

Історичний вимір місії пригадує, що 
вона не лише мусить бути закоріненою 
у Пресвятій Тройці, й мусить брати до 
уваги конкретні історичні обставини 
і потреби людини кожного часу. 

Сьогодні існують зовнішні загрози 
євангелізації:

– споживацьке суспільство: людина 
радше обирає з-поміж багатьох «про-
позицій», аніж свідомо вирушає на 
пошуки Бога;

– плюралізм як переконання про 
рівну цінність усіх тверджень і їхню 
рівну віддаленість від Істини;

– духовний індивідуалізм – закри-
тість до іншого в переконанні, що до-
статнім є особистий і індивідуальний 
зв’язок з Богом;

– «переконування інших про ре-
лігійні справи = обмеження їхньої 
свободи»;

– «вистачить представити свої по-
гляди, а далі залишити діяти згідно з 
власним сумлінням, не закликаючи їх 
до єднання з Христом і до прийняття 
католицької віри»;

– вистачить творити спільноти, 
здатні боротися за мир, за соціальну 
справедливість і права людини…;

– «достатньо зробити людей більш 
гуманними чи вірними власній релігії»;

– «не слід голосити Христа тим, 
котрі Його не знають»;

– «не варто закликати до приєднан-
ня до Церкви, оскільки це не конечне 
до спасіння».

Євангелізація і Літургія – нерозділь-
ні. «Євхаристія є джерелом і вершиною 
усієї євангелізації» (РО 5). Священик 
має допомагати брати участь в Євха-
ристії щоденно, а Службу Божу слу-
жити так, щоб вона ставала видимим 
знаком невидимої присутності Христа.

<C?I.1? <A-AI.1@ 3CA10*,YF1, 
M*)65>*-*>01.")5  
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Харизматичний рух, на мій погляд, 
це є знак, що наші вірні і ми також 
не готові пережити дії Святого Духа 
у контексті сучасного богослужіння.

Великою місією є якість служіння 
священика. Часто трапляється поспіх 
і недбайливість при звершенні бого-
служінь. Часто ми цього не зауважує-
мо, але на це вже починають реагувати 
у своїх дописах наші вірні, які богослу-
жіння сприймають як святкове пере-
життя: «Чи можливий у свята поспіх? 
Чи можливий він у Церкві? Здавало-
ся б, хоча б у свята наші пресвітери 
будуть велично і достойно служити, 
співатимуть із чуттям урочистости, не 
гнатимуть бідні єктенії втришия… Але 
ні. Може, десь і служать урочисто, од-
нак – не в нас. У нас і в свята – «вечно 
нажатая педаль». Якийсь вічний дух 
нетерпіння, висолопленого язика … 
Бо скажіть: як часто чуєте ви гарно ви-
конану єктенію? Скільки разів на рік? 
Чи ще десь існує такий спосіб виконан-
ня єктеній, коли прошення, заспівувані 
дияконом або пресвітером, виконують-
ся дійсно діалогічно з хором/народом, 
а не в страшному і вбивчому поспіху 
накладаються на «Господи, помилуй» 
чи «Подай, Господи»? … Це – псевдо-
пасторалізм. Так звана пасторальна до-
цільність, у жертву якій в нас прино-
ситься всяка краса і всякий літургійний 
сенс. Аби тільки народ «мав Службу 
Божу», а яка якість того «мати» – кого 
це обходить…»

Такі репліки можуть свідчити про 
фундаментальну проблему нашого лі-
тургійного життя: цілковитий брак 
усвідомлення, перед ким ми стоїмо, 
до кого промовляємо наші єктенії 
і молитви; немає свідомості, Хто нам 
служить і Кому ми служимо.

Ми часто сприймаємо молитву як 
обов’язок. Християнин, а це означає 
також член парохії – чи священик, чи 
рядовий вірний, – зобов’язаний моли-
тись, виконувати недільний обов’язок. 
Але треба пояснити, чому, як і коли. 
Наприклад, священики зобов’язані до 
моління Часослова, але чи треба свя-
щеника зобов’язувати? Чи не прийшов 
час задля спасіння автентичної літур-
гійної молитви розвинути богослов’я 
привілею церковної молитви, вислов-
леного у своїй проповіді Генрі Ньюма-
ном: «Розглядаючи це питання (літур-
гійної молитви) у світлі привілею, я не 
мушу звинувачувати когось за те, що 
він не прийшов. Я кажу йому: якщо 
ти не приходиш, то багато втрачаєш. 
Очевидно, для цього є вагомі при-
чини, адже на тобі лежать обов’язки, 
пов’язані з твоїм земним покликанням, 
яке ставить свої вимоги; ти повинен 
служити, як Марта, і не маєш вільного 
часу, як Марія. Нехай так; і все ж ти 
втрачаєш, як втратила Марта тоді, коли 
Марія була при ногах Ісуса. Ти втрача-
єш; я не кажу, що Бог не може це тобі 
компенсувати; … Ти лише спробуй 
зрозуміти, що безперервна молитва і 
прослава є привілеєм; лише щиро від-
чуй те, чого більшість християн чомусь 
все-таки не усвідомлює, – що «добре 
нам тут бути»; відчуй, як це відчували 
перші християни, коли вони не мо-
гли зібратися через переслідування, 
або як святий Давид, коли він кликав: 
«Душа моя спрагнена Бога, Бога живо-
го! Коли я прийду й появлюсь перед 
Божим лицем?» – відчуй це, і мені не 
треба буде домагатися твого приходу; 
ти прийдеш, якщо зможеш».

Богослужіння мусить нас одухот-
воряти, перемінювати. І якість нашої 

Богослужіння є життєдайним до-
свідом Бога, воно перетворює і являє 
Церкву та кожного її члена у видимий 
знак невидимої благодаті Господа. Слу-
жіння Богові є діалогічним актом: Бог 
освячує людину, а освячена людина 
прославляє Бога, саме тому головне 
богослужіння називається Євхарис-
тія – подяка, за все, що Господь вчинив 
в історії людства і чинить. 

Те, що Церква вірить, вона ісповідує 
у богопоклонінні, саме від літургійно-
го споглядання і спілкування з Богом 
розкривається її віра. Тому богослуж-
бове життя для кожного християнина 
є також школою віри.

Роки, в які нормальне для Церкви 
літургійне життя було неможливим, 
створили певний стереотип сприй-
няття літургійного життя, у якому 
душпастирі намагались зберегти 
найважливіше. Сьогодні перед Церк-
вою стоїть завдання відновлення та 
формування передусім літургійної 
свідомості. Літургійне життя знову 
повинно засяяти у свідомості нашої 
Церкви як щось важливе і потрібне. 
Ми повинні відкрити той невимовний 
для себе скарб літургійного ісповід-
ування нашої Церкви. Бо саме під час 
цілості літургійного життя Церкви, 
«яким Бог досконало прославляється 
і люди освячуються, Христос дійсно 
завжди поєднується з Церквою, своєю 
найдорожчою обручницею, яка його 
називає своїм Господом, і через нього 
віддає найвищу шану Відвічному Отце-
ві» (Конституція про Святу Літургію).

У Катехитичному пораднику, який 
готує до публікації Катехитична ко-
місія, стверджується: «Богослужіння 
добового кола – це найслабша ланка 
сучасного молитовного життя паро-

хії. Якщо це не парохія, яку провадять 
монахи, то спільне богослужіння ве-
чірні, повечер’я, полунощниці, утрені 
та часів все ще залишається мрією». 
На жаль, це правда. Богослужіння до-
бового кола можуть оживати тут і там, 
якщо на парохії є особливі молитовні 
групи – Матері молитви, Апостольство 
молитви чи інші спільноти та товари-
ства. На парафіях в містах у суботу 
ввечері і перед святом зазвичай є ве-
чірня, по деяких – в неділю. Також є 
утреня, але служать її не на всіх місь-
ких парафіях у неділю і свята. Хоч є 
деякі парафії, на яких вечірню та утре-
ню моляться щодня. По селах досить 
рідко буває в суботу ввечері і перед 
святом вечірня, а ще рідше – в неді-
лю і свята утреня. Загалом утреня від-
правляється не більше як в 25 відсотків 
сіл. На абсолютній більшості парохій 
Божественна Літургія просто витісняє 
інші богослужіння. Не заперечуючи 
центрального значення і важливості 
Божественної Літургії в житті парафії, 
нам треба наголошувати на благодат-
ному впливі інших богослужінь. 

Інструкція застосування літургій-
них приписів Кодексу Канонів для 
Східних Церков: «Подібно до Святого 
Письма, ці тексти заслуговують на те, 
щоб їх глибоко вивчати і передумува-
ти, виявити ті дорогоцінні перлини, 
які містяться в них. Тому церковне 
правило є сприятливим місцем для 
вивчення християнської духовності, 
яка починається з молитви Церкви».

Насмілюсь сказати декілька слів, 
які будуть краще відкриті в іншій до-
повіді, а саме – проблема харизматич-
ного руху в тому, що він будується за 
римо-католицьким типом духовності, 
або за протестантськими зразками. 
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Я хочу подякувати священикам, 
монахам і монахиням, які служать за 
кордоном. Їхня присутність там – це 
певний острівець для тих, хто в дале-
кому плаванні. Навіть якщо щось не 
вдається, у них завжди є острівець, де 
можна зупинитись, перечекати, пере-
осмислити своє життя. 

Я порівнюю дві еклезіології. Еклезі-
ологія Апостола Павла є дуже антро-
пологічною. Він говорить про кожен 
член людини, який обдаровує її сут-
ність. Болить рука – терпить вся лю-
дина. Гарно на серці – тішиться ціла 
людина. 

Ісус іде ще далі. Він говорить про 
людину. Але ставить за приклад ранні 
її роки чи навіть місяці життя. Чому 
він зосереджує увагу на дитині? Дити-
на дуже сильно довіряє батькам. І че-
рез це не боїться жодних змін. В ди-
тини часто міняють одяг, різні ігри, 
годування. А вона довіряє батькам, 

дозволяє ці зміни та ще й радіє ним. 
Так само молода людина любить зміни. 
А вже доросла людина дуже часто не-
змінна. Вона прив’язана до свого міс-
ця. Тому Христос і ставить в приклад 
дитину. І, мені здається, ця змінність 
має бути рисою місіонера. 

Місіонер – це Божа дитина, бо дові-
ряє Йому свої зміни. Це нове пізнання, 
нове ділення, але також нова допо-
мога іншим, особливо потребуючим, 
в ім’я Боже. 

Рік тому на місійному семінарі 
у мене були свої плани, мрії, думки. 
Але хвороба в один момент змусила 
погодитися на зміну. Зміна ця означає 
відчитати, як можна послужити Богові 
в інший спосіб, в інших обставинах 
і реаліях, з іншими силами. Зробити 
так, як Бог хоче.

Мені здається, що страх хвороби, 
особливо смертельної, в тому і поля-
гає, що ми страшно боїмося змін. Ко-
ли зміни наступають, ми підіймаємо 
руки догори, мовляв, нічого не вийде, 
плани урвалися. 

Під час молитви, під час спілкуван-
ня з Богом я віднаходжу, що і в такій 
можливості, в якій може опинитися 
кожна людина, можна віднайти Божу 
присутність, а відтак щастя, радість 
і потрібність. 

Я хочу побажати отцям, сестрам 
і тим, які думають, але ще не виріши-
ли, чи їхати на місії чи ні: не боятися 
змін, не боятися бути Божими дітьми, 
які з довіри до Бога готові на зміни. 
Щоби не тільки побачити щось нове 
і почати жити новими враженнями, 
але щоби допомогти комусь, підтри-
мати когось, подарувати себе комусь. 

Я бажаю всім радості та вдячності 
від служіння, яке потребує змін. 

молитви – це те, які ми є після неї. 
Молитва – це немовби харчування для 
душі. Ти виходиш інакший: готовий 
прощати і слухати. 

Ідеальне богослужбове життя па-
рафії залежить від багатьох чинників. 
Воно не з’являється само собою. Як 
у кожному духовному подвигу, над 
ним необхідно довго і завзято пра-
цювати, кожна наша молитва не про-
ходить дарма. 

Важливе завдання священика бу-
ти іконою Христа, який постійно діє 
у своїй Церкві для освячення вірних 
та на спасіння світу. Поряд із пропові-
дуванням Слова, головним «творін-
ням», священиком має бути благого-
війне богослужіння. Життя у Христі 
полягає передусім у живій та автентич-
ній Літургії. Ієрей завжди для своєї па-
рафії є символом єдності молитви, віри 
та християнського життя. Люди хочуть 
бачити священика взірцем, прикладом, 
іконою. Проповідь через богослужіння 
є найкращою проповіддю Христа і на-
шої віри. В яких інших обставинах, як 
не у присутності благоговійного моли-
товного спілкування з небесним Отцем, 
Слово Христа, яке пропові дує ієрей, 
стане дієвим для вірних, які прийшли, 
щоб його прийняти? 

Священики та вірні повинні чита-
ти богослужбові тексти для того, щоб 
добре їх розуміти і вміти користати 
з багатовікового досвіду літургійно-
го життя Церкви. Лише тоді богослу-
жіння будуть формувати осіб. Знання 
літургійної традиції та намагання бла-
гоговійно слідувати її законам дасть 
священикам та вірним унікальну мож-
ливість тісніше єднатися з Христом «у 
невечірній день Його Царства», як це 
гарно висловлює у пасхальному каноні 

св. Йоан Дамаскин. З житія священ-
номученика Йосафата дізнаємось, що 
він черпав для себе знання богословія 
з читання богослужбових текстів. Він 
перечитував Октоїх і Мінею. Інший 
Святий Іван Кронштадський, який 
закінчив семінарію і академію, однак 
вказує на те, що богослов’я (більш точ-
ніше сказати – Бога) пізнав, читаючи 
богослужбові мінеї. 

Літургія живе красою. Від того, як 
мовиться слово, звучить піснеспів, від 
самого естетичного оформлення лі-
тургійного простору залежить наше 
свідчення Христа та Його Царства. Іс-
нує проблема дяківського співу, який 
у дуже багатьох випадках нечіткий і 
невиразний. Відсутність місць форма-
ції майбутніх провідників літургійно-
го співу приводить до того, що дяки 
не вміють читати українські тексти, 
не можуть залучати людей до спіль-
ної участі в богослужінні. Наслідком 
цього є факт, що люди почуваються 
на богослужінні як в театрі, не відчу-
вають своєї участі у богослужінні. Те 
саме можна сказати і про естетичне 
оформлення літургійного простору. 
Про наші сучасні церкви рідко можна 
сказати разом із послами св. Володи-
мира: «Ми не знали де ми були чи на 
землі, чи на небі». Богоявлення Христа 
відбувається також у тому, що Церква, 
подібно до розкаяної жінки-блудниці, 
виливає на ноги Христа найкращі па-
хощі, не економить на естетиці задля 
інших, безперечно теж дуже важливих 
вимірів вияву любові до Спасителя.

Наші богослужіння мають дати лю-
дям досвід неба, досвід Царства Небес-
ного. Люди мають не лише казати, що 
вони вірують, але мають досвідчити 
цього Бога не землі.

(. <?0.CX 2(@(Y-H1,
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Площа: 17 075 400 км2. 
Населення: 141 945 087 осіб. 
Столиця: Москва.
Національний склад: росіяни, та-

тари, українці та ін.*

* Матеріали подано на основі праці док-
тора історичних наук, професора, акаде-
міка, ректора Українського Університету 
м.  Москви, завідувача відділу україноз-
навства УУМ Віктора Ідзьо, Українці в Ро-
сії –  історія, сучасний стан та перспектива 
розвитку в Російській Федерації. 2009 р.
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Історичні джерела XVI ст. розпо-
відають про поселення українців у 
Курській, Бєлгородській і Воронезькій 
областях. Ці нині російські регіони в 
минулому були споріднені з територі-
єю української Слобожанщини. Пере-
пис 1897 року зафіксував, що українців 
у Харківській губернії було 2 009 411 із 
загальної кількості – 2 492 316. У Во-

АНАЛІЗ ДУШПАСТИРСТВА 
УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-

КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
В РОСІЇ *

Q"3(14 =<:*36#)%6#&3 JK,L & R>61G

ронезькій губернії українці становили 
половину: з 1 967 054 – 952 993 осіб. 
У Курській від загального населення 
1 604 515 осіб – 523 277 українців. Зо-
крема, в Острозькому повіті українці 
становили 90% населення, у Богучар-
ському – 80%, у Бірюченському –70%, 
у Грайворонському – 60%.

