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АНОНСИ ПОДІЙ НА 2015 рік
22 - 28 червня 2015 р. Б.
У приміщенні Львівської Духовної Семіна-

рії Святого Духа відбуватиметься черговий 
практичний спецкурс із місійного служіння 
для семінаристів старших курсів семінарій.

20 - 23 серпня 2015 р. Б.
У Івано-Франківській Духовній Семінарії 

відбудеться Духовно-формаційний семінар 
для підвищення кваліфікацій місіонерів УГКЦ 
на тему «Мирянський рух в умовах міграції: 
створення та провадження» (V сесія).

14 - 23 серпня 2015 р. Б.
Відбудеться десята ювілейна піша проща 

мігрантів зі Самбора до Зарваниці.

23 серпня 2015 р. Б.
У Зарваниці буде встановлений і посвяче-

ний пам’ятник мігрантам.

Культурно-мистецький конкурс  
«ЕМІГРАНТСЬКІ СТРУНИ СЕРЦЯ»
Триває оголошений ПМВ у 2014 році пое-

тичний культурно-мистецький конкурс «Емі-
грантські струни серця». Через суспільний ре-
зонанс цього проекту маємо за мету звернути 
увагу Української Держави, її законодавчих 
органів, суспільно-громадських організацій 
на українське трудове мігранство та на ство-
рення сприятливої законодавчої бази. Також 
прагнемо відкрити нові таланти та представи-
ти поетичне намисто, яке презентуватиме 
найновішу українську трудову еміграцію .

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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2014 рік ознаменувався подіями та змінами, що відбулися в Україні, по-
чинаючи Революцією Гідності та закінчуючи військовою агресією на сході 
України. Ці події не залишили байдужими не тільки українців, а й цілу світову 
спільноту, яка пильно спостерігає за всіма цими подіями, і виявляє свою під-
тримку Україні. В цих обставинах, як ніколи, справджується актуальність теми 
послання Святішого Отця Франциска на Світовий День мігранта та біженця 
2014 року: «Церква без кордонів, Матір усіх». Неодноразово Папа Франциск 
звертався до світової християнської спільноти з проханням про молитву за 
мир в Україні та закликав припинити військовий конфлікт.

Події в Україні об’єднали українців в Україні та на міграції у прагненні до 
збереження цілісності України, її свободи і незалежності, а також до встанов-
лення миру та спокою, що є необхідною умовою гідного життя кожної людини 
та її розвитку. І слово Церкви, чи то в особі Святішого Отця Франциска, чи 
Блаженнішого Святослава, чи інших її архипастирів завжди було закликом до 
об’єднання зусиль у молитві та в ділах милосердя на благо України та кращої 
долі українського народу.

Водночас перед Українською Греко-Католицькою Церквою постали нові 
виклики, пов’язані з масовими міграціями її вірних з території тимчасово оку-
пованого Криму та із зони військового конфлікту у Донецькій та Луганській 
областях. Величезна кількість українців була змушена залишити свої домівки 
і шукати миру, спокою, кращого життя в інших регіонах України та за її межа-
ми. Церква як «Матір усіх» закликає до солідарності, братерської любові, від-
критості та готовності прийняти кожного мігранта в ім’я Ісуса Христа.

В Українській Греко-Католицькій Церкві 2015 рік проголошений роком ве-
ликого Митрополита Андрея Шептицького. Цей великий муж віри і великого 
серця дає нам приклад пастирської любові до кожної овечки Божого стада. 
Його старання про духовну опіку вірних чи то в Росії, чи то в Прибалтиці, чи 
то в Америці, Канаді, чи в Латинській Америці і сьогодні приносять свої плоди 
і заохочують нас усіх працювати над поширенням Божого Царства, а зокрема 
надавати духовну опіку тим, хто «залишає місця походження і починає ризи-
ковану подорож надії з багажем, повним бажань і страхів, у пошуку людяні-
ших обставин життя». Для цього кожен християнин покликаний «впровадити 
в практику заповідь любові, яку залишив Ісус, коли ідентифікував себе з чу-
жинцем, з яким терпить, з усіма невинними жертвами насилля і експлуатації».

Від редакції
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«ОБІЖНИК» – офіційний вісник ПАСТОРАЛЬНО-МІГРАЦІНОГО ВІДДІЛУ УГКЦ 
Випуск містить матеріали про діяльність ПМВ за 2014 рік
Матеріали зібрали та упорядкували: о. Мартин Хабурський, ЧСВВ; Анна Ященко 
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Макет та верстка: Олена Гижа, Уляна Горбата
Концепція дизайну: Юрко Мориквас

Дорогі браття і сестри!
 Ісус є «досконалим євангелізатором 

і уособленням Євангелії» (Evangelii 
gaudium, 209). Його турбота, особливо 
про найвразливіших і відкинутих, за-
прошує всіх нас опікуватися найслаб-
шими і розпізнати Його страждальне 
обличчя особливо в жертвах нових 
форм бідності та рабства. Каже Гос-
подь: «Бо я голодував, і ви дали мені 

їсти; мав спрагу, і ви мене напоїли; 
чужинцем був, і ви мене прийняли; 
нагий, і ви мене одягли; хворий, і ви 
навідались до мене; у тюрмі був, і ви 
прийшли до мене» (Мт. 25.35–36). То-
му місія Церкви, паломниці на землі 
і матері усіх – любити Ісуса Христа, 
поклонятися Йому і любити Його, осо-
бливо в найбідніших і покинутих; до 
них, без сумніву, належать мігранти 

ПОСЛАННЯ 
Святішого Отця Франциска  

з нагоди Всесвітнього дня мігранта  
та біженця на 2014 рік
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Послання Святішого Отця Франциска з нагоди Всесвітнього дня мігранта та біженця

ління відчувається потяг торкнутися 
людської нужди і виявити на практи-
ці заповідь любові, яку залишив Ісус, 
коли ідентифікував себе з чужинцем, 
з яким терпить, з усіма невинними 
жертвами насилля й експлуатації. 
З іншого боку, з причини слабкості 
нашої природи, «відчуваємо спокусу 
залишатись християнами, зберігаю-
чи розсудливу відстань від ран Гос-
пода» (Evangelii gaudium, 270).

Відвага віри, надії і любові допома-
гає зменшити відстані, які відділяють 
нас від людських драм. Ісус Христос 
завжди очікує, щоб Його впізна-
ли у мігрантах і в політ емігрантах, 
у біженцях та у вигнанцях, і так зак-
ликає нас ділитися добром, відмови-
тися іноді від чогось з наших набу-
тих дос татків. Це пригадував Папа 
Павло VI, кажучи, що «найбільш за-
безпечені повинні зректися деяких 
своїх прав, щоб з більшою щедрістю 
повернути їхні блага на служіння ін-
шим» (Ап. Лист Octogesima adveniens, 
14 травня 1971, 23).

Зрештою, багатокультурний харак-
тер сучасних суспільств надихає Церк-

ву взяти на себе 
нові обов’язки 
щодо солідар-
ності ,  сопри-
частя і євангелі-
зації. Насправді, 
міграційні ру-
хи спонукають 
поглиблювати 
і зміцнювати вар-
тості,  потрібні 
для гармонійно-
го співіснування 
осіб та культур. 
Для цього недо-

статньо просто толерантності, яка 
відкриває дорогу повазі до відмін-
ностей і започатковує шлях взаємо-
дії між особами різного походження 
та відмінних культур. Тут постає по-
кликання Церкви долати кордони 
та сприяти «переходу від поведінки 
захисту і страху, байдужості і відме-
жування … до поведінки, в основі 
якої буде «культура зустрічі», єдина 
культура, здатна створити світ спра-
ведливий і братерський» (Послання 
Святішого Отця Франциска на Всес-
вітній День мігранта та біженця на 
2014 рік).

Однак міграційні рухи набули та-
ких розмірів, що тільки систематична 
і плідна співпраця, яка об’єднує дер-
жави та міжнародні організації, мо-
же бути здатною вміло їх регулювати 
та керувати ними. Справді, міграції 
торкаються всіх не тільки з причи-
ни їхнього розмаху, але також «че-
рез проблеми соціальні, економічні, 
політичні, культурні та релігійні, які 
вони піднімають, через драматичні 
вик лики, які вони ставлять перед 
націо нальними спільнотами та пе-
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Послання Святішого Отця Франциска з нагоди Всесвітнього дня мігранта та біженця

і біженці, котрі прагнуть звільнитися 
від жорстких умов життя і всіляких 
небезпек. Тому темою цьогорічного 
Всесвітнього Дня мігранта та біжен-
ця є: Церква без кордонів, Матір усіх.