XX 0@(C*@@H

Перший і головний район розсе-
лення українців – це етнічні землі, які 
відійшли в 20-х роках ХХ ст. до Росії.

1917 року, як свідчать докумен-
ти, на Слобожанщині, що була тісно 
пов’язана з Харківщиною, почалися 
процеси українського державотворен-
ня та шкільництва. Однак у середині 
1920-х років українізацію на Слобо-
жанщині було припинено терорис-
тичними методами. Офіційно це було 
прикрито «Постановою ЦК КПРС від 
16 жовтня 1925 року про врегулюван-
ня кордонів Української РСР з Росій-
ською РФСР». Від України фактично 
грубими методами відірвали части-
ну українського народу. Оскаржити 
цю постанову більшовицький уряд 
України не наважився. Характерно, 
що було відокремлено повіти, в яких 
українці становили більшість, – від 55 
до 90% загальної кількості населення. 
Від України до Росії відійшла велика 
територія з українським етнічним ма-
сивом, який проживав на цій терито-
рії щонайменше чотири століття, –  
з   XV – XVI до ХХ ст. Тобто українські 
автохтони, які перетворили ці пус-
тельні території на квітучі, вкорінюва-
лись у чужу культуру, зовсім відмінну 
за своїм соціальним статусом, мен-
тальністю та веденням господарства.

Приблизно така сама ситуація у 
другому українському регіоні, який 
становлять етнічні землі України, – 
Кубані. Імперська політика, а опіс-
ля радянське керівництво робило 
все для знищення української наці-
ональності, свідомості, культури на 
Кубані. З усього населення 1925 року 
українською мовою розмовляли міль-
йон осіб, сьогодні в Краснодарі укра-
їнською розмовляє щонайбільше 50 чи 
до 100 осіб, у Новоросійську – 30–50, 
у Сочі –  20–30. Нині, незважаючи на 
наявність у Російській Федерації за-
кону «Про національно-культуну ав-
тономію», фактично підтримки роз-
витку української культури на Кубані 
немає.

Фактичний матеріал, зібраний на 
цих землях, дає право наголошувати, 
що на Слобожанщині та на Кубані ма-
сової української національної куль-
тури немає, так само школи, преса, 
література, вищі навчальні заклади. 
Невеликі центри культури, на кшталт 
Лазарівського в Сочі, Краснодарі, Но-
воросійську, які обмежені в усьому, 
насамперед у фінансах, не можуть 
впливати на загальнонаціональну кар-
тину російськомовного суспільства.

Крім суто етнічних земель Ро-
сійської Федерації, де українці роз-
порошені, вони компактно прожи-
вають у Зеленому Клині – нині це 
Приморський і Хабаровський край, 
Сахалінська й Амурська області. Ре-
волюційний поштовх у 1917 році під-
няв на вищий щабель і національну 
свідомість українців. Тут виходили 
чотири українські газети, функціону-
вали українські місцеві органи влади. 
1922 року більшовики заарештували 
українське керівництво краю. 1924-го 
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більшовики провели судовий процес 
над українцями, які нібито прагнули 
створити свою державність на Далеко-
му Сході. За умов репресій мільйонне 
українське населення, інтелігенція Да-
лекого Сходу фактично зникла. Сьо-
годні українці на цих землях – уже 
незначна меншина, всього 200 тисяч 
осіб.

Особливий регіон, де сьогодні ком-
пактно проживають українці, – це Рес-
публіка Комі та Тюменська область, 
куди українці особливо активно поча-
ли переселятися в пошуках заробітку 
в радянський час. Тут вони національ-
но свідомі та активні, про що свідчать 
їхні наукові та культурні організації.

За даними офіційного перепису на-
селення 1989 року, в Російській Федера-
ції проживало 4 млн 362 тис. 872 укра-
їнців та українок. За регіонами:

Башкирія   74 990
Бурятія   22 868
Кабардино-Балкарія 12 826
Калмикія   4  069
Карелія   28 242
Комі   104 170
Північна Осетія  10 088
Татарстан   32 822
Тувінія   2  208
Удмуртія   14 167
Чечено-Інгушетія  12 637
Якутія   77 114
Адигея   13 775
Єврейський АО  15 921
Хакасія   1  323
Корякія   2 8 9
Ненецький АО  3  728
Таймир   4  816
Усть-Одинський 
Бурятський  2  255
Ханти-Мансійськ  143 317

Чукотка   27 600
Євенія   1  303
Ямало-Ненецький АО 85 022
Алтайський край  76 738
Краснодарський край  195 883
Приморський край  185 091
Ставропольський край 69 189
Хабаровський край  112 586
Амурська обл.  70 759
Архангельська  53 428
Астраханська  18 714
Бєлгородська  75 145
Брянська   27 122
Володимирська  28 844
Волгоградська  78 931
Воронезька   122 622
Івановська   15 335
Іркутська   97 045
Калінінградсьська  65 650
Калузька   30 191
Камчатська  43 014
Кемеровська  65 245
Кіровська   18 885
Костромська  9  723
Куйбишевська  81 720
Курганська   14 041
Курська   227 227
Ленінградська  49 182
Липецька   14 983
Магаданська  85 772
Московська   185 359
Мурманська  105 079
Нижегородська  33 344
Новгородська  14 425
Новосибірська  51 027
Омська   104 830
Оренбурзька  102 017
Орловська   11 512
Пензенська   14 942
Пермська   45 711
Псковська   178 803
Ростовська   178 803
Рязанська   15 542
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Саратовська  101 832
Сахалінська  46 216
Свердловська  82 215
Смоленська   21 789
Тамбовська   13 668
Тверська   28 941
Томська   25 779
Тульська   36 264
Тюменська   260 203
Ульяновська  17 710
Челябінська   109 615
Читинська   38 208
Ярославська  18 477

У двох російських столицях відпо-
відно проживали:

Москва   654 670
Санкт-Петербург  250 982

Варто зауважити, що українські 
громадські організації з регіонів Росії, 
які проводили підрахунок українсько-
го населення, вважають, що наведені 
дані суттєво занижені.
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2000 року українці з регіонів Росії в 
газеті «Ліга націй» зробили свій «при-
близний» підрахунок українського на-
селення в РФ. Згідно з ним українців 
у сусідній державі налічується при-
близно 5 мільйонів, вони становлять 
за кількістю третю етнічну групу після 
росіян і татар. Найдавніші населені 
пункти на теренах Росії, де компактно 
проживають українці, – у Воронезь-
кій, Курській і Бєлгородській областях. 
Після «розкуркулювання» в 30-х роках 
їхня кількість з 800 тис. – 1 млн осіб 
сильно змінилася і сьогодні становить 
200 тис. українців.

На Північному Кавказі проживає 
460 тис. українців. Найбільш компак-
тно в цьому регіоні українці прожи-
вають у Краснодарському краї та Рос-
товській обл. 

У нафтових і газових районах Пів-
ночі та Західному Сибіру проживають:

S'0$"6E53 >8(.  260 000
T3"#)-73"61I6E5)I 
3&#>">0")I >5%<2  150 000
R$6*<8(153 ,>01  100 000

Усього в Сибіру та на Далекому Схо-
ді проживає 1,5 млн українців.

В областях і республіках Урало-По-
волзького регіону (Челябінська, Орен-
бурзька, Саратовська обл.) – 800 тис. 
українців.

У Москві та Московській облас-
ті, за даними російської статистики, 
проживає близько 600 тис. українців, 
а фактично – 1 млн.

У Санкт-Петербурзі й області – 
приблизно 250 тис. українців. 

На території сучасної Російської 
Федерації виділяють такі найбільш 
населені українцями регіони: Слобо-
жанщина, Малиновий Клин (Кубань), 
Зелений Клин (Далекий Схід), Респу-
бліка Комі, Тюменська область.

>'63K%48'3 96M'!-
'35!7&;8'3 ;M6'<3 < 6!4#K

До загальної проблематики відно-
син Російської Федерації (РФ) з укра-
їнською діаспорою в Росії додається 
питання сучасного стану та перспектив 
розвитку Української Греко-Католиць-
кої Церкви (УГКЦ) в Москві та РФ.

У зв’язку з введенням 1997 року 
нового законодавства, яке обмежує 
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діяльність УГКЦ у Москві та РФ і було 
чинним до 2010 року, проаналізуємо 
стан і перспективу розвитку УГКЦ 
у Росії. 

До часу прийняття нового за-
кону «Про релігію», УГКЦ у Росій-
ській Федерації мала дві зареєстро-
вані релігійні громади – в Омську 
та Прокоп’євську, які очолювали 
священики УГКЦ Ярослав Сподар і 
Сергій Голованов. Ці громади станом 
на 2009 рік перереєстровані згідно з 
вимогами законодавства РФ. 

96M'!-'35!7&'& < 6!4#K

Припускають, що в Росії нині про-
живає від 100 до 400 тисяч членів чи 
вихідців із греко-католицьких сімей. 
Наразі доволі автономно діють дві гру-
пи греко-католиків: одна – це корінні 
росіяни, а друга – вихідці з Галичини.

Характеристика діяльності україн-
ських громад в окремих регіонах Росії, 
з огляду на перспективи становлення 
та розвитку УГКЦ у РФ , виглядає так.

1. Європейська частина РФ

а) На цій території розташовані го-
ловні адміністративно-політичні, істо-
ричні та духовно-культурні центри РФ.

б) За даними Посольства України в 
РФ, у європейській частині Росії про-
живає найбільша кількість українців 
за походженням, однак демографічні 
дані свідчать про невелику динаміку 
зростання їхньої кількості порівняно 
зі східними і північними регіонами 
РФ, а в останні роки, як засвідчують 
офіційні російські статистичні джере-
ла, кількість українців навіть значно 
зменшилась.

З огляду на різні історичні обста-
вини цей регіон займає перше місце 
за ступенем асиміляції українців із 
російським населенням. За статисти-
кою, лише 14,2% українців Воронезь-
кої області назвали українську мову 
рідною.

в) Історичні дані свідчать, що най-
більша хвиля еміграції в цей регіон 
відбувалася в XVIII–XIX ст. З огляду на 
те, що у 50-х роках вихідцям із Західної 
України, які поверталися з концтабо-
рів і заслання, забороняли оселятися 
у великих містах, не важко здогадати-
ся, що серед українців європейської 
частини РФ кількість громад УГКЦ 
дуже невелика. Однак у великих міс-
тах (особливо це стосується Москви 
і Санкт-Петербурга) серед українців є 
значний відсоток інтелігенції і кваліфі-
кованих фахівців різних галузей, яких 
залучали до праці в головних центрах 
СРСР, тому священики УГКЦ цих міст 
повинні бути найбільш інтелектуально 
підготовленими.

г) За свідченнями Посольства Укра-
їни в РФ, яке інформує про життя та 
діяльність українських об’єднань 
у окремих містах і областях європей-
ської частини РФ, найцікавішими, 
з огляду на перспективу для УГКЦ, 
є такі міста:

1) Москва. У столиці Росії прожи-
ває 552 670 українців (за паспортними 
даними радянських часів), що стано-
вить 6,8% усього населення міста. За 
статистикою, що її подали вчені Укра-
їнського університету в Москві, у Мос-
ковській області проживає 1 млн 200 
тис. українців. У Москві діє три неза-
реєстровані громади УГКЦ.

Серед суспільно-культурних осе-
редків, які сприяють розвитку струк-
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тури УГКЦ, – Український історичний 
клуб (голова – академік Віктор Ідзьо). 
При Українському історичному клубі 
(УІК) – офіційно зареєстрованій ре-
гіональній громадській організації 
св. р. №7571 – у більш легальній формі, 
з правом реєстрації через 15 років як 
релігійної організації УГКЦ створено 
духовне відділення УІК «Український 
Греко-Католицький центр». Керівни-
ком відділення, згідно з документами, 
поданими для реєстрації в управління 
юстиції Москви, є член Українського 
історичного клубу, громадянин Росії, 
корінний москвич, священик УГКЦ 
Олександр Сімченко.

Науковою роботою в Москві (з мож-
ливістю поширення на всю Російську 
Федерацію) займається Український 
університет у Москві. Посольство 
України в поданій інформації звер-
тає особливу увагу на те, що в мос-
ковських українців найбільш помітні 
проблеми з московською владою, яка 
не розуміє вирішення проблеми задо-
волення національних, культурних 
і релігійних потреб українців у Мо-
скві. Українське посольство та сер-
йозні релігійні та наукові кола наголо-
шують, що треба надавати допомогу 
Українському історичному клубу та 
Українському університету м. Москви, 
які провадять конкретну освітню, на-
уково-культурну та громадську робо-
ту з розбудови української духовності 
в Москві в рамках законодавства, яке 
існує в РФ, зокрема, ці структури до-
магаються встановлення юридичного 
статусу громади УГКЦ у Москві.

2) Санкт-Петербург. У місті про-
живає понад 150 тис. українців, або 
3% населення міста. Діє Українське 
суспільно-культурне об’єднання 

ім. Т. Шевченка, систематично про-
водять концерти й інші культурні 
заходи. При товаристві діє громада 
УГКЦ –  20–30 осіб.

3) Волгоград. У місті проживає 
майже 79 тис. українців, або 3% на-
селення міста. Працює Товариство 
української культури «Проліски». 
Громада УГКЦ може бути організо-
вана в кількості 40–50 осіб за наяв-
ності священика УГКЦ.

4) Вороніж населяє понад 122 тис. 
українців, або 4,9% населення міста. 
Громада УГКЦ може бути організова-
на в кількості 50–60 осіб за наявності 
священика УГКЦ. 

5) Калінінград. Тут проживає по-
над 62 тис. українців, або 7,2% населен-
ня міста. З 1992 року діє Калінінград-
ське обласне товариство української 
культури «Мрія», при якому відкрито 
недільну школу. Товариство бере ак-
тивну участь у щорічних міжнарод-
них фестивалях прибалтійських міст, 
представляючи українську культуру. 
До громади УГКЦ доїжджає о. Кирил 
Миронов зі Санкт-Петербурга.

6) Самара. Тут проживає понад 
82 тис. українців, або 2,5% населен-
ня. Створено Самарський обласний 
український національно-культурний 
центр, працює недільна школа, укра-
їнський хор, організовано українську 
редакцію на незалежній радіостанції 
«Радіо-7». Діє громада УГКЦ.

7) Сочі (Краснодарський край) – ви-
значний курорт на східному узбереж-
жі Чорного моря. Тут діє Український 
культурний центр, недільна школа, 
проводять вечори, шевченківські свята 
тощо. Громада УГКЦ може бути орга-
нізована в кількості 20–25 осіб за на-
явності священика УГКЦ.
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2. Сибір і Далекий Схід

Сприятливіші обставини для роз-
витку діяльності УГКЦ складаються 
на території Західного і Східного Си-
біру та Далекого Сходу.

а) Дані про ці регіони ґрунтуються 
на довідці Посольства України в РФ, 
а також на звітах місіонерів УГКЦ 
і священиків Я. Сподара, С. Голова-
нова та А. Майби, які побували в укра-
їнських громадах із місіями завдяки 
ініціативі Новосибірського єпископа 
РКЦ Йосифа Верта.