Церква розкриває свої обійми, 
щоб прийняти всі народи, без різни-
ці та обмежень, і щоб звіщати всім, 
що «Бог є любов» (1 Ів. 4.8.16). Після 
своєї смерті та воскресіння Ісус до-
ручив апостолам бути Його свідками, 
звіщаючи Євангеліє радості та мило-
сердя. В день П’ятидесятниці вони 
зі сміливістю і натхненням вийшли 
із Вечерника; сила Святого Духа пере-
важила над сумнівами та непевностя-
ми і зробила так, що кожен сприймав 
їхню благовість власною мовою; таким 
чином, з самого початку Церква стала 
матір’ю для всіх народів, відкривши 
серце для цілого світу. Це триває вже 
дві тисячі років, і вже з перших століть 
місійна проповідь показала вселен-
ське материнство Церкви, розвину-
те потім у творах Отців і підхоплене 
ІІ Ватиканським Собором. Соборові 

Отці говорили про Матір Церкву, щоб 
пояснити її природу. Вона справді по-
роджує синів і дочок і «приймає їх 
в своє лоно і обіймає їх своєю любов’ю 
й своєю турботою» (Догматична Кон-
ституція про Церкву Світло народів, 
Lumen gentium, 14).

Церква без кордонів, Матір усіх, 
поширює у світі культуру прийняття 
і солідарності, згідно з якою нікого 
не можна вважати непотрібним, не 
на своєму місці або неповноцінним. 
Християнська спільнота, якщо вона 
справді живе своє материнство, на-
правляє і підказує дорогу, терпеливо 
супроводжує, стає близькою у молитві 
та в ділах милосердя.

Сьогодні це все набуває особливого 
значення. В епоху таких великих мі-
грацій багато хто залишає рідні місця 
і починає ризиковану подорож надії, 
сповнений бажань і страхів, у пошуку 
людяніших обставин життя. Однак, 
нерідко ці міграційні переміщення 
породжують недовіру та неприязнь 
навіть у церковних спільнотах ще до 

знайомства з мі-
грантами, з  іс-
торією їхнього 
життя, з їх пере-
слідуваннями чи 
нуждами. Таким 
чином, підозри 
й  упереджен-
ня конфлікту-
ють із  біблій-
ною заповіддю 
прийняти  по-
требуючого мі-
гранта з повагою 
і  солідарністю.

З одного боку, 
в святилищі сум-
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Дорогі во Христі  
брати та сестри!

Символом мігранта і переселенця 
в Церкві завжди була і залишається 
Пресвята родина, яка змушена була 
емігрувати через політичні амбіції 
тогочасних правителів, котрі вбача-
ли в Месії, що прийшов на 3емлю для 
спасіння роду людського, загрозу і кон-
курента. І дотепер люди покидають 

свої домівки, рідну землю в пошуках 
кращої долі через самолюбство чи 
свавілля можновладців. Але навіть 
за тисячі кілометрів від рідного дому, 
у чужій країні людей завжди рятувала 
віра. Адже хоч би де ми були, з нами – 
Бог. Про це співаємо під час великого 
повечір'я з нагоди Різдва Христового: 
« 3 нами Бог, зрозумійте, народи, і по-
коріться, бо з нами Бог!» 3 нами – Бог, 
Той, в якого немає нічого неможли-

Послання Святішого Отця Франциска з нагоди Всесвітнього дня мігранта та біженця

ред міжнародною спільнотою» (Ве-
недикт ХVI, Енцикліка Любов у істині, 
Caritas in veritate, 29 червня 2009, 62).