б) Звіти священиків УГКЦ Я. Спо-
дара та А. Майби про місійні поїздки 
дають підстави говорити, що ситуація 
в період із 2.10.2000 р. до 11.12.2009 р. 
засвідчила про те, що створення греко-
католицьких парафій можливе принай-
мні в десяти містах Сибіру та Далекого 
Сходу. Там створено осередки засно-
вників УГКЦ кількістю  30–50 осіб, які 
почасти вже зареєстровані, почасти 
ще перебувають у процесі реєстрації 
громад УГКЦ у державних органах юс-
тиції. Місії в містах Омську та Сургуті 
Тюменської області виявили, що по-
тенційна кількість парафіян, які ре-
гулярно би відвідували Служби Божі 
УГКЦ, сягає 200–400, а то й 700 осіб.  
В Омську під час Служби Божої в 2008–
2009 роках, за повідомленням свяще-
ника УГКЦ Я. Сподара, були присут-
ні понад 400 осіб (порівняйте: в липні 
1998–2000 рр. на Архиєрейській Святій 
Літургії з владикою Юліаном Гбуром 
було 100–200 осіб). 

Усі ці осередки УГКЦ, які активно 
розвиваються, засновані з допомогою 
українських громадських організацій.

в) Сибір і Далекий Схід населяє 
понад 1,5 млн українців, які іденти-

фікуються з греко-католиками під час 
україномовного богослужіння, про 
що наголошував у своєму звіті свяще-
ник УГКЦ Я. Сподар. Також у звіті він 
зауважив, що «успішність розвитку 
УГКЦ є дієвою, оскільки відбуваєть-
ся не лише через старше покоління, 
яке пам’ятає основи католицького 
віросповідання. Діяльністю УГКЦ 
цікавиться і молодь, яка, звісно, має 
велике бажання і потребу в духовній 
опіці українського греко-католиць-
кого священика, який асоціюється 
в них із вірою батьків, із втраченою 
Батьківщиною, з їхньою молодістю».

3. У містах, згідно з проаналізо-
ваними звітами священиків УГКЦ 
Я. Сподара, С. Голованова та А. Майби, 
перспективи розвитку громад УГКЦ 
виглядають так: 

1) Омськ. В Омську проживає 
104  тис. 830 українців. Найбільша 
українська греко-католицька парафія, 
яка з жовтня 1998 року має релігійну 
будівлю з назвою Покрова Пресвятої 
Богородиці. Парафія 2009 року налі-
чує від 200 до 300 осіб, при якій актив-
но діють недільна школа, українська 
бібліотека.

2) Прокоп’євськ. У Прокоп’євську 
проживає 65 245 українців. Діє зареє-
стрована парафія. Парафію УГКЦ за-
снував іще 1959 року о. Василь Руд-
ко, який перебував там на засланні. 
 2009-го громада УГКЦ налічувала 
близько 100–120 осіб.

3) Сургут. У Сургуті Тюменської 
області УГКЦ має свою добре орга-
нізовану громаду. 2009 року парафія 
УГКЦ налічувала до 500 осіб. Постійно 
служить о. Іван Ковба. Збільшення 
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громади можливе завдяки агітації еку-
менізму з Російською Православною 
Церквою(РПЦ).

4) Тюмень. У Тюмені проживає 260 
203 українці. У Тюмені, як наголошує у 
звітах священик УГКЦ о. Сподар, вда-
лося організувати десятку засновників 
парафії на базі товариства «Єдина ро-
дина», співзасновник громади УГКЦ 
Кепещук Богдан є юристом мерії м. 
Тюмень, який разом зі своїми това-
ришами висловив побажання ство-
рити українську греко-католицьку 
спільноту в разі приїзду священика 
для душпастирської діяльності.

5) Томськ. У Томську проживає 
2 799 українців. На базі товариства 
«Джерело» засновано українську гре-
ко-католицьку десятку.

6) Челябінськ. У Челябінську 
проживає 109 615 українців. Голова 
української громади склав список за-
сновників у кількості 20–30 осіб – ві-
рних Української Греко-Католицької 
Церкви. 

7) Красноярськ. У Красноярську 
проживає 118 763 українці. Діє україн-
ська греко-католицька громада в кіль-
кості 20–25 осіб, яка також чекає на 
приїзд священика для душпастирської 
роботи. У місті активно діє громадська 
організація «Україна».

8) Владивосток. У Владивостоку 
проживає 185 091 українець. Україн-
ська греко-католицька громада скла-
дається з 35–40 осіб, без священика. 
Триває процес реєстрації в органах 
юстиції Приморського краю. У місті 
діє Товариство української культури.

9) Магадан. У Магадані проживає 
85 772 українці. В Магадані є україн-
ська греко-католицька громада в кіль-
кості 60–70 осіб, без священика. На 

території Магаданської області було 
дуже багато сталінських таборів, то-
му кількість греко-католиків тут буде 
зростати.

10) Єкатеринбург. У Єкатерин-
бурзі проживає 82 215 українців. Діє 
Уральська асоціація українців, яка, за 
словами священика УГКЦ о. Я. Спо-
дара, «вичерпала свої можливості з 
відродження духовності української 
нації, і тому подальшу працю не уявляє 
без участі священика УГКЦ». На цей 
момент громада УГКЦ налічує 30–40 
українців, які подали документи для 
реєстрації громади українських греко-
католиків в Єкатеринбургу.

11) Південно-Сахалінськ. У Півден-
но-Сахалінську проживає 46 216 укра-
їнців. Активісти склали список грома-
ди УГКЦ – 20–25 осіб – засновників 
української греко-католицької грома-
ди; місцеві люди тісно співпрацюють 
із католиками корейської національ-
ності, які там проживають .

Розвиток УГКЦ у РФ не можемо 
собі уявити без безпосередньої ор-
ганізації життя УГКЦ у столиці Ро-
сії – Москві, тому перейдемо до про-
позицій щодо подальшого розвитку 
душпастирства УГКЦ, зокрема в сто-
лиці РФ Москві.

Перспектива розвитку УГКЦ у Мо-
скві зачіпає дуже багато аспектів полі-
тичного, церковного та економічного 
життя України, Росії та Ватикану. 

Зауважимо, що в РФ проживає ба-
гато українців, які почуваються ви-
нятково вірними УГКЦ чи є греко-
католицького віровизнання. УГКЦ 
зобов’язана надавати душпастирську 
опіку своїм вірним, оскільки вони її 
потребують і хочуть її прийняти тіль-
ки від УГКЦ.
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Блаженний священномученик МИ-
КОЛАЙ ЧАРНЕЦЬКИЙ народився 
14 грудня 1884 року у с. Семаківці Го-
роденського повіту. Після закінчення 
Духовної семінарії 2 жовтня 1909 року 
був висвячений на священика. Захис-
тив докторат із догматики в Римі і був 
духівником та професором Духовної 
семінарії у Станіславові. У 1919 ро-
ці вступив на новіціят оо. редемп-
тористів у Збоїськах біля Львова. 
У 1926 році Папа Пій XI призначив 
його апостольським візитатором для 
українців Волині та Полісся. Архиє-
рейські свячення відбулися 2 люто-
го 1931 року в Римі. У період першої 
більшовицької окупації митрополит 
Андрей Шептицький призначив єпис-
копа Чарнецького апостольським ек-
зархом Волині та Підляшшя. 

11 квітня 1945 року його поміс-
тили до тюрми на вул. Лонцького 
у Львові, де жахливо знущалися під 
час допитів. Після цього рік він пере-
бував у в’язниці в Києві. Після року 
ув’язнення владика отримав вирок су-
ду як «агент Ватикану»: 10 років у зоні 
посиленого режиму. Спочатку влади-
ку разом із митрополитом Йосифом 
Сліпим відправили до Сибіру (Кеме-
ровська область), але табори, де він 
перебував, часто змінювали. Згідно з 
джерелами за час ув’язнення – від квіт-
ня 1945 року до звільнення 1956 ро-
ку – єпископ пережив 600 годин до-
питів і катувань, побував у 30 різних 
в’язницях і таборах примусової праці. 
Останні роки ув’язнення він провів 
у в’язничній лікарні в Мордовії. Вва-
жаючи єпископа безнадійно хворим, 
табірне керівництво відправило йо-
го до Львова, щоб ніхто не зміг зви-
нуватити радянську владу у смерті 
єпископа.

Помер 2 квітня 1959 року у Львові.

Блаженний священномученик  
ЛЕОНІД ФЬОДОРОВ народився 
4 листопада 1879 року в Петербурзі 
у православній родині. 1902 залишив 
православну Духовну академію і по-
їхав до Рима, де прийняв католицьку 
віру. Студіював у Ананії, Римі, Фрай-
бурзі. 25 березня 1911 року прийняв 
св. таїнство священства у східному 
обряді в Боснії. Там же 1913 року при-
йняв постриг в монастирі студитів. 
Згодом повернувся до Петербурга, де 
його заарештували і вислали до Си-
біру. 1917 у зв’язку з амністією його 
звільнили від ув’язнення і призначили 
головою Російської Католицької Церк-
ви східного обряду з титулом екзар-
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ха. 1923 року вдруге заарештували, 
засудили до 10 років ув’язнення, яке 
екзарх спочатку відбував у Бутирській, 
а згодом – Сокільницькій в’язницях. 
У квітні 1926 року о. Леоніда звіль-
нили. На волі екзарх пробув неповні 
чотири місяці: 10 серпня 1926 року йо-
го знову заарештували, засудивши до 
3 років ув’язнення в Соловецьких та-
борах. У таборах він служив Літургії, 
тісно спілкувався з видатними пред-
ставниками Православної Церкви, які 
також відбували покарання.

10 серпня 1929 року о.  Леоніда 
звільнили з Соловків. Після перебу-
вання у вересні в Архангельському 
«губісправдомі», його відправили на 
заслання в с. Пинега Архангельського 
округу. Після цього місцем заслання 
блаженного Леоніда був Котлас, далі – 
В’ятка. За свідченням сім’ї Калініних, 
що опікувалися хворим екзархом, він 
був настільки привітним, що ніхто не 
здогадався би, що за плечима цієї лю-
дини – роки жахливих випробувань.

Помер 7 березня 1935 року.

Блаженний священномученик 
КЛИМЕНТІЙ ШЕПТИЦЬКИЙ , 
молодший брат слуги Божого митро-
полита А. Шептицького, народився 
17 листопада 1869 року у с. Прилби-
чі Яворівського повіту на Львівщині. 
Вступив до монастиря св. Теодора Сту-
дита в старшому віці (1911), відмовив-
шись від успішної світської кар’єри. 
Богословські студії здобував в Інсбру-
ку. 28 серпня 1915 року прийнявТаїн-
ство священства. Установивши взимку 
1939 року на території СРСР чотири 
екзархати УГКЦ, митрополит Андрей 
передав під опіку о. Климентія Росій-
ський екзархат. 1944 року о. Климентій 
став архіманд ритом Свято-Успенської 
Унівської лаври, де під час Другої сві-
тової війни надавав притулок переслі-
дуваним євреям, за що 1996-го його 
визнали Праведником народів світу. 
5 червня 1947 року його заарештувало 
НКВС. Після перебування у в’язницях 
Києва та Львова архімандрита засуди-
ли до 8 років ув’язнення та відправи-
ли до Володимирської в’язниці в Мо-
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скві, де він помер 1 травня 1951 року. 
У Володимирській в’язниці суворого 
режиму в Росії він буквально випро-
мінював любов до співв’язнів.

Блаженний священномученик 
ІВАН ЗЯТИК народився 26 грудня 
1899 року у с. Одрехова Сяноцького 
повіту (тепер територія Польщі). Піс-
ля закінчення богословських студій 
1923 був висвячений на священика. 
Під час німецької окупації призначе-
ний ігуменом монастиря в Тернополі. 
5 січня 1950 року його заарештували. 
Спочатку відбував покарання у Золо-
чівській тюрмі, опісля його вивезли в 
Озерлаг Іркутської області. 21 листо-
пада 1951 року в Києві о. Зятика за-
судили до 10 років позбавлення волі. 
17 травня 1952 року його сильно ка-
тували після важких побоїв палиця-
ми у Велику П’ятницю, а тоді напів-
притомного залишили на морозі. Він 
помер у в’язничній лікарні. Поховали 

його в Тайшерському районі Іркут-
ської області.

Блаженний священномученик 
ГРИГОРІЙ ЛАКОТА народився 
31 січня 1883 року у с. Голодівка на 
Львівщині. Богослов’я студіював у 
Львові. 1908 року був висвячений на 
священика у Перемишлі. У Відні 1911 
здобув ступінь доктора богослов’я. 
Із 1913 року – професор Перемишль-
ської духовної семінарії, а трохи 
згодом став її ректором. 16 травня 
1926 року прийняв архиєрейські свя-
чення, його призначили єпископом-
помічником у Перемишлі. 9 червня 
1946 року заарештували і засудили до 
10 років ув’язнення, вивезли до Вор-
кути. Помер 12 листопада 1950 року 
у с. Абезь поблизу Воркути.
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Блаженний священномученик  
ПЕТРО ВЕРГУН народився 18 лис-
топада 1890 року у м. Городок на 
Львівщині. Здобув докторат із філо-
софії, 30 жовт ня 1927 року в катедрі 
св. Юра з рук митрополита Шептиць-
кого отримав священичі свячення та 
призначення душпастирем для україн-
ців-католиків з осідком у Берліні; зго-
дом став апостольським візитатором 
у Німеччині. 21 червня 1945 року о. 
Петра заарештували і без суду вивезли 
до СРСР. 1946 року в Києві його за-
судили до 8 років позбавлення волі в 
тюрмах  ГУЛАГу. 22 червня 1952 року 
звільнили із каторжних робіт. Із 1953 
відбував заслання в селищі Ангарське 
Красноярського краю. Помер 7 люто-
го 1957 року у с. Ангарськ Краснояр-
ського краю. Тіло поховали на березі 
річки Ангари.

Блаженний священномученик  
МИКИТА БУДКА народився 7 червня 
1877 року у с. Добромірка Збаразького 
повіту. 1905 після закінчення теологіч-
них студій у Відні та Інсбруку отримав 
священичі свячення з рук митрополи-
та А. Шептицького. Єпископська хіро-
тонія відбулася у Львові 14чжовтня 
1912 року. Того ж року Апостольська 
Столиця призначила його єпископом 
для українців-католиків у Канаді. 
1928 року він став генеральним віка-
рієм митрополичої капітули.

11 квітня 1945 року ув’язнений біль-
шовицькою владою на 8 років каторж-
ної праці в Сибіру.

Після п’яти років ув’язнення по-
мер 1 жовтня 1949 в таборі Караганди. 
Його тіло вивезли в ліс для поїдання 
дикими звірами – так робили з тілами 
усіх в’язнів. Коли вранці наступного 
дня в’язні прийшли поглянути на тіло 
єпископа, то знайшли лише шматок 
від рукава його сорочки.
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Блаженний священномученик  
ВАСИЛЬ ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ наро-
дився 1 червня 1903 року у Станіславові 
(Івано-Франківськ). 1920 року вступив 
до Духовної семінарії у Львові. 1925 
склав перші монаші обіти в с. Голоско 
біля Львова в ЧНІ, прийняв ієрейські 
свячення. Після цього провадив учи-
тельську та місіонерську діяльність на 
Волині. 1935 року став ігуменом мо-
настиря отців-редемптористів у Іва-
но-Франківську. З 1942 – ігумен мо-
настиря в Тернополі, де 1945 року його 
заарештували та відправили до Києва.

Покарання священик очікував три 
місяці, перебуваючи в камері смерт-
ників і продовжуючи душпастирські 
обов’язки серед в’язнів. Після трьох 
місяців ув’язнення смертний вирок 
замінили 10 роками примусової праці, 
впродовж яких побував і у таборі в 
Кіровській області, і на Воркуті.