Міжнародна спільнота часто дис-
кутує про можливості, методи і нор-
ми у підходах до феномена міграції. 
На міжнародному, національному 
та місцевому рівнях існують органи 
та інституції, які спрямовують свою 
працю і свої сили на служіння всім 
тим, хто з еміграцією шукає кращого 
життя. Незважаючи на їхні благородні 
і похвальні зусилля, необхідна чіткі-
ша та ефективніша діяльність, більш 
універсальна система співпраці, що 
заснована на захисті гідності і ста-
вить в центрі кожну людську особу. 
Таким чином, боротьба проти ганеб-
ної і кримінальної торгівлі людьми, 
проти порушень фундаментальних 
прав, проти всіх форм насилля, гніту 
та рабства буде рішучішою. Одначе 
спільна праця потребує взаємності та 
спільних зусиль з готовністю і дові-
рою, розуміючи, що «жодна країна не 
може самостійно протистояти трудно-
щам, пов’язаним із цим явищем, яке 
є настільки широким, що стосується 
всіх континентів у русі імміграції та 
еміграції» (Послання на Всесвітній 
День мігранта та біженця на 2014 рік).

На глобалізацію феномена мігра-
цій потрібно відповісти глобалізаці-
єю любові і співпраці в такий спосіб, 
щоб зробити людянішими умови, 
в яких перебувають мігранти. Вод-
ночас потрібно нарощувати зусилля 
для створення умов, здатних забезпе-
чити послідовне зменшення підстав, 
які штовхають цілі народи залишати 
рідні землі через війни та злидні; часто 
перша спричиняє інші.

З солідарністю щодо мігрантів 
і  біженців треба поєднати відвагу 
та творчість, потрібні для встановлен-
ня на світовому рівні справедливого 
та правильного економічно-фінансо-
вого порядку. Разом зі зростаючою 
відповідальністю за мир це є необхід-
ною умовою справжнього прогресу.

Дорогі мігранти та біженці! Ви зай-
маєте особливе місце в серці Церкви 
і допомагаєте їй збільшувати розміри 
цього серця, щоб показати: вона – ма-
ти для цілої людської родини. Не втра-
чайте довіри та надії! Згадаймо про 
Пресвяту Родину, втікачів у Єгипті: 
як у материнському серці Пречистої 
Діви Марії і в турботливому серці Свя-
того Йосифа збереглася віра в те, що 
Бог ніколи не покидає, так і у вас не-
хай не забракне такої віри в Господа. 
Віддаю вас під їхнє заступництво і від 
щирого серця вділяю Апостольське 
Благословення.

+ ФРАНЦИСК
Із Ватикану, 3 вересня 2014 року

Переклад ПМВ

^

ЗВЕРНЕННЯ 
БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА 

З НАГОДИ ВІДЗНАЧЕННЯ  
ДНЯ МІГРАНТА В УГКЦ
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Звернення блаженнішого Святослава з нагоди відзначення Дня мігранта в УГКЦ

вого, який є любов, який провадить 
і наповнює наше життя сенсом.

Рік, що минув, є особливим для 
нашої країни, оскільки він приніс 
небачену й нечувану для нас хвилю 
міграції – внутрішню. У цей склад-
ний, але водночас переломний час, 
яким веде нас Господь, не можу не 
згадати тих братів і сестер, які пере-
бувають поза межами рідного дому. 
Через війну, розв'язану нашим північ-
ним сусідом, спочатку в Криму, а зго-
дом на Сході України, багато людей 
були змушені покинути свої домівки 
і вирушити в більш безпечні місця. 
Їм нині дуже важко. 3 огляду на це 
закликаю і прошу всіх, хто приймає 
чи вже прийняв наших братів і сестер 
зі Сходу України та Криму, зробити їх-
ній побут, особливо під час Різдвяних 
свят, що наближаються, якнайбільш 
по-християнськи гостинним.

Разом із тим минулий рік, неза-
лежно від того, де ми перебуваємо: 
чи в Україні, чи в діаспорі, зробив усіх 
нас справді великою родиною, яка під-
ставляє плече кожному в цю скрутну 
хвилину. Тому хочу подякувати всім 
благодійникам, зокрема закордонним, 
за велику духовну і матеріальну під-
тримку, особливо нашого війська, 
наших хлопців, які захищають мир 
і спокій не тіпьки в Україні, а й у всій 
Європі.

Життя людини сповнене сенсом 
тоді, коли вона має мету. Для кож-
ного християнина – пам'ятаймо про 
це!  – основною метою є спасіння, 
тобто вічне життя з Богом. Ця мета 
повин на стати для нас головним ру-
шієм життєвого шляху. Однак до цієї 
далекоглядної мети ми йдемо крок за 
кроком, осягаючи земні життєві цілі. 

Уже понад рік такою земною омріяною 
ціллю для нашого народу є побудова 
сильної і справді незалежної Украї-
ни, успішної і демократичної. І кожен 
з нас на своєму місці повинен доклас-
ти максимум зусиль, щоб це сталося.

3 наближенням Різдвяних свят ба-
жаю всім вам, дорогі во Христі, ве-
ликої віри в те, що Господь завжди 
з вами і вас веде!

3 нами Бог!
Дано в Києві,

при Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового,

у неділю nеред Різдвом 
Христовим – Святих отців.

^

БОЖОЮ МИЛІСТЮ І В ПОВНОМУ СОПРИЧАСТІ 
З РИМСЬКИМ АПОСТОЛЬСЬКИМ ПРЕСТОЛОМ

СВЯТОСЛАВ,
Верховний архиєпископ Києво-Галицький 

Української Греко-Католицької Церкви

Високопреосвященним і Преосвященним владикам, 
всечесним отцям духовним, преподобним ченцям і черницям 
та мирянам помісної Української Греко-Католицької Церкви

ПРОГОЛОШУЮ ТА ОПРИЛЮДНЮЮ

Постанови Синоду єпископів Української Греко-Католицької Церкви
Львів-Брюховичі, 7–14 вересня 2014 року Божого

9. Задля розвитку богослов’я в УГКЦ:
В. Доручити Богословському факультетові Українського католицького уні-

верситету у співпраці з Пасторально-міграційним відділом Патріаршої курії 
організувати Програму підготовки душпастирів для вірних УГКЦ у країнах, 
де немає ієрархічних структур УГКЦ.

15. Встановити, що зібрані під час Декади місійності пожертви розподі-
лятимуться порівну між загальноцерковними і місцевими потребами, хіба 
що місцевий єпархіальний єпископ вирішить змінити пропорцію на користь 
загальноцерковних потреб.

24. Прийняти за основу проект Духовно-пасторального правильника для 
священнослужителів, які діють на територіях, де немає ієрархічних структур 
УГКЦ, з внесеними поправками і пропозиціями.

+ !"#$%!&'" (()*+,-), 
Верховний архиєпископ  Української Греко-Католицької Церкви

+ .%/0'1 (023456), 
Секретар  Синоду  єпископів  Української  Греко-Католицької Церкви

Дано в Києві, при Патріаршому соборі Воскресіння Христового, 
16 вересня 2014 року Божого

ВИТЯГ  
З ПОСТАНОВ СИНОДУ УГКЦ 
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Добродії Кардинали,
Дорогі брати єпископи і священики,
Дорогі браття і сестри, 

1. Із задоволенням приймаю вас 
на завершення цього Конгресу. Вітаю 
Президента Кардинала Вельо і дякую 
йому за його люб’язні слова приві-
тання. Скеровую братнє привітання 
Делегатам інших Церков і Спільнот. 
Бажаю кожному висловити мої щирі 

почуття оцінки і вдячності за зусилля 
і турботу щодо чоловіків і жінок, які 
і сьогодні розпочинають «подорож 
надії» на дорогах еміграції. Дякую за 
те, що робите. Запевняю мою духов ну 
близькість вам і всім тим, кому нама-
гаєтесь допомогти.

2. Кінцевий Документ вашого по-
переднього Конгресу, п’ять років то-
му, стверджував, що «еміграція є … 
запрошенням спланувати інше май-

VII СВІТОВИЙ  
КОНГРЕС ДУШПАСТИРСТВА  

СЕРЕД МІГРАНТІВ
Місто Ватикан, 17–21 листопада 2014

VII Світовий Конгрес душпастирства серед мігрантів. Делегація УГКЦ

наголосили, що Церква має бути до-
мом і тримати мігрантів разом. 

В останній день конгресу Папа 
Римський Франциск I провів аудієн-
цію для його учасників. 