9 липня 1955 року його звільнили, 
після чого священик повернувся до 

Львова. Архиєрейські свячення при-
йняв 1963, хоча вже 1959 року Апос-
тольська Столиця призначила йо-
го єпископом «Мовчазної Церкви». 
1969 року єпископа повторно ув’язнили 
на три роки. Ув’язнення владика Василь 
провів у тюрмі посиленого режиму в 
Комунарську на Донбасі. Коли закін-
чився термін ув’язнення, єпископові 
не дозволили повернутися до Львова, 
а відправили до Югославії. Після пере-
бування там він здійснив візит до Риму, 
де зустрічався з патріархом Йосифом 
Сліпим і Папою Павлом VI. Опісля, 
на запрошення митрополита Максима 
Германюка, поїхав до Канади. Та вже 
30 червня 1973 року Василь Величков-
ський помер у Вінніпегу (Канада).

Блаженний священномученик  
МИКОЛА ЦЕГЕЛЬСЬКИЙ народив-
ся 17 грудня 1896 року у с. Струсів на 
Тернопільщині. 1923 закінчив теоло-
гічний факультет Львівського універ-
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ситету. 5 квітня 1925 року митрополит 
Андрей Шептицький рукоположив 
його на священика. Був ревним душ-
пастирем, дбав про духовність, освіту 
та добробут своїх парафіян. Був паро-
хом с. Сорока Грималівського декана-
ту, де побудував церкву. Після війни 
почалися масові репресії. Отець до дна 
випив чашу залякувань, погроз і по-
боїв. 28 жовтня 1946 року його зааре-
штували, а 27 січня 1947 Військовий 
трибунал МВС Тернопільської обл. 
засудив отця до 10 років ув’язнення. 
Згодом його вивезли в Мордовські 
табори. Він був змушений залишити 
дружину, двох синів і двох дочок. Жив 
у жахливих умовах у таборі суворо-
го режиму с. Явас (станція Потьма). 
Мучився від сильних болів нутрощів.

Помер 25 травня 1951 року, похо-
ваний на цвинтарі ст. Потьма.

Блаженний священномученик 
ІВАН СЛЕЗЮК народився 14 січня 
1896 року у с. Живачів на Станісла-

вівщині. Після закінчення Духовної 
семінарії 1923 був рукоположений на 
священика. У квітні 1945 року з рук 
владики Григорія Хомишина отри-
мав єпископські повноваження на 
випадок арешту. Його заарештували 
2 червня 1945 року, а 12 червня 1946 
Військовий трибунал МВС Станісла-
вівської обл. засудив його до 10 років 
позбавлення волі та переїзду у Вор-
кутинські табори, куди дістався на 
початку 1950 року. Звільнившись із 
ув’язнення 15 листопада 1954 року, по-
вернувся до Івано-Франківська.  1962 
його вдруге заарештували на 5 років 
позбавлення волі в таборах суворого 
режиму. Після звільнення 30 листопа-
да 1968 року КДБ часто викликало його 
на чергову «бесіду». Останній виклик 
був за два тижні до смерті. Повернув-
шись звідти, єпископ зліг і більше не 
підвівся. Помер 2 грудня 1973 року в 
Івано-Франківську.

Блаженний священномученик 
ОЛЕКСІЙ ЗАРИЦЬКИЙ народив-
ся 1912 року в с. Більче на Львівщині. 
1931 вступив до Духовної семінарії 
Львівської архиєпархії УГКЦ. Святе 
таїнство священства прийняв із рук 
митрополита Андрея Шептицького 
1936 року. 1948 його заарештували, 
засудили до 10 років і вивезли в Кара-
ганду. Після звільнення й реабілітації 
1957 року розгорнув широку місіо-
нерську діяльність серед католиків ві-
зантійського та латинського обрядів, 
за що митр. Йосиф Сліпий іменував 
його апостольським адміністратором 
Казахстану та Сибіру. Через чотири 
роки Зарицького вдруге заарештува-
ли радянські органи й ув’язнили на 
3 роки. Але терміну свого ув’язнення 
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не відбув: помер 30 жовтня 1963 року 
в таборі Долинка поблизу Караганди. 
Похований там же, але стараннями 
общини місцевих католиків, а також 
родичів та його колишніх парафіян 
на Західній Україні двічі перезахоро-
нений. Тепер спочиває на кладовищі 
у с. Рясна Руська Львівської області.

Блаженний священномученик  
СИМЕОН ЛУКАЧ народився 7 лип-
ня 1893 року в с. Старуня Солотвин-
ського району Станіславівської обл. 
Походив із простих селян. 1913 всту-
пив до семінарії, але перервав своє 
навчання на два роки через Першу 
світову війну. Закінчив студії 1919 ро-
ку. Того ж року єпископ Георгій Хо-
мишин висвятив його на священика. 
У грудні 1920 призначили викладачем 
морального богослов’я Духовної се-
мінарії в Станіславові, де працював 
до квітня 1945 року. Є відомості, що 

того ж року його таємно (через пе-
реслідування) висвятив на єпископа 
владика Григорій Хомишин. 26 жовтня 
1949 року його заарештували органи 
НКВС і заслали на 10 років до Сибіру. 
Від ув’язнення звільнений 11 лютого 
1955 року. Був священиком у підпіллі, 
організовував нелегальні богослужін-
ня. У липні 1962 заарештували вдруге. 
Його судили разом із іншим підпіль-
ним єпископом – Іваном Слезюком. 
У в’язниці важко захворів на тубер-
кульоз легень, що спричинило його 
страждання й смерть. 

Помер єпископ Симеон Лукач 
22 серпня 1964 року.

Q"3(14 =<:*36#)%6#&3 JK,L & R>61G

Блаженна преподобномучениця 
ЛАВРЕНТІЯ ГАРАСИМІВ народи-
лася 31 вересня 1911 року у с. Рудники 
Миколаївського р-ну Львівської обл. 
1931 року вступила до Згромадження 
сестер св. Йосифа, а 1933 склала свої 
перші обіти. 1950 року її заарешту-
вали солдати НКВС і вивезли до Бо-
рислава. Згодом Леврентію перевезли 
до Томська. Здоров’я сестри вже було 
дуже підірване. 30 червня 1950 року 
отримала призначення в с. Харськ 
Томської обл. Жила в одній кімнаті 
(перегородженій) із паралізованим 
господарем, бо ніхто не хотів брати 
на квартиру хвору на туберкульоз. 
Багато молилася і виконувала ручну 
роботу. Терпляче зносила нелюдські 
умови життя.

Померла 28 серпня 1952 року 
у с. Харськ Томської області.

Блаженна преподобномучениця 
ОЛІМПІЯ БІДА народилася 1903 року 
у с. Цеблів Сокальського р-ну Львів-
ської обл. У ранньому віці вступила 
до монастиря Згромадження сестер 
св. Йосифа. 1938 її перевели до Хи-
рова, де стала настоятелькою дому. 
1950 року Олімпію заарештували сол-
дати НКВД і вивезли до Борислава. 
Згодом її перевезли до Томська, а тоді 
в с. Харськ. Терпляче зносила нелюд-
ські умови життя.

Померла 23 січня 1952 року 
у с. Харськ Томської області.

e
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За останній період Греко-Като-
лицька Церква в Росії збільшується, 
однак темпи цього зростання повіль-
ні, і це здебільшого зумовлено обста-
винами, в яких доводиться працюва-
ти священикам, браком відповідної 
юридичної основи, браком священ-
нослужителів.

Нині Греко-Католицька Церква в 
Росії представлена громадами вір них 
української греко-католицької тради-
ції (це здебільшого українська діаспо-
ра, яка утворилася внаслідок масового 
вивезення українців до Сибіру в пер-
шій половині ХХ ст., а також укра-
їнські заробітчани, які приїхали до 
Росії в радянський і пострадянський 
період) та російської традиції, сфор-
мована давніми прагненнями росі-
ян до возз’єднання з Апостольським 
Престолом.

У Росії здійснюють своє служіння 
17 священиків, із них 8 одружених. 
Усього правлять служби у 16 громадах, 
3 станицях і 6 місцях доїзду – загалом 
25 місць. Працюють два чоловічі мо-
наші Згромадження (отці воплоченого 
слова м. Омськ і отці редемптористи 
в м. Прокоп’євськ) та два жіночі (се-
стри монашої родини воплоченого 
слова в м. Омськ і сестри св. Йосифа 
в м. Прокоп’євськ), та доїжджає отець 
Студійського Уставу з Києва. Також 
2011 року закінчив Ужгородську ду-
ховну семінарію семінарист Павло 
Гладков із м. Калуга.

!0-(/-* GB(ECAO. / IFaG?0@.B0@/*

1. Питання реєстрації та бого-
службових приміщень. Через брак 
структури греко-католицькі спільно-
ти, згідно з законодавством Російської 
Федерації, не мають права бути за-
реєстрованими, що унеможливлює 
отримання документів на землю для 
храмів. Тому багато спільнот змушені 
молитися у «напівпідпільних» умо-
вах (на квартирах, у приміщеннях 
кав’ярень, підприємств тощо), що аж 
ніяк не сприяє формуванню спільно-
ти і наданню їй відповідної духовної 
підтримки.

Сьогодні (абсолютно випадко-
во) реєстрацію мають тільки чоти-
ри парафії (м. Омськ, м. Саргатське 
(Омська обл.,), м. Новокузнецьк та 
м. Прокоп’євськ на Кузбасі), які за-
реєстровані у складі Апостольської 
Римо-Католицької адміністратури, 
що юридично вже не існує, оскільки 
тепер це єпархія. Тому ці реєстрації 
можуть легко «зникнути».

2. Нестача священиків. Особливо 
гостро це питання стоїть на Півночі 
Росії, де багато українців із Західної 
України. Є потреба у священиках у 
містах Тюмень, Уфа, Москва (для укр. 
греко-католицької спільноти). На Да-
лекому Сході (Іркутська Римо-Като-
лицька єпархія св. Йосифа) немає жод-
ного греко-католицького священика.

3. Фінансове забезпечення. Прак-
тично всі спільноти відчувають фінан-
сову кризу, позаяк парафії малі й лю-
ди не в змозі оплачувати парафіяльні 
витрати (світло, тепло, воду тощо), не 
кажучи вже про забезпечення свяще-
ника. Досі більшість витрат покрива-
ється пожертвами, які отримують за 

Q"3(14 =<:*36#)%6#&3 JK,L & R>61G

клопотаннями ординарія владики 
Йосипа Верта, однак останнім часом 
в умовах світової фінансової кризи 
розмір цих пожертвувань скорочу-
ється. Інші джерела не підтримують 
священиків фінансово.

На території Далекого Сходу є укра-
їнські громади, які виявили бажання 
заснувати греко-католицькі спільно-
ти. Це переважно українська діаспора. 
Сьогодні там немає жодного свяще-
ника, який служить на цій території. 
Потреба є у великих містах: 

Іркутськ – 60 осіб;
Хабаровськ – 20 осіб;
Владивосток – 20 осіб;
Благовіщенськ – декілька сімей;
Чита – 10 осіб.
Також є малі села, де греко-като-

лики проживають сім’ями.
Точної кількості ймовірних вірних 

Греко-Католицької Церкви в цьому ре-
гіоні наразі не відомо, оскільки робо-
ти досі проводили мінімально. Перед-
бачають, що можна знайти набагато 
більше вірних греко-католиків.

>'63K%48'# 96!:3=48'# 
!693%#N3;#K < 6!4#K

Створено регіональні українські 
національно-культурні автономії в 
Республіці Карелія, Республіці Комі, 
Ханти-Мансійському автономному 
окрузі, Тюменській області, Камчат-
ській області, в містах Пензі, Санкт-
Петербурзі, Мурманську, Новосибір-
ську, діяльність яких відповідно до 
закону «Про національно-культуну 
автономію» повинна фінансувати Ро-
сійська Федерація. Практично в усіх 

регіонах Росії створено українські 
культурно-національні організації. 
Всі ці регіональні організації входять 
у федеральне «Об’єднання українців 
у Росії».

Відповідно до офіційної статистики 
подаємо дані про українські органі-
зації в Росії.

Об’єднання українців Росії, 
Федеральна національно-

культурна автономія  
«УКРАЇНЦІ РОСІЇ» 

G(+73!-!7$: Бабенко Василь Якович, 
Семененко Валерій Фокович,

тел.: (499) 767-86-43 (д.)

Товариство української  
культури «СЛАВУТИЧ»

117513, м. Москва, Ленінський 
 проспект, 123, б. 1, кв. 185

9)52$;5/%: Попович Павло Ро-
манович, тел.: (495) 623-72-33 (д.),  
215-64-06 (сл.)

8!-!7': Антонів Василь Федо-
рович, тел.: 8-499-946-38-63 (д.), 
 8-910-470-79-57 (моб.)

E'"%<(/$6, 7+;(!7+;'-./$& "56)5-
%'): Дудко Тарас Миколайович,
тел.: 438-25-45 (д.), 241-92-66 (сл.), 
8-916-931-32-98 (моб.)

E'"%<(/$6: Зарічанський Володи-
мир Адамович, t_dudko@mail.ru

Товариство видає Довженківський 
літературно-художній, науково-по-
пулярний і громадсько-політичний 
альманах «ПРОВІСНИК», редактор – 
Шишов Іван Якович
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Організація українського націо-
нального руху м. Москви

119313, м. Москва, Ленінський про-
спект, 89, кв. 362

8!-!7': Гуменюк Віктор Мико-
лайович, тел.: (495) 132-12-13 (д.),  
8-926-336-79-42 (моб.)

E'"%<(/$6$: Поліщук Віктор 
Олексійович, Мануйленко Анатолій 
Андрійович

OUNRuhu@mail.ru
www.golgota.cjb.net

Регіональна громадська організація  
«УКРАЇНСЬКИЙ  

ІСТОРИЧНИЙ КЛУБ»

123548, м. Москва, вул. Талліннська, 
20, кв. 101

H@!-I0 клуб Онопенко Оксентій 
Дмитрович

E'"%<(/$6: Храбан Олег Григоро-
вич, тел.: (495) 758-14-52 (д.)

J'<6!7$& 6!/"<-.%'/%: Мануй-
ленко Анатолій Андрійович, тел.:  
180-68-08 (д.), oghraban@rambler.ru

Регіональна громадська організація  
«УКРАЇНЦІ МОСКВИ»

113534, м. Москва, вул. Академіка 
Янгеля, 14, к. 6, кв. 154

8!-!7': Скопенко Вікторія Іванівна, 
тел.: 8-916-458-38-01 (моб.)

E'"%<(/$6: Бабій Олександр 
 Петрович, тел.: 106-50-89 (моб.)

K<;!D/+& ':'%!)".6$& 6!-56%$7: 
УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ХОРОВА 
КАПЕЛА, 65)+7/$6 – Скопенко Вікто-
рія Іванівна

Регіональна громадська  
організація українців м. Москви  

«ГРОМАДА»

119192, м. Москва, Мічурінський 
проспект, 46, кв. 81

8!-!7': Кириченко Владислав Воло-
димирович, тел.: (495) 778-09-68 (сл.), 
8-903-778-09-68 (моб.), факс: 225-38-74

E'"%<(/$6: Карасьова Олена Юрі-
ївна, тел.: 8-926-594-69-90 (моб.)

razom@mail.ru

K<;!D/+ ':'%!)".6+ 6!-56%$7$:

Молодіжний гурт «КУПАВУШКА», 
ДИТЯЧИЙ АНСАМБЛЬ УКРАЇН-
СЬКОЇ ПІСНІ, керівник – Карасьова 
Олена Валентинівна

Корисні посилання  
та веб-сторінки:

www.rkcvo.ru– офiцiйний сайт ГКЦ 
у Росiї 

www.ugcc-in-russia.narod.ru – (укр.) 
УГКЦ у Росії

http://www.rgcc.narod.ru/– неофі-
ційний сайт греко-католиків у Росії

www.vselenskiy.narod.ru – (рос.) сто-
рінка, присвячена життю російських 
греко-католиків

http://www.mfa.gov.ua/russia/–По-
сольство України в Російській Феде-
рації

e

– Що Вас спонукало поїхати до 
Сибіру?

Їмость Галина: 
– Коли ми одружувалися, на весіллі 

священик розповів нам одну історію. 
Якось він був на реколекціях, і один 
дідусь просив посповідати його дру-
жину. Отець пішов сповідати бабусю. 
Подивився на них – старенькі люди, 
але таке враження, що дідові 18 років, 

а бабі – 16. Вони таки щиро кохають 
одне одного, як молоді. Тоді він запи-
тав, як їм вдалося зберегти любов? Ді-
дусь відповів: «Коли ми одружилися, 
я служив в УПА. На весіллі тільки-но 
нам заспівали «Многая літа», як при-
йшли відповідні органи, й нас одразу 
вислали в Сибір. Ми були засуджені 
до довічного ув’язнення. Але так Бог 
дав, що через 11 років нас звільнили. 
Весь той час, що ми були в Сибіру, до-

ДУШПАСТИРСТВО У РОСІЇ:  
A)81% – 9$ 3%01+, =$ ('=)"3 

<5%1*('M#E6+ < =<61 #3 < &1%1

!"#$%&’'

95%)! + 8'-$/' 9'7-$F$/$ 7D5 5,5 )!6< ;<F('"%$)II%. < G$#+)<. 9!;+-
-$%$", "7!A: ;!"7+;!: 7!/$ ()$A1'-$ /' 6<)"$ 2 :+"+&/!3! "-<D+//, ;-, "5:+-
/')$"%+7 "%')F$1 6<)"+7. 9!;)<DD, )!2(!7+-! ()! !"!#-$7!"%+ "7,L5/$@!3! 
D$%%, 7 J$D/07')%!7".6< + )!27$%!6 (')'*+A =8>? /' (+7/!@+ M!"+A. 
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свідчили Божої Руки. Ми були вірні 
Богові, а Бог був вірний нам». 

Наприкінці промови отець сказав: 
«Ну, зараз вже в Сибір нікого не бе-
руть…» Ми відео з весілля тепер пе-
реглядаємо і кажемо: «Так, не беруть, 
але деякі самі їдуть» (усміхається). 

Згодом ми дізналися, що є потреба 
їхати на місії. Ще почули таку фразу, 
яка мене вразила:«Ніхто не хоче їхати». 
Я собі думаю: як це не хоче їхати? Раз 
ви зібралися служити Богові, то це не 
означає сидіти на тепленьких місцях у 
гарних парафіях. Тут така нагода: йти 
служити і заробити собі хоча б на од-
ну сходинку до Царства Небесного. 

Потім почула ще: може би свяще-
ники їхали, але їмості бояться.

Я кажу: як це бояться? Може, у ме-
не ще гени далися взнаки (сміється). 
У мене мама народилася в Якутську. 
Бабуся з дідусем були репресовані. 
Коли їх звільнили, вони повернули-
ся в Україну. 

Мені бабуся в дитинстві казала: 
«Що ти все мультики дивишся, я в твої 
роки вже мала трьох дітей і була в Си-
біру». Я кажу: «Як прийде час – і я буду 
в Сибіру». Я жартувала тоді. А жодне 
слово даремно не пропадає. Тому треба 
добре подумати, що говорити. 

– Отче, а як Ви почали відшукува-
ти українців, гуртувати людей?

H%54. 95%)!: 
– До мене там був священик, тому 

громада була більш-менш сформована. 
Переважно люди зі Східної України. 
Хоча є вихідці і з західних областей. 

Наприклад, у Тюмені я пішов у на-
ше консульство. Там мені дали кон-
такти українського товариства. І вже 

через те товариство я знайомився з 
нашими людьми.

– Якими рисами має володіти свя-
щеник, який вирішив їхати душпас-
тирювати в Сибір?

H%54. 95%)!: 
– Бути відкритим до Бога. Моли-

тися. Жертвувати себе. Робити все з 
любов’ю. Не боятися ніякої справи. 
Засукати рукава і йти працювати. До-
помагати іншим. Виходити на діалог 
із місцевою владою.

N:!"%. 8'-$/': 
– Любити Бога і любити ближнього. 
До речі, у Сибіру не пройде такий 

варіант відокремленості, як на Гали-
чині, де сім’я священика – це сім’я свя-
щеника, а парафія – це парафія. Людей 
треба любити, з ними треба дружити. 
Треба бути відкритими, щирими. Хо-
ча мусить зберігатися субординація. 
До панібратства не треба опускатися.

Ми збираємося громадою, про-
водимо спільні вечері, влаштовуємо 
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пікніки, виїжджаємо на бази відпо-
чинку, на лижі, бо зима там довга. Баня 
у Сибіру – теж дуже добра справа. Не 
треба замикатися в собі, бо пропадемо. 

– Що Ви робите для підтримки і 
розвитку українського духу на Пів-
ночі Росії? 

N:!"%. 8'-$/': 
– Ми відзначаємо різні свята, 

 влаш товуємо вертепи, вечори Шев-
ченка. Це не тільки згуртувало нашу 
парафію, ми об’єдналися з україн-
ським товариством, більшість якого 
становлять вихідці зі Східної України, 
які асоціюють себе з православними. 
Ми разом підготували вечір Шевченка 
у парафіяльній бібліотеці. Все про-
йшло чудово і закінчилося фуршетом. 
Багато співали українських пісень. Це 
нас зблизило. Багато хто з членів То-
вариства, навіть православні люди зі 
Східної України, почали ходити до на-
шої Церкви. Кажуть: нічого страшно-
го, що тут головний Папа Римський, 
а не Патріарх Московський. Це не 
настільки суттєво, як молитися рід-
ною мовою. А ще кажуть, що в нашій 
Церкві відчувається молитовний дух. 

– Отче, Ваші парафіяни в Сибіру 
– хто вони? 

H%54. 95%)!: 
– Це не тільки українці. Приходять 

мішані подружжя, приходять люди 
інших національностей, які дізна-
лися про нас від знайомих. Це також 
певний виклик для нашої Церкви. 
Якщо збирається більшість людей 
російськомовних, то треба служити 
російською мовою, проповіді читати 

російською. Наразі ми правимо Служ-
бу Божу українською. Було таке, що 
приходили росіяни, які не розуміли 
взагалі української, але хотіли долучи-
тися. І коли я заговорив до них росій-
ською, наші «щирі українці» зробили 
мені зауваження. У відповідь я сказав, 
що розмовлятиму російською, тому 
що є люди, які не розуміють україн-
ської. Галичани іноді занадто націона-
лісти там, де цього не потрібно. Люди-
на перший раз приходить до Церкви. 
Вона не йде до Православної Церкви, 
бо боїться, що там їй зроблять заува-
ження, якщо вона щось не те зробить. 
А в нашій Церкві вона відчула щирість 
і невимушеність. Відчула дружність. 
І почувається, як удома.

– Чи існує потреба в молодих свя-
щениках у Сибіру? Чи є неохоплені 
душпастирською опікою території, 
де проживають українці, але Ви не 
маєте змоги до них доїжджати? 

H%54. 95%)!: 
– Так, потреба існує. Наприклад, у 

Хабаровськ і Владивосток священик 
з Омська доїжджав тільки по вели-
ких святах, адже це тисячі кілометрів. 
А в тих містах проживає багато на-
ших вірних. 

– А як мотивувати майбутніх мі-
сіонерів їхати на Північ Росії?

H%54. 95%)!: 
– Я не розумію такого питання. 

2010 року на Соборі єпископів один із 
владик сказав, що не пускають сестер-
монахинь в Італію, робляться якісь 
перешкоди. А чому в сестер-монахинь 
немає бажання служити на Сході, у 
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тій самій Росії? Вони посвячені люди. 
Для них не має бути перешкод. Вони 
мають бути відкритими. 

Так само священик. Звичайно, є 
сім’я, свої проблеми, перешкоди, не-
зручності, але коли там тисячі наших 
людей живуть роками, чому я не можу 
пристосуватися до тих умов? 

– Пані Галино, а до чого треба го-
туватися їмості на місійних теренах 
Сибіру?

N:!"%. 8'-$/':
– Не обов’язково бути психоло-

гом, але треба навчитися слухати. 
Бо приходять люди, які не мають до-
свіду спілкування зі священиком. Во-
ни бояться. А ще в Сибіру така біда: 
якщо проблема, то починають ходи-
ти по всяких чаклунках. Але, слава 
Богу, приходять і до Церкви. Зазви-
чай парафіянка, яка відчула, що в нас 
можна вирішити її проблему, вили-
ти душу, приводить своїх колежанок. 

Але батюшки вони соромляться, він 
їм виглядає суворий. Йдуть до мене. 
Я лишаю всю роботу, заварюю каву і 
починаю слухати. Наскільки компе-
тентна – настільки раджу. І намага-
юся переконати, що зі священиком 
не так страшно спілкуватися. Обіцяю 
влаштувати зустріч. І так потрошку 
навертаються люди.

– Клімат у Вас суворий. Як погодні 
катаклізми витримуєте?

N:!"%. 8'-$/': 
– Молю Бога, щоби давав сили і 

здоров’я. Бо перепади тиску сильні, і 
справді, бувають страшні головні болі. 

Літо у нас здебільшого холодне. 
Як жартують наші парафіяни: влітку 
змерзнемо, проте взимку зогріємося, 
коли опалення увімкнуть. Там у хатах 
немає чим дихати – таке потужне цен-
тральне опалення. 

Хоча різне буває. Минулого літа 
була така спека, що горіли ліси. Сибір 
своєю погодою непередбачуваний. 

– Пані Галино, як Ви працюєте  
з дітьми на парафії?

N:!"%. 8'-$/': 
– Маленькі діти там часто хворіють. 

У садочок відповідно йти не можуть, 
а батьки через роботу не можуть за-
лишитися вдома. Тож підходять до 
мене: «Пані Галю, Софійка захворі-
ла – посидіть, будь ласка». А ще в мене 
є помічник Рижик – авторитет усіх 
дітей. Щоправда, тільки-но він їх ба-
чить, одразу розчиняється в повітрі. 

Улітку ми влаштовуємо в реко-
лекційному будинку отців-студитів 
у Яремче табір. Це в нас невід’ємне. Ду-
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же мені допомагає організація «Укра-
їнська молодь Христові». Я сама ви-
ходець із неї. Долучаємо семінаристів 
до співпраці. Брати Микитчини мені 
дуже допомогли. Велика їм подяка.

– Чи були у Вас випадки навернення 
за час служіння?

N:!"%. 8'-$/': 
– Є в мене похресник Даниїл. Йому 

зараз 5 років. Батько татарин, мама 
українка. Вони з Дніпропетровська. Це 
третій хлопчик у родині. Пізня дитина, 
народилася з вадами. Лікарі сказали, 
що проблеми з серцем, жити не бу-
де. Але сім’я побожна. Мати сказала: 
«Дитину треба охрестити». Оскільки 
родини в них у Нижнєвартовську не-
має, то попросили мене бути за хресну. 
Це мій перший похресник. У рік йо-
му зробили операцію. З трьох місяців 
почав ходити до Церкви, до причас-
тя. Богу дякувати, зараз почувається 

добре. Перше його слово було «Бог». 
Батько віз його до церкви, коли малий 
побачив храм, то показав пальчиком 
і сказав:«Бог». 

Його мрія здійснилася – він став 
прислуговувати. Але хлопчина стра-
шенно нечемний. Він їсть свічки і слу-
жить собі окрему службу на стільці. 
Тільки дивиться, коли треба кадило 
подати чи зі свічкою вийти. Отець його 
якось насварив, каже: «Більше прислу-
говувати не будеш». Ми після служби 
чекаємо, Даниїла все немає. А він біля 
престолу став на коліна, склав руки і 
каже: «Боженько, я буду слухняний, 
але я хочу тобі прислуговувати, будь 
ласка». Говорить, що хоче бути свя-
щеником як отець Петро. 

– Плануєте повернутися в Україну?

N:!"%. 8'-$/': 
– Нехай Бог планує, а ми будемо 

підкорятися Його волі. 
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Цього року традиційно в парафії 
УГКЦ Трьох святителів м. Мегіон Хан-
ти-Мансійського автономного окру-
гу Росії відбулося святкування Різдва 
Христового. У день цього великого 
свята підлітки та дошкільнята поті-
шили своїх рідних і всю парафіяльну 
спільноту вертепним дійством. За 
словами о. Василя Мельниковича, ад-
міністратора парафії, парафіяни хоча 
й довший час проживають на чужині, 
ніколи не забувають про свої націо-

нальні та батьківські традиції і пере-
дають їх молодим поколінням. 

Усі учасники свята з колядою по-
несли місцевим мешканцям радісну 
новину про народження Спасителя. 
«Коляда, з якою вірні відвідували 
інших, одночасно свідчила про, що 
в м.  Мегіоні існує українська гре-
ко-католицька парафія», – зазначив   
о. Василь. 

РІЗДВО 2013 НА ЕМІГРАЦІЇ

4&"#6

=37M'&R 4^#=
 На Різдво, 7 січня, для греко-като-

ликів м. Хабаровська (Росія) відслу-
жили Різдвяну Літургію. На Далекому 
Сході вона відбувається всього один 
раз на рік. Службу Божу відслужив 
координатор для греко-католиків на 
території, що відповідає римо-като-
лицькій єпархії Святого Йосифа в 
м. Іркутську, ієромонах Теодор Ма-
цапула, ВС. 

Свято доповнилося тим, що було 
охрещено дорослу людину і одна пара 
прийняла таїнство Подружжя. 

Крім того, 8 січня, вперше на Різд-
во, було відслужено Святу Літургію 
у Владивостоці. Варто зазначити, що 
в цьому місті проживають греко-ка-
толики, які були вивезені ще в роки 
репресій, а також багато тих, хто в наш 
час приїхав сюди в пошуках роботи. 

Після Літургії в Хабаровську та у 
Владивостоці всі вірні змогли про-
славити Різдво Христа колядками за 
святковим столом, дякуючи Богові, 
що не залишає їх без церковної опіки 
навіть на Далекому Сході. 

/ -)##+ 012%3"#1&. R!/FDB 2013 VQ W7!KRQL!X
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'3N3^453% 
Святкування Різдва у м. Караганді 

(Казахстан) розпочалося зі Служби 
Божої у греко-католицькому храмі 
Покрови Пресвятої Богородиці, піс-
ля якої вже традиційно відбувся різд-
вяний концерт для парафіян і гостей. 
Розділити радість Різдва з греко-ка-
толицькою парафією Караганди при-
йшли і представники Римо-Католиць-
кої Церкви Карагандинської єпархії 
на чолі з владикою Янушем Калетою.

 Усі три дні Різдва Христового за 
кількарічною традицією в Караганді 
на вулицях міста можна було побачи-
ти ескорт машин, з яких час від часу 
виходила велика група перебраних 
біблійних персонажів. Це був різд-
вяний вертеп молоді місцевої греко-
католицької парафії. Переходячи від 
хати до хати українських родин Кара-

ганди, колядники звіщали новину про 
народження Месії. Відвідав вертеп і 
монастирі сестер кармеліток та отців 
мар’янів (чернечий орден РКЦ). 

За давньою традицією напередодні 
Старого Нового року українці відвід-
ують рідних і близьких. Дотримуючись 
цього звичаю, молодь греко-католиць-
кої парафії Покрови Пресвятої Бого-
родиці Караганди разом із о. Василем 
Говерою гостювали у парафії Святого 
Йосифа Обручника в Астані. Україн-
ське товариство Астани зустрічало 
гостей святковим різдвяним концер-
том. А карагандинська молодь по-
дарувала всім присутнім незабутній 
різдвяний вертеп. 
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Заходи з відзначення 80-х роковин 
Голодомору 1932–1933 рр. розпочали-
ся в парламенті Угорщині в п’ятницю, 
22 листопада, о 10-й годині за участю 
голови парламенту Угорщини Ласла 
Кьовера. Таке вшанування жертв Голо-
домору, починаючи з 2003 року, від-
бувається в угорському парламенті 
вже втретє.