«Аудієнцію у Святішого Отця 
відвідали всі учасники Конгресу – 
це близько 300 осіб з понад 90 країн 
світу», – зазначив владика Йосиф. 

До речі, в Конгресі душпастирства 
серед мігрантів взяли участь представ-
ники не тільки Католицької Церкви, 
а й Церков різних конфесій з усьо-
го світу – православні, протестанти, 
англіканці та інші – всі ті, хто надає 
духовну опіку мігрантам.

«Метою Конгресу було перевірити 
стан служіння мігрантам. Дізнатися 
про духовну, а також правову і соці-

альну опіку, яку надають мігрантам 
душпастирі. Йшлося і про мігрантів, 
які створюють діаспору, обговорю-
вали їх внесок у ту чи іншу культуру 
та державу, а також їхній внесок в еко-
номіку тої чи іншої країнм. Зупини-
лися і на проблематиці сімей мігран-
тів, зокрема, їхніх дітей», – розповів 
голова ПМВ.

Єпископ також відзначив, що пред-
ставники країн-учасниць Конгресу 
та Церков робили доповіді про особ-
ливості душпастирства мігрантів на 
їхніх теренах. «Представляючи Укра-
їну, ми розповіли, що робить УГКЦ 
для мігрантів, зокрема з зони АТО, 
про співпрацю нашої Церкви з біжен-
цями зі Сходу та Криму», – зазначив 
владика Йосиф.

Голова Пасторально-міграційного 
відділу УГКЦ владика Йосиф Мілян 
та секретар ПМВ о. Андрій Гах взя-
ли участь у VII Світовому Конгресі 
душпастирства серед мігрантів у Римі. 
Тема зустрічі: «Співпраця та розви-
ток душпастирства серед мігрантів». 

Конгрес, який тривав протягом 
 17–21 листопада, був організований 
Папською радою в справах душпас-
тирства мігрантів та подорожуючих. 
У ньому взяли участь 285 осіб.

Отець Андрій Гах представив ді-
яльність Пасторально-міграційного 
відділу УГКЦ і розповів про працю 
з мігрантами. Він зазначив, що ПМВ 
кожного року організовує прощі мі-
грантів до святих місць, а священики 

УГКЦ, які душпастирюють на місійних 
теренах, приділяють особливу увагу мі-
грантам, допомагають їм адаптуватися 
в чужій країні, водночас не асимілю-
ючись. Також секретар ПМВ розповів 
про сьогоднішню ситуацію в Україні. 
Владика Йосиф Мілян та о. Андрій Гах, 
виступаючи на конгресі, звернулися до 
учасників, які представляють майже 
всі країни світу, з проханням молитися 
за мир в Україні. 

Присутні обговорили тему діаспо-
ри, відзначивши, що це – своєрідний 
міст між країною походження і кра-
їною перебування; також говорили 
про жінок-мігрантів, родину мігранта 
та роль Церкви у міграційному про-
цесі. Під час обговорення душпастирі 

ПРОМОВА 
СВЯТІШОГО ОТЦЯ ФРАНЦИСКА

ДО УЧАСНИКІВ VII СВІТОВОГО КОНГРЕСУ
ДУШПАСТИРСТВА СЕРЕД МІГРАНТІВ 
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VII Світовий Конгрес душпастирства серед мігрантів. Промова Папи Франциска

лізувати прагнення кращого майбут-
нього для себе самих та для власних 
родин. До вищезгаданих вигод дода-
ються, як знаємо, також деякі проб-
леми. В країнах походження мігрантів 
зустрічається, між іншим, збідніння, 
пов’язане з втратою кращих «розумів», 
слабкість дітей та підлітків, що рос-
туть без одного або без обох батьків, 
та ризик руйнування подружжів через 
тривалі відсутності. В країнах, які їх 
приймають, у підсумку бачимо труд-
нощі входження у вже проблематичні 
загальні плани міст, також труднощі 
інтегрування і поваги до соціальних 
та культурних правил співжиття, які 
тут знаходять. З огляду на це пасто-
ральні працівники виконують важ-
ливу роль, запрошуючи до діалогу, 
до прийняття і до законності, роль 
посередництва з особами з місця при-
буття. Натомість, у країнах походжен-
ня близькість до родин та до молоді, 
батьки якої мігранти, може зменшити 
негативні рецидиви їхньої відсутності.