З промовами виступили голова 
Державного органу самоврядування 
українців в Угорщині (ДОСУУ) і ТУКу 
Ярослава Хортяні та спікер парламен-
ту Ласло Кьовер. Делегація угорських 
українців, українських дипломатів і 
гостей із України передали в дарунок 
парламенту вишиту бісером ікону 

«Мадонна Голодомору» львівського 
автора Романа Магоцького, яку в при-
сутності делегації посвятив о. Дам’ян 
Габорій УГКЦ. 

О 17-й годині того ж дня в Центрі 
української культури й документації в 
Будапешті відбулося відкриття вистав-
ки ікон Романа Магоцького з Львів-
щини. Представляючи 24-річного ху-
дожника з міста Комарно Львівської 
області велелюдному зібранню гостей 
та першу його персональну виставку за 
кордоном, господиня вечора Ярослава 
Хортяні повідомила, що він вишиває 
свої картини бісером. 

Серед почесних гостей були: Над-
звичайний і Повноважний посол 
України в Угорщині Юрій Мушка, 
голова Української всесвітньої коор-
динаційної ради Михайло Ратушний 
із Києва, авторка історичного рома-
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ну про Голодомор «Цвіте колюча тер-
нина» Ганна Дніпрова, автор ідеї та 
продюсер документального фільму 
«Закляття безпам’ятства. Голодомор 
1932–1933 рр. на Луганщині» Ірина 
Магрицька, автор сценарію та режисер 
цієї картини Олександр Крамаренко, 
голова некомерційного товариства 
«Зіркове село» Марія Бедич, заступник 
голови цієї організації Чаба Сейкеї. 
На вечорі присутні почули віртуозну 
гру українського скрипаля, лауреата 
і переможця всеукраїнських та між-
народних конкурсів Олександра Бо-
жика, його дружини, піаністки Юлії 
Божик та чудовий спів молодої спі-
вачки Оксани Мухи (твори «І снилося 
вночі дівчині», «Зоре моя вечірняя» 
на слова Тараса Шевченка та компо-
зицію Бетховена «Місячна соната»).

Гостей привітали Ярослава Хортяні 
та Посол України Юрій Мушка, розпо-
вівши про причини і наслідки штуч-
ного Голодомору в Україні та висло-
вивши подяку угорському народу за 
підтримку і солідарність з українцями 
в ці сумні дні. Окрему тривалу промо-
ву на вечорі угорських українців мав 
заступник статс-секретаря Міністер-

ства людських 
ресурсів д-р Ча-
ба Латарцаї, за-
читавши витяг 
з історичної ре-
золюції парла-
менту Угорщини 
від 24 листопа-
да 2003 року, в 
якій Голодомор 
1932–1933 років 
визнано геноци-
дом українського 
народу. 

Опісля відбулася презентація епіч-
ного художнього твору про Голодомор 
Ганни Дніпрової, яка мешкає в Австрії 
та Україні. У романі йдеться про лю-
бов двох молодих людей на тлі трагіч-
них подій, які відбувалися протягом 
тривалого періоду новітньої історії 
України ХХ ст. Про своїх персонажів 
та історію й умови написання цієї кни-
ги українською та російською мовами 
гостям розповіла авторка.

Перед показом документального 
фільму «Закляття безпам’ятства. Голо-
домор 1932-1933 років та Луганщині» 
виступала Ірина Магоцька, яка роз-
повіла про задум і зйомки картини, її 
демонстрацію в Україні та за кордоном, 
реакцію глядачів і байдуже (чи навіть 
вороже) ставлення місцевої влади та 
населення Луганщини, а також про 
написання книги.

Після того як гості переглянули 
фільм, автор сценарію та режисер 
картини Олександр Крамаренко по-
дякував угорським українцям за те, 
що вони зберегли свою українську 
сутність, яка, за словами публіциста, 
уже не відчувається в його земляках 
на Луганщині. На його думку, Голодо-
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мор мав на меті знищення української 
душі, а втілювали цей аспидський за-
дум намісники сатани на землі Йосип 
Джугашвілі-Псевдосталін, Лазар Ка-
ганович, Павло Постишев, Хатаєвич 
та інші високопоставлені більшовики. 
Крамаренко додав, що голод руйнує в 
людині віру, моральні цінності, мента-
літет, національну ідентифікацію і це 
позначилося на тих, хто вижив та їх-
ніх дітях. Голодомор розтрощив внут-
рішні зв’язки української нації, після 
чого вона не може збудувати грома-
дянське суспіль-
ство, породив у 
часи незалеж-
ності України 
тотальну коруп-
цію в держав-
них структурах, 
зробив висновок 
Олександр Кра-
маренко. Треба 
докласти тита-
нічних зусиль, 
аби змінити ге-
нетичний  код 
української на-
ції, а це під силу 

урядові, пере-
січним україн-
цям та громадам 
діаспори, вважає 
режисер .  Тим 
часом Ярослава 
Хортяні зазна-
чила, що фільм 
луганських до-
слідників викли-
кав зацікавлення 
на угорському 
телебаченні, і не 
виключено, що 

з часом буде зроблено переклад йо-
го угорською мовою та показано на 
громадському телебаченні.

Відтак слово надали Михайлові Ра-
тушному, який повідомив, що заходи 
з вшанування жертв Голодомору в ці 
дні відбуваються у всій діаспорі укра-
їнців у світі. За його словами, ніхто 
не заперечує того факту, що під час 
Другої світової війни було здійснено 
Голокост супроти євреїв. Так само, на 
думку пана Ратушного, більшовиць-
ка влада ставила собі завдання через 
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голод знищити українців, а саме ста-
новий хребет нації – селянство. Він за-
уважив, що відмова підписати договір 
про асоціацію з Євросоюзом свідчить, 
наскільки небезпечно йти на поступ-
ки Росії щодо України. Завершуючи 
свій виступ, Михайло Ратушний ска-
зав словами молитви: «Вічная пам’ять 
невинно убієнним через Голодомор!»

23 листопада, о 13-й годині, учас-
ники вшанування жертв Голодомо-
ру пішою ходою вирушили містом 
із прапорами України та Угорщини 
і транспарантом, де зазначено да-
ти української національної трагедії 
80-літньої давнини, до набережної Ду-
наю неподалік від моста імені Петефі. 
Там українці після жалобних промов 
Ярослави Хортяні, Юрія Мушки та 
Михайла Ратушного поклали вінки, 
колоски пшениці, пов’язані траурною 
стрічкою і запалили свічки пам’яті біля 
пам’ятного знака жертвам Голодомору 
1932–1933 років. Отець Дам’ян про-
вів молитву на пам’ять про невинно 
убієнних через Голодомор. 

Потім учасники жалобної ходи ви-
рушили в напрямі до малого містечка 
Чьомор, де їх вже вчетверте за останні 

роки приязно зустріли ветерани угор-
ської патріотичної організації «Глорія 
Віктіс» (Слава переможеним), які опі-
куються меморіальним парком, зве-
деним на честь ста мільйонів жертв 
комунізму у світі. Невипадково, що 
саме в цьому меморіальному комп-
лексі кілька років тому встановили 
пам’ятний знак на честь невинно убі-
єнних жертв українського Голодомору. 
Про це говорило багато промовців, як 
з боку ветеранів 1956 року, так угор-
ські українці, які приїхали вшанувати 
покладанням квітів пам’ять земляків.

О 17-й годині в римо-католиць-
кому храмі Святої Терези у VI райо-
ні отець Дам’ян розпочав панахиду. 
Відтак присутні мали змогу почути 
прекрасний коцерт-реквієм за участю 
учасників заслуженого академічного 
Закарпатського народного хору.

24 листопада, у неділю, о. Дам’ян 
відслужив для української громади 
воскресну Літургію, після якої відбу-
лася панахида за невинно убієнними.

З благословення Блаженнішого 
Святослава, отець Дам’ян Габорій 
відповідає за душпастирство україн-
ців в Угорщині. Священик регулярно 
відвідує з душпастирським візитом 
українські громади Угорщини.

http://www.ukrajinci.hu/oldal.
php?style=fullhir&id=536
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У неділю, 15 вересня, у столиці Ка-
захстану Астані відбулося освячення 
храму Святого Обручника Йосифа. 
Чин освячення звершив владика Йо-
сиф Мілян, голова Пасторально-мі-
граційного відділу УГКЦ. Після цього 
розпочалась Архиєрейська Боже-
ственна Літургія, у якій взяв участь 
офіційний представник Святішого 
Отця кардинал Леонардо Сандрі, пре-
фект Конгрегації Східних Церков, Ви-
сокопреосвященний Мігуель Буендія, 
апостольський нунцій у Казахстані, 
Високопреосвященний Томаш Пета, 

архиєпископ і митрополит римо-ка-
толицької архидієцезії Пресвятої Діви 
Марії, єпископи Атанасій Шнайдер та 
Януш Калета, о. Василь Говера, апос-
тольський делегат для греко-католи-
ків у Казахстані, архимандрит Сер-
гій Гаєк, апостольський візитатор для 
греко-католиків у Білорусі, чисельні 
священики та вірні, які прибули на це 
торжество з усіх куточків Казахстану, 
де зосереджені українські церковні 
громади, з України та Росії. Літургій-
не моління супроводжував спів хору 
«Soli Deo» храму Пресвятої Євхаристії, 
який прибув зі Львова спеціально на 
урочистість.

Проповідь під час Літургії виголо-
сив кардинал Леонардо Сандрі. Роз-

КАЗАХСТАН

ПАСТИРСЬКИЙ ВІЗИТ ВЛАДИКИ ЙОСИФА 
ДО КАЗАХСТАНУ
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починаючи її, він, зокрема, сказав: 
«Я дуже радий, що маю змогу бути 
разом із вами. Радість, яка властива 
неділі як дневі воскреслого Господа, 
сьогодні стає ще більшою через освя-
чення цього храму. Ваше прохання, 
щоб бути з вами і очолити цей момент, 
говорить усім нам про одну дуже ве-
лику дійсність, а саме про те, що кож-
ний дар Господа, коли він є справжнім, 
не може залишитися нерозділеним з 
іншими. І моя присутність сьогодні є 
виразним знаком єдності з тим, хто 
установлений видимим гарантом цер-
ковної єдності – Папи Франциска». 
Під час проповіді ієрарх передав для 
новозбудованого храму дар Святішо-
го Отця – чашу та частину мощів св. 
священномученика Йосафата.

По закінченні Літургії владика Йо-
сиф виголосив подячне слово, у якому, 
серед іншого, сказав: «Храм, що його 
ми сьогодні освятили, є особливим, 
оскільки його збудували сини й дочки 
Української Греко-Католицької Церк-
ви, які переважно опинилися на цій 
землі не з власної волі. Покидаючи 
власні домівки, вони не могли взяти 
зі собою великих матеріальних скарбів, 
але вони взяли зі собою неоціненний 
скарб – віру в Бога і передали його 
своїм дітям. Це скарб над скарбами, 
який не вимірюється кілограмами, 
кредитними картками, а водночас він 
так багато означає у нашому житті. 
Пройшло вже багато часу відтоді, як 
перші покоління українців почали за-
селяти землі Казахстану. Вони були 
першими сівачами віри, а сьогодні ми 
маємо щастя бачити плід, який вона 
дає. Оскільки кожний храм насамперед 
будується не з каміння, його будує віра 
тих, які приходять до нього».

У своєму слові ієрарх з окремою 
вдячністю звернувся до представників 
казахського народу, присутніх на Бого-
служінні: «Хочу висловити вдячність 
усьому казахському народові за те, що 
в тяжких хвилинах для українського 
народу став місцем захисту, де можна 
було жити, бути, розвиватися. Також і 
сьогодні дає змогу вносити нашу лепту 
в культурний розвиток Казахстану. 
Освячення цього храму є нашим чер-
говим внеском у духовну спадщину 
цього народу. Сьогодні, як офіційний 
представник Глави і Отця УГКЦ, хочу 
висловити вдячність мовою цього на-
роду, на землі якого споруджений цей 
храм: «Нехай Господь благословить 
казахський народ (ΘɚɡɚΙɯɚɥɵΕɵɧɚ�
ɌΩΝɿɪɿɦɿɡ�ɛɚɬɚɛɟɪɫɿɧ)».

Опісля владика вручив о. Олегу 
Здренику, настоятелю храму Свято-
го Обручника Йосифа в Астані, та 
о. Ярославові Головчаку, настоятелю 
українського греко-католицького 
храму в Павлодарі церковні нагоро-
ди. Зі словом виступив також о. Ва-
силь Говера, апостольський делегат 
для українців у Казахстані, який по-
дякував усім присутнім на торжествах.

Після богослужбової частини на 
церковному подвір’ї відбувся спіль-
ний для усіх обід та концерт, у якому 
взяли участь українські фольклорні 
колективи з різних міст Казахстану. 
Під час концерту о. Василь Говера від 
імені Блаженнішого Святослава вру-
чив подячні грамоти жертводавцям, 
які найбільше посприяли споруджен-
ню храму Обручника Йосифа в Астані.
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Еміненціє, Високопресвященний 
владико Нунціє, 

Високопреосвященний владико 
Томо, Преосвященні владики, 

Високодостойні представники 
влади та дипломатичного корпусу, 

Вельмишановні представники 
українських громадських організацій 
у Казахстані, дорогі співбраття у 
священстві, дорогі та преподобні 
монахині і монахи, дорогі у Христі 

брати і сестри,

Слава Ісусу Христу!
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Слова, які ми 
щойно почули, 
Господь промо-
вив до Соломона 
після того, як був 
освячений храм, 
що його збудував 
мудрий цар. У 
них мабуть кри-
ється увесь зміст 
храму. Храм є 
місцем, у якому 
прославляється 
ім’я Господнє і 
в якому очі Гос-
подні звернені 

на кожного, хто Його призиває. Оче-
видно, що Бог є всюди присутній і на 
кожному місці ми можемо призивати 
Його ім’я, але храм є місцем особли-
вим. Якщо так можна сказати, у храмі 
ми можемо «діткнутися» Божої руки.

Храм, що його ми сьогодні освяти-
ли є особливим, оскільки він збудова-
ний синами та дочками Української 
Греко-Католицької Церкви, які у біль-
шості опинилися на цій землі не з влас-
ної волі. Покидаючи власні домівки, 
вони не могли взяти з собою великих 
матеріальних скарбів, але вони взяли 
з собою неоціненний скарб – віру в 
Бога – і передали його своїм дітям. Це 
скарб над скарбами, який не вимірю-
ється кілограмами, а водночас він так 
багато означає у нашому житті. Про-
йшло вже багато часу від того моменту, 
як перші покоління українців почали 
заселяти землі Казахстану. Вони були 
першими сівачами віри, а сьогодні ми 
маємо щастя бачити плід, який вона 
дає. Оскільки кожний храм передусім 
будується не з каміння, його будує віра 
тих, які приходять до нього.
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Знаменним є той факт, що цього 
року, коли уся Католицька Церква 
святкує Рік Віри, ми, вірні Української 
Греко-Католицької Церкви, розсіяні 
по усьому світі, відкриваємо нові 
храми. Нещодавно, у серпні в Києві 
був освячений Патріарший Собор 
Воскресіння Христового, який згід-

но з задумами повинен стати таким, 
що об’єднає усіх наших вірних. І ось 
сьогодні ми освячуємо ще один храм, 
але вже у столиці Казахстану – Астані. 
Все це ще раз показує усім нам, що 
правильним є вислів: «Нашого цвіту 
по всьому світу». З іншого боку, при-
гадуються мені слова Тертуліана, який 
свого часу сказав, що «кров мучеників 
є насінням християн». Коли б земля, 
на якій ми стоїмо, могла б говорити, 
вона оповіла нам не про одного Хрис-
тового воїна, який тут, на казахській 
землі, віддав своє життя за Нього. Не-
хай свідоцтво мучеників та ісповід-
ників віри, які тут просіяли, скріплює 
усіх і буде стимулом до того, щоб у 
щоденному труді будувати храм своєї 
душі і допомагати це робити іншим. 

Сьогодні хочу в імені Блаженні-
шого Святослава, Глави і Отця нашої 
Церкви, передати сердечні вітання 
усім присутнім на сьогоднішніх уро-
чистостях. Моя присутність разом з 
вами у цьому храмі нехай буде для усіх 
вас доказом єдності між нашою Церк-
вою в Україні і тут в Казахстані. Єд-

наймося разом у 
молитві у цьому 
храмі якнайчас-
тіше! Нехай він 
стане щоденним 
місцем нашої зу-
стрічі з Богом та 
знаком єдності з 
матірною Церк-
вою на рідній 
землі.

В імені Глави і 
Отця УГКЦ Бла-
женнішого Свя-
тослава хочу ви-
разити сердечну 

вдячність усім високодостойним іє-
рархам, присутнім на цій урочистості. 
Найперше дякую Його Еміненції кар-
диналові Леонардо Сандрі, префекту 
Конгрегації Східних Церков.

Еміненціє, Ваша присутність у 
сьогоднішніх торжествах є знаковою, 
адже саме тут, на цій землі віддали 
своє життя за Христа сини та дочки 
Української Греко-Католицької Церк-
ви, переслідування якої було спричи-
нене зокрема її вірністю Наступникові 
Апостола Петра. Свою місію вірності 
Христові та його Церкві вони викона-
ли достойно. Сьогодні у їхньому імені 
через Вас хочу подякувати цілій Все-
ленській Католицькій Церкві за усі-
ляку підтримку у часи переслідувань 
і у часи свободи! 
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Сердечно дякую апостольському 
нунцію у Казахстані архиєпископові 
Мігуель Маурі Буендіа та голові єпис-
копської конференції католицьких 
єпископів Казахстану архиєпископові 
Томашові Пета за підтримку у розви-
тку та становленні душпастирського 
життя греко-католиків на цих землях. 
Сьогодні наша молитва лине до Гос-
пода за Вас, щоб дав він Вам сили і 
наснаги у служінні Христові та Його 
Церкві! Дякую також усім єпископам, 
священикам, монахам і монахиням, 
які своїм служінням на різноманітні 
способи допомагають нашим вірним! 
Нехай Господь благословить вас за 
жертовне служіння!

Ось уже 17 рік, а точніше з 1996 ро-
ку своє служіння у Казахстані сповнює 
о. Василь Говера, апостольський деле-
гат. Саме на його плечі була покладена 
місія організовувати душпастирство 
УГКЦ в Казахстані. Це завдяки його 
ревному служінню та праці тут, на 
цій землі, було організовано повно-
цінну пастральну працю для наших 
вірних. Справді, треба мати велике 
довір’я до Бога, ентузіазм і натхнення, 
щоб здвигнути цю так нелегку спра-
ву. Протягом років невпинної праці 
о. Василеві вдалось згуртувати справді 
гарну спільноту священиків. Їх не є 
багато, але їхні серця горять любов’ю 
до Бога та людей! Сьогодні хочу в імені 
усієї УГКЦ в особі її Глави Блаженні-
шого Святослава подякувати також і 
Вам, дорогі Отці і вручити наприкінці 
пам’ятні грамоти. Нехай Господь бла-
гословить Вашу працю!

Зважаючи на те, що сьогодні на 
урочистостях з нагоди освячення 
Храму Обручника Йосифа в Астані 
присутні представники влади, хочу 

сердечно через них висловити вдяч-
ність усьому казахському народові за 
те, що у тяжких хвилинах для україн-
ського народу став місцем захисту, де 
можна було жити, бути, розвиватися. 
Також і сьогодні дає змогу вносити 
нашу лепту у культурний розвиток 
Казахстану. Освячення цього храму 
є нашим черговим внеском у духовну 
спадщину цього народу. Сьогодні, як 
офіційний представник Глави і  Отця 
УГКЦ, хочу висловити вдячність мо-
вою цього народу, на землі якого спо-
руджений цей храм:

ΘɚɡɚΙ�ɯɚɥɵΕɵɧɚ�ɌΩΝɿɪɿɦɿɡ��
ɛɚɬɚ�ɛɟɪɫɿɧ��

Дорогі у Христі браття і сестри!

Мабуть, головна вдячність сьогодні 
належить Вам, які будували цей храм 
і будуватимете його храмами ваших 
душ! Тому сьогодні, за царем Соло-
моном, хочу повторити слова його 
молитви:

Зглянься, Господи, мій Боже, на 
молитву й на благання слуги твого й 
вислухай взивання та мольбу, якими 
слуга твій оце сьогодні тебе молить. Не-
хай очі твої споглядають уночі й удень 
на храм цей, на місце, про яке ти сказав: 
Ім’я моє буде там! – Вислухай молит-
ву, якою слуга твій молитиметься на 
цьому місці! Вислухай, благання слуги 
твого і народу твого, коли вони будуть 
молитися на цьому місці. Вислухай з 
місця, де ти перебуваєш, з неба; вислу-
хай і прости (І Книга Царів 9, 28-30).

+ B!"$* C+-,/,
голова Пасторально-міграційного 

відділу УГКЦ
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У понеділок, 16 вересня, у рамках 
пастирського візиту до Казахстану 
голова Пасторально-міграційного 
відділу УГКЦ відвідав українську 
греко-католицьку парафію в Кара-
ганді. Відвідини розпочалися Архи-
єрейською Божественною Літургією, 
у якій із владикою Йосифом Міляном 
співслужили: архимандрит Сергій Га-
єк, апостольський візитатор для гре-
ко-католиків у Білорусі, о. Іван Говера, 
священики, які душпастирюють для 
українців греко-католиків на території 
Казахстану, священики, які прибули 
на урочистості зі США та України.

Незважаючи на робочий день, у Лі-
тургії взяла участь велика кількість 
вір них, особливо дітей та молоді. 
Серед присутніх був також Вадим 
Перець, представник мирянського 
руху Тернопільсько-Зборівської ми-
трополії.

По закінченні 
Літургії владика 
Йосиф подяку-
вав усім присут-
нім священикам, 
а особливо про-
тоієрею Олегу 
Здренику,  на-
стоятелю парафії 
Обручника Йо-
сифа в Астані за 
ревну працю над 
довершенням бу-
дівництва храму. 
З окремим сло-
вом вдячності 

він звернувся до присутніх у храмі 
вірних. «Особливу мою вдячність, – 
сказав владика, – висловлюю вам, 
дорогі миряни, вашим дітям, вашим 
предкам за цей дар віри, який мотивує 
вас приходити сюди щодня (до хра-
му) і будувати спільноту, базовану 
на християнській любові. Закликаю 
всіх нас жити так, щоб у вогні проби 
останнього дня нашої зустрічі з Богом 
залишилося тільки ось те правдиве 
золото, яке не згоряє, – ті діла, які ми 
вчинили з любові до Бога своєму на-
родові та Церкві. Прожити так, щоб 
наші життєві вчинки були правдивим 
золотом любові, не є просто. Для цьо-
го потрібно великої Божої благодаті! 
Тому нехай ось та Божа благодать ще-
дрої Господньої десниці доповнить усі 
ваші щоденні змагання, які ви робите 
для Бога та іншої людини. Бажаю вам 
великого духовного росту і нехай Гос-
подь благословить усіх вас!»

Близько полудня до храму Покро-
ви Пресвятої Богородиці в Караган-
ді прибув офіційний папський пред-
ставник Леонардо кардинал Сандрі 
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в супроводі апостольського нунція 
Мігуеля Буендія та місцевого римо-
католицького єпископа Януша Кале-
ти. Високодостойного гостя зустрі-
чав о. Василь Говера, парох храму та 
 апостольський делегат, разом із вла-
дикою Йосифом, священиками та вір-
ними, які прибули до храму. У своєму 
вітальному слові о. Василь наголосив 
на тому, що казахська земля є особли-
вою для спадщини УГКЦ, оскільки тут 
пролили свою кров за Христа багато 
українських мучеників та ісповідників 
віри. Він також представив кардина-
лові досить молоду громаду вірних, 
серед яких багато дітей і молоді, за-
значивши, що спільнота українських 
греко-католиків у Казахстані дивиться 
з великою вірою в майбутнє, запросив 
його до слова та уділення Апостоль-
ського благословення.

У своєму слові, що ним кардинал 
Леонардо Сандрі звернувся до всіх 
присутніх, він наголосив на трьох 
важливих словах, які допомагають 
наслідувати Христа та усвідомлюва-
ти свою християнську ідентичність. 
Ними є вдячність, єдність і свідчення. 
Роздумуючи над вдячністю, кардинал 
Сандрі звернув увагу на те, що в хрис-
тиянському житті ми повинні пере-
дусім бути вдячними за дар віри. «До 
Року віри, – сказав він, – який був про-
голошений Папою Венедиктом XVI 
і підтриманий Папою Франциском, 
приєдналася ще одна радісна дата – 
1025-та річниця Хрещення Київської 
Русі, що пов’язує всіх вас із цією до-
стойнохвальною Церквою. Дар віри, 
який святкується у Вселенській Церк-
ві, відображає ще більш інтенсивно 
те, що зробив святий Володимир. Це 
щасливий збіг, тому що допомагає нам 

пізнавати, з одного боку, богословську, 
літургійну та дисциплінарну спадщи-
ну Східної Церкви, а з іншого – робить 
її ще більше спільною з усіма вірую-
чими католиками. Просімо благодаті, 
щоб чути і бути завжди готовими до 
ісповідування цих ідей: Вірую Госпо-
ди, вірую з моїм народом і переживаю 
радість належності до Церкви».

Опісля представник Святішого От-
ця вділив усім апостольське благосло-
вення та роздав присутнім пам’ятні 
подарунки.

Відвідинами парафії Покрови Пре-
святої Богородиці в Караганді завер-
шується офіційний пастирський візит 
владики Йосифа Міляна, голови Пас-
торально-міграційного відділу УГКЦ, 
до Казахстану.

e
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2–11 серпня 2013 року Божого від-
булась VІІІ Міжнародна десятиденна 
піша проща родин мігрантів зі Сам-
бора до Зарваниці. Проща присвячена 
Року віри та в наміренні зцілення від 
онкохвороби отця Василя Поточняка. 
Організатори прощі – Пасторально-
міграційний відділ УГКЦ та «БФ «Ка-
рітас» СДЄ УГКЦ.

Проща розпочалася 2 серпня 
2013 р. Б. о 7.00 Архиєрейською Літур-
гією в церкві Різдва Пресвятої Богоро-
диці міста Самбора, яку відслужив вла-
дика Йосиф Мілян, голова ПМВ УГКЦ. 

Завершилася 11 серпня 2013 р. Б. свя-
точною Літургією у Маріїнському ду-
ховному центрі «Зарваниця».

Владика Йосиф Мілян у напут-
ньому слові паломникам наголосив: 
«На наші помилки чи зауваження ми 
дуже часто реагуємо неоднозначно. 
Ми так збудовані чи зіпсовані у той 
спосіб, що кожен нас хоче, щоб про 
нього говорили добре, лише добре. 
Щоб бачили наші подвиги, нашу кра-
су, мудрість, хоробрість. Адекватна 
людина розуміє, що тих позитивів не 
може бути надбагато, бо ми – люди 

VІІІ МІЖНАРОДНА 
ДЕСЯТИДЕННА ПІША ПРОЩА 

РОДИН МІГРАНТІВ  
ЗІ САМБОРА ДО ЗАРВАНИЦІ
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і здатні робити помилки. Ми недо-
сконалі, бо лише Господь досконалий. 
Очевидно, кожен з нас прагне стати 
досконалішим, хоче ходити дорогами 
Божих заповідей, послужити іншим 
людям. Але дуже часто робимо по-
милки не від того, що хочемо комусь 
зробити кривду чи зневажити Бога. 
Дуже часто наші погляди виходять з 
того, що ставимо собі у житті іншу ме-
ту, ніж ту, яку нам Господь накреслив 
на скрижалях нашого серця. Чи чує 
сучасне суспільство голос пророка? Чи 
маємо такого нині поважного мужа? 
Мати такого, хто зверне тобі увагу, це 
велика Божа благодать, бо це спосіб і 
нагода до навернення. Церква сьогод-
ні повинна молитися, щоб Бог не по-
скупився для нас українців пророком, 
щоб відкрив нам вуха на правду, якою 
б вона не була. Бо ми його потребуємо 
і нині – через дві тисячі літ, щоб вказав 
нам на життя за Божими заповідями 
на життя словом Божим щодня. Ми – 
дідусі і бабусі, батьки і матері, яким 
відкрилося слово Святого Євангелія, 
також покликані нести пророче слу-
жіння. І вказувати на дорогу життя з 
Богом на щодень, ділячись Богом, як 
хлібом насущним. Дороги життя не-
прості, дорога – завжди якийсь тягар. 
Тож нехай цьогорічна, вибрана Вами, 
далека дорога до Зарваниці буде по-
чатком вашої дороги до нового життя 
у Бозі, у родині чи сім’ї. Хай ця дорога 
випрямить дороги тих, хто спогляда-
тиме на вашу нелегку ходу від чудот-
ворної ікони Самбірської Богоматері 
до чудотворної ікони Зарваницької 
Богородиці, настановить всіх до рев-
ної молитви у пошуках Бога».

Паломники подолали шлях до-
вжиною 250 км за 8 днів. Цьогорічний 

маршрут прощі пролягав через Львів-
ську та Тернопільську області (щороку 
маршрут прощі змінюється). На цій 
дорозі прочани мали нагоду побува-
ти на Святій Літургії у соборі Свято-
го Юра у Львові (неділя, 4 серпня) та 
нічних чуваннях у Свято-Успенській 
Унівській лаврі, де паломникам уді-
лялася свята Тайна Єлеопомазання.

Духовними провідниками прощі 
були: директор БФ «Карітас» Сам-
бірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ 
о. Ігор Козанкевич, о. Мирослав Про-
нюк з Івано-Франківської архиєпархії, 
о. Антон Борис – з Київської архиєпар-
хії, о. Василь Святківський та о. Богдан 
Лехович – з Самбірсько-Дрогобицької 
єпархії. Духовно підтримував, настав-
ляв (засобами Скайп-спілкування) та 
молитовно опікував паломників ор-
ганізатор прощі – отець Василь По-
точняк з Бреші (Італія).

Прочан приймали на обіди та 
нічліги парафії Самбора, Градівки, 
Великого Любіня, Оброшино, Льво-
ва (св. Юра), Винничків, Городисла-
вичів, Селиського, Коросного, Уніва, 
Чемеринців, Писарівки, Жукова, Кри-
ве, Новосілки та Зарваниці.

Справжнім Божим дивом стало для 
нас маленьке село Писарівка. Село, 
у якому всього 24 хати, розібрало на 
нічліг понад 300 паломників. Малень-
ке село з Великою душею!

У Зарваницю ми прийшли разом з 
вечірніми зорями у п’ятницю. Уперше 
цілу суботу ми провели у духовному 
Марійському центрі, чулися як удома, 
біля Матері.

Проща залишила незабутні вражен-
ня та велике духовне обдарування. Зу-
стрічі з людьми, спілкування, красиві 
наші церкви, іконостаси, людська щи-
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рість і милосердя – в усьому промов-
ляв Господь. Особливо у суботу, коли 
на шлюбний рушник у Зарваниці стала 
доросла паломницька пара – Дмитро 
та Ольга з Вінницької області. Хвилю-
юче відбувся Молебень до Пресвятої 
Богородиці біля освяченого місця, де 
буде споруджено пам’ятник заробіт-
чанам українцям і збір пожертв на 
будівництво. 

Упродовж прощі паломники мо-
лилися дев’ятницю за мігрантів, 
їхні родини та всіх жертводавців. 
А 10 серпня о 16.00 у Зарваниці від-
бувся фестиваль мігрантської твор-
чості «Моя віра – моя сила». Це був 
яскравий вінець – стоголоса подяка 
Господу.