4. Але ваша оцінка бажала проб-
ратися далі, щоб зрозуміти труднощі 
пасторальної опіки Церкви у світлі 
співпраці, розвитку та міграцій. Зреш-
тою, саме тут Церква має сказати 
сильне слово. Справді, християнська 
спільнота повсякчасно ангажується, 
щоб прийняти мігрантів і поділити-
ся з ними Божими дарами, зокрема 
даром віри. Вона сприяє реалізації 
проектів євангелізації і супроводу 
мігрантів впродовж цілої їхньої подо-
рожі, починаючи з країни походження 
через країни транзиту аж до країни 
прийняття, намагаючись з особли-
вою увагою відповісти на їхні духов-
ні потреби через катехизу, Літургію 
та участь у Святих Тайнах.

5. На жаль, мігранти часто пере-
живають ситуації розчарування, від-
чаю та самотності і, додав би, маргі-
налізації. Дійсно, мігрант-трудівник 
перебуває в напрузі між втратою 
коріння та інтеграцією. І тут Церква 
намагається бути місцем надії: роз-
робляє програми навчання та адап-
тації; піднімає голос на захист прав 
мігрантів; надає підтримку, в тім 
числі матеріальну, без винятків, щоб 
з кожним поводились як з дитиною 
Божою. У випадку з мігрантами важ-
ливо озброїтись цілісною перспекти-
вою, здатною оцінити їхні можливості, 
замість того, щоб бачити в них тіль-
ки проблему, якій треба протистоя-
ти і яку треба вирішувати. Справжнє 
право на розвиток стосується кожної 
людини і всіх людей, у цілісному ба-
ченні. Це вимагає, щоб були закріп-
лені для всіх мінімальні рівні участі 
у житті людської спільноти. Тим паче 
необхідно, щоб це справджувалося 
в християнській спільноті, де ніхто не 
є чужинцем, і отже, кожен заслуговує 
на прийняття та підтримку.

6. Церква, крім того, що є спільно-
тою вірних, яка розпізнає Ісуса Христа 
в обличчі ближнього, є матір’ю без 
меж і без границь. Є матір’ю всіх і на-
магається підтримувати культуру 
прий няття і солідарності, в якій ніхто 
не є непотрібним, не на своєму міс-
ці, неповноцінним. Я пригадував це в 
Пос ланні на Всесвітній День  мігранта 
та біженця на цей рік: «Основу гіднос-
ті людини формують не так критерії 
віддачі, продуктивності, соціального 
стану, етнічної чи релігійної належ-
ності, як те, що вона сотворена на об-
раз і подобу Божу (пор. Бут. 1,26–27) 
і є дитиною Божою; кожна людина є 

бутнє, що прагне до розвитку всього 
людського роду; таким чином, врахо-
вує кожну людську істоту з її духовним 
та культурним потенціалом та вкла-
дом в побудову справедливішого сві-
ту, позначеного глобальною солідар-
ністю і повною повагою до людської 
гідності та до життя» (п. 3). Сьогодні, 
незважаючи на зміни, які відбулись, 
та на ситуації, що спостерігаються, 
іноді нестерпні та драматичні, емігра-
ція і далі залишається прагненням до 
надії. Найперше у депресивних зонах 
планети, де брак праці перешкоджає 
реалізації гідного існування для окре-
мих осіб та їхніх родин, є сильний 
поштовх до пошуку кращого май-
бутнього в іншому місці, незважаю-
чи на ризик розчарувань та невдач, 
спричинених найбільше економічною 
кризою, яка в різній мірі заторкує всі 
країни світу.