Отець Ігор КОЗАНКЕВИЧ, духов-
ний опікун прощі «Самбір-Зарваниця»:

– Що ми прагнемо показати че-
рез фестиваль? Гляньмо, що ми ро-
бимо звично у щоденному житті. 
Комп’ютер, телевізор, на дискотеці 

споглядаємо, але не танцюємо. Це нас 
втягує у невпевненість у собі, байду-
жість, розвиває комплекси. Тож проща 
допомагає нам загалом відкритися на 
Бога і на іншу людину і відкрити себе 
на самого себе. Завдяки фестивалю ми 
бачимо, які у нас великі можливості, 
бачимо, що можемо творити навіть 
після нелегкої прочанської дороги. 
Фестиваль вчить не закриватися у 
собі. Я з великою приємність слухав 
і споглядав все, що підготували про-
чани до фестивалю. Думаю, що й інші 
також. Можна проводити час за дур-
ними звичками, порожніми балачками 
і нарікати, яка ж та наша Україна по-
гана і уряд, і дороги. А можна твори-
ти красу, дивитися на Бога і дарувати 
іншим надію, радість. Пам’ятаєте, як 
о. Василь Поточняк нам говорив, щоб 
ми здобували віру, сили набиралися, 
мали друзів не тоді, коли вже падаємо, 
а готувалися наперед. І фестиваль дає 
нам сьогодні силу готуватися до дня 
завтрашнього. До кожного з нас завтра 
прийде випробування. Але завдяки 
тому, що ми вже сьогодні прагнемо 
встати на ноги, завтра і ці випробу-
вання перенесемо. Фестиваль не є чи-
мось окремим на прощі, а її частиною. 
Йдеться про щирість і відвагу всіх, 
хто його творив у часі випробувань 
духовного походу.

Отець Василь ПОТОЧНЯК, від-
повідальний секретар Пасторально-
міграційного відділу УГКЦ:

– Завершення прощі зі Самбора до 
Зарваниці – добрий знак. Бо і в Ісусі 
Христі ми почули дуже цінне і важ-
ливе слово-ствердження. Умираючи 
на хресті, пише євангеліст, Він сказав: 
«Звершилось» і віддав Духа. Тобто, 
у житті людини завжди є моменти, 
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які від початку переходять до завер-
шення. Такі моменти можуть тривати 
одноразово, можуть тривати кілька 
днів, як ця проща, а можуть – і все 
життя. Завершення – це, по суті, по-
чаток. Народження пшеничного ко-
лоска потребує смерті зрілої зернини. 
Мусить щось завершитися, щоб на-
родилося щось набагато краще. Тож 
завершення прощі зі Самбра до Зарва-
ниці можна назвати початком іншої 
прощі для кожного з вас – прощі до 
Бога. Ви вступаєте у духовну прощу 
Життя. У центрі прощі, щонайперше, 
був і є Бог, коли Бог у центрі, то, як ви 
зауважили, у вас була велика сила і є. 
А страх зникає. По-друге, у центр про-
щі Бог ставить людину, дбає і пам’ятає 
про неї тішиться людиною. Тому лю-
дина – це я на тлі Бога. Намагайтесь 
відчути, що кожен з вас дуже Богові 
потрібний і цінний. Богові потрібна 
людина, яка нагадує іншим, що вони 
створені на образ і подобу Божу. Лю-
дина – це джерело і сіль краси, де лю-
дина – там радість. Після повернення 

з прощі не уникайте людей, поділіться 
радістю доброї новини, яку пережи-
ваєте, щоб вона помножилась. Ідіть 
і проповідуйте живого Бога, добру 
Христову новину. Щоб свічка вашої 
віри не згасла, як мінімум практикуйте 
прочанські молитви, поширюйте свої 
духовні знання.

'(B(@1* 0@?@.0@.Y-* I?-*

Зареєстровано: 331 паломник, 
представники семи областей Украї-
ни: Львівської, Івано-Франківської, 
Тернопільської, Вінницької, м. Киє-
ва та Київської області, Чернівецької 
та Кіровоградської.

З них: 20 дітей віком 8–12 років; 
104 молодих людей віком 14–25 ро-
ків, 129 паломників уперше на цій про-
щі. Прочанську спільноту становили: 
59 мігрантів з 14 країн світу: Росії, 
Польщі, Італії, Чехії, США, Словакії, 
Іспанії, Греції, Португалії, Нідерландів, 
Швеції, Австрії, Ірландії, Угорщини; 
48 дітей заробітчан, 26 батьків, чиї 
діти в міграції, 23 сім’ї, чиї чоловіки 
(жінки) за кордоном, 89 – чиї рідні в 
еміграції і 18 паломників – чиї друзі 
на чужині та люди, яким не байдужі 
проблеми міграції.
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У день Святого Миколая, 19 грудня, 
з’їхалися миряни з Львівської, Івано-
Франківської та Тернопільської облас-
тей у монастир згромадження сестер 
Пресвятої Родини (с. Гошів), де розпо-
чалися Передріздвяні реколекції для 
учасників пішої прощі «Самбір-За-
рваниця», організовані Пасторально-
міграційним відділом при Патріаршій 
курії УГКЦ. Вже третій рік поспіль 
збираються паломники на духовну 
віднову в цей живописний, Богом 
умиротворений куточок землі. Се-
стри-монахині радісно зустрічають 
паломників. Кожен, хто переступає 
поріг монастирської обителі, потра-
пляє в світ спокою і тиші, якого так 
бракує в повсякденному житті.

Духовні науки давав о. Володимир 
Майка, сотрудник церкви Вознесін-
ня Христового смт. Брошнева-Осади. 
Зауважимо, що отець Володомир вже 
вдруге радо ділився з прочанами сво-
їм духовним надбанням, не кажучи 
про цілонічні чування та нічні піші 
прощі.

Учасники реколекцій мали наго-
ду витишити своє серце, бо все до-
вкола – і богослужіння, і спів сестер-
монахинь, їхні ясні обличчя, родинні 
почуття між прочанами, навіть «мо-
настирська» природа, ніжно шепотіло 
про присутність Господа. Був час на 
молитву, читання Святого Письма, 
розважання над словами проповід-
ника. 

Доволі неочікуваним був спосіб по-
дання наук. Це, швидше, була бесіда за 
круглим столом, яка будувалася на за-
питаннях слухачів. Дуже повчальною 
стала відповідь на запитання про во-
рожіння. Отець, зокрема, наголосив, 
що порятунку від фізичних і душевних 
страждань треба шукати в Бога, а не 
мольфарів, екстрасенсів та їм поді-
бних. Цікаво було дізнатися про мож-
ливості людського слова, яке здатне 
заставити жити та вибити ґрунт з-під 
ніг, погасити надію на життя, змінити 
генетику людини в гіршу сторону, як-
що це нецензурні слова. Особливо за-
пала в душу наука про віру. На прикла-

ПЕРЕДРІЗДВЯНІ РЕКОЛЕКЦІЇ 
ДЛЯ УЧАСНИКІВ  

ПІШОЇ ПРОЩІ  
«САМБІР-ЗАРВАНИЦЯ», 
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ді двох євангельських епізодів – про 
чудо в Кані Галилейській (Йо. 2,1–12) 
та воскресіння Лазаря (Йо. 11,1–44), 
отець-реколектант наголосив на тому, 
що послух і цілковита довіра Бого-
ві в усіх життєвих ситуаціях є чи не 
найважливішими складовими успіху 
наших молитовних прохань. Спершу 
Бог запрошує людину до дії: «наносити 
води» (чудо в Кані Галилейській), чи 
«відкотити камінь» (чудо воскресін-
ня Лазаря), і, коли вона без зайвих 
запитань виконує, Бог сам довершує 
справу (у наведених прикладах, від-
повідно, перетворює воду в вино та 
воскрешає Лазаря). «Віра людей про-
явилась у послусі та довір’ї» – підсу-
мував о. Володимир.

Учасники реколекцій молитов-
но підтримували Майдан, просили 
в Бога кріпості для його учасників, 
миру та єдності для України. Також 
молилися за нашу владу, за хворих та 
потребуючих людей, просили Господа 
про зцілення духовного наставника 
прощі отця Василя Поточняка. Свої 
молитви про заступництво звертали 
до преподобної сестри Терези-Теклі 
Юзефів, засновниці згромадження 
сестер Пресвятої Родини, тіло якої 
перепоховане в Гошеві, в крипті мо-
настиря. Хресною Дорогою на Ясній 
Горі паломники склали свої прохання 
до стіп Богородиці Гошівської, Заступ-
ниці світу. 

Завершилися реколекції 22 грудня, 
в день Святої Анни, коли зачала Пре-
святу Богородицю.

Мабуть не випадково реколекції 
відбулися поміж двох великих праз-
ників церковного року (хоч дата змі-
нювалася). Святий Миколай – це той, 
хто відгукується на потреби інших, 

підтримує, підбадьорює до жит-
тя. Приклад його доброти пройшов 
крізь тисячоліття й дивує до сьогод-
ні. День Зачаття Пресвятої Богороди-
ці – оптимістичний празник, дозволяє 
світлу Різдва ввійти в наші зламані 
«Я», зцілити, перетворити на «Ми». 
Саме цього бракує в нинішній день 
українським серцям. Маємо яскраві 
приклади для наслідування. Молімо-
ся, працюймо, творімо добро на благо 
своєї родини та Матері-України. 
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1. Будівництво храму у Казахстані, м. Астана – 5000 $

• /3&$%:$""+ 8<=1&")9#&3 ;%30<.
2. Місійна поїздка до Португалії – 7 652 грн.

• J.36#E ,>0161G < 6*%3&3; >6&1#) #3 &);>&3""+ < N>%<01 6&+?$")51& 
JK,L 4 5%3G" /3;1=">G [&%>*) "3 #$0< «[&3"2$(14391+: \) &1%)0>, ?> 
&>"3 0>-()&3?».

• F>*>&1=1 6. B%$6#) H>%:>&6E5>G, AVF7 #3 6. T%)6#>N>%) H<:#)", 
AVF7 "3 N>%<01.

3. Місійна праця в Іспанії – 43 680 грн.
• F&3 6$01"3%) =(+ &.)#$(1& 6<8>#"1; <5%3G"6E5); :51( #3 53#$;)#1& 

*3%3N1G 0. 73=%)=<, 53#$;)4391+ *1=(1#51& 1 0>(>=1 < 0. 73=%)=.
• R$5>($591G "3 #$0< «F>%>230) &1%)».
• ,<%6 3"103#>%1& =(+ 0>(>=); (1=$%1& &>(>"#$%1& *%) (1#"1; #38>%3; 

#3 6(<-1""+ < *3%3N1+(E"1I 6*1(E">#1 < %3053; 6#%3#$21G 2020 «])&3 
*3%3N1+ – 0169$ 4<6#%1.1 4 -)&)0 T%)6#>0».

• @%>2%303 N>%0391G 53#$;)#3: 0$#>=) *%391 4 0>(>=:>' &15>0 2%<*>' 
=>:51(E"+#.

• @1=2>#>&53 => @$%:>G A*>&1=1 #3 <%>.)6#>2> @%).36#+.
• D):51( 03I8<#"1; ;%)6#)+"6E5); (1=$%1&.

4. Донецько-Харківський екзархат – 20 000 грн.; 2 000 €
• 7161I"3 *%39+ 6$6#$%-0>"3;)"E & $543%;3#1.

5. Діяльність Пасторально – міграційного відділу – 249 802 грн.; 2 070 $; 
1 750 €

• 7161I"1 *>G4=5) => R<0<"1G, !4%3G(', 7>(=>&), A(>&3..)"), \$;1G, ,343;-
6#3"< #3 @>%#<23(1G.

• @%>&$=$""+ & ,)G&6E51I =<;>&"1I 6$01"3%1G =<;>&">-N>%0391I">2> 6$01-
"3%< =(+ 10 >618 (21 – 24 ()*"+).

• B%23"14391+ 5>"N$%$"91I, 6$01"3%1&, 4<6#%1.$I %>=)" $012%3"#1&, *%>?, 
&1=4"3.$""+ F"+ 012%3"#3 #3 1".

• D)"32>%>=3 *%391&")530 @36#>%3(E">-012%391I">2> &1==1(<.
7. Послуги банку за перерахунок пожертв – 184 грн.; 62 $.

<0X(P(: 432868 PB-.; 72132 $; 3750b.
+ ВОЛОДИМИР

свящ. Василь Вільчик, виконавчий секретар

ФОНД «АНДРІЇВ ГРІШ»
/&1# 43 2013 %15

C>"= «Q"=%1G& 2%1:». /&1# 43 2013 %15

Надходження пожертв у фонд «Андріїв гріш»
(станом на 31 грудня 2013 року)

%(OAB
D? G(B. 3BQ.UG?BQ*H/LG?BQ*H/M1D?BQ?@ 4FO?

1 Львівська 36679 грн.
2 Перемишльсько-Варшавська 855 $
3 Філадельфійська 6427 $
4 Вінніпезька
5 Стемфордська 20185 грн. 
6 Чиказька 81 081 грн.
7 Пармська 22 194 грн.
8 Торонтонська 11943 грн.
9 Едмонтонська 33848 грн.

10 Саскатунська
11 Нью-Вестмінстерська
12 Австралія 9804 грн.
13 Аргентина
15 Бразилія
16 Великобританія
17 Німеччина 7001 грн.
18 Франція
19 Вроцлавсько-Ґданська 11 944 грн.
20 Івано-Франківська 14 000 грн.
21 Тернопільська 18100 грн.
22 Самбірсько-Дрогобицька 21 000 грн.
23 Коломийсько-Чернівецька 10400 грн.
24 Сокальська 20000 грн.
25 Стрийська 11000 грн.
26 Бучацька 16000 грн.
27 Києво-Вишгородська 3067 грн.
28 Донецько-Харківський 3628 грн.
29 Одесько-Кримський 678 грн.
30 Луцький екзархат 1500 грн.
31 Італія, Іспанія 1820 €

Невідомий жертводавець – 500 грн.
Італія пожертва за 2012 рік – 225 €
Аргентина пожертва за 2012 р. – 669 $
6?D(O: 373566 PB-.; 7951 $; 2045 b



Засновником S(-IF «3-IB*T/ 
PB*a» є Патріарх Української Греко-
Католицької Церкви за погодженням 
із Синодом єпископів.

Метою S(-IF є залучення фінан-
сових, матеріальних, інформаційних 
та інтелектуальних ресурсів для ор-
ганізації функціонування церковних 
структур УГКЦ.

N?/I?--HO «3-IB*U/(P( PB(a?» U:
• забезпечення належного утри-

мання Патріарха;
• забезпечення діяльності Патрі-

аршої курії;
• становлення Патріаршого устрою 

УГКЦ. 
У 2006 році Синод єпископів УГКЦ 

підтримав пропозицію Блаженнішо-
го Любомира і постановив: «NE*B1F 
«3-IB*T/ PB*a» призначити для під-
тримання душпастирської діяльності 
за межами структур нашої Церкви в 
усьому світі». 

У положенні S(-IF «3-IB*T/ 
PB*a», 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 S(-IF спрямована на за-
безпечення потреб Церкви та її місій-
ності в країнах, де перебувають вірні 
УГКЦ і де немає відповідних структур 
нашої Церкви.

2!$M65<3 < 96&<%J^

!"#: 305299
$%&#: 2186209430
'()*+,-: 26202602743191
#./01*2(3:  
ВІЙТИШИН ВОЛОДИМИР
4(52( 6(+-*:  
ЗАХІДНЕ ГРУ ПРИВАТБАНКУ
&/05+(37++8 9:(.7;*: благодійна 
допомога на місійну діяльність

2!$M65<3 < L<6!

Bene<ciary: VIJTISHIN VLADIMIR 
Account: 26202602743395 
Bank Of Bene<ciary: 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

2!$M65<3 < =!7363^ 4Z3

Bene<ciary: VIJTISHIN VLADIMIR 
Account: 26202602743317 
Bank Of Bene<ciary: 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

ФОНД «АНДРІЇВ ГРІШ»