3. Цей ваш Конгрес поставив 
у  центр уваги динамічні процеси 
співпраці і розвитку у пасторальній 
праці у сфері міграцій. Передусім ви 

проаналізували чинники, які спричи-
нюють міграції, зокрема, нерівність, 
бідність, зростання народжуваності, 
зростаюча потреба зайнятості в пев-
них ділянках ринку праці, нещастя, 
спричинені кліматичними змінами, 
війни та переслідування, прагнен-
ня нових генерацій вирушати на по-
шук нових можливостей. Крім того, 
зв’язок між співпрацею та розвитком 
виявляє, з одного боку, відмінні інте-
реси країн та мігрантів, з іншого боку, 
можливості, які могли б тут відкри-
ватись для одних та інших. Справді, 
держави, які приймають імігрантів, 
отримують вигоду від їхньої праці для 
потреб виробництва і національного 
добробуту, нерідко також заповнюю-
чи вакуум, створений демографічною 
кризою. В свою чергу країни, з яких 
виїжджають мігранти, відчувають 
певне пом’якшення проблеми дефі-
циту праці й отримують вигоду від 
переказів, що задовольняють потреби 
родин, які залишились на Батьківщи-
ні. Емігранти, зрештою, можуть реа-
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VII Світовий Конгрес душпастирства серед мігрантів у Римі. Комунікат для пресиVII Світовий Конгрес душпастирства серед мігрантів. Промова Папи Франциска

дитиною Божою! У ній витиснений 
образ Христа!». Він є Христос. Тому 
мігранти, з їхньою самою людською 
природою, швидше ніж з їхніми куль-
турними цінностями, розширюють 
поняття людського братерства. Вод-
ночас їхня присутність є виявом не-
обхідності викорінювати нерівності, 
несправедливості та утиски. Таким 
чином, мігранти можуть стати парт-
нерами у створенні багатшої іден-
тичності для спільнот, які дають їм 
притулок, так само як для осіб, які 

їх приймають, стимулюючи розви-
ток зазначених суспільств, творчих 
та сповнених поваги до гідності всіх.

Дорогі брати і сестри, ще раз ви-
ражаю вам мою вдячність за служін-
ня, яке чините для Церкви, для ва-
ших спільнот і для товариств, до яких 
належите. Вимолюю для вас покро-
ву Матері Божої та Святого Йосифа, 
що досвідчили суворість вигнання 
у Єгипті. Запевняю вам мою молитву, 
прошу вас, будь ласка, моліться за ме-
не, і з серця вас благословляю. Дякую.

тей, підлітків без супроводу, жінок та 
осіб з обмеженою дієздатністю), які, 
співчуваючи, пропонують захист і на-
дають потрібну допомогу, незалежно 
від статусу мігрантів.

Презентації, обговорення і ділення 
досвідом зробили свій вклад у дослі-
дження стану родини мігрантів, ви-
являючи всі позитивні аспекти, які 
сприяють зміцненню та розвитку 
успішних людських стосунків, які є 
в основі й у центрі всіх суспільств. 
Особлива увага звернена на розді-
лення родин, зумовлене відсутністю 
відповідних заходів. Це є важливим 
викликом, найперше в країнах, які 
мають велику міграційну діаспору.

Крім того, «фемінізація» міграції 
є новою характерною особливістю. 
Жінки-мігранти більше не переміщу-
ються тільки з причини возз’єднання 
родини, але стали також економічно 
утримувати родини. Отже, міграція 
може бути засобом для позитивного 
визнання ролі жінки, але також пев-
ною загрозою, коли кримінальні ко-
ла використовують їхню вразливість 
і підступом заманюють у пастку не-
легальної торгівлі людьми і, навіть, 
проституції та експлуатації.

Аналогічно, молоді мігранти є 
великим потенціалом у будівництві 
мостів співпраці між суспільствами 
в перспективі розвитку. Пастирська 
турбота про молодих мігрантів, зосе-
реджена на їхній релігійній та цілісній 

формації, допомагає їм поєднувати 
культури на благо християнських 
спільнот і суспільства в цілому.

Міграції продовжують бути зна-
ком нових часів, виразно позначених 
страхом і браком гостинності. З цього 
погляду центральність людської особи 
і повага її гідності набувають більшої 
важливості, ніж релігійні, етнічні, со-
ціальні чи культурні відмінності.

Учасники Конгресу заохочують 
всіх, враховуючи громадянське сус-
пільство та уряди, працювати над при-
йняттям ефективнішої та всеохоплю-
ючої міграційної політики, у повній 
згоді з міжнародними договорами, 
гарантуючи можливість працювати 
і кращі умови життя, уникаючи явищ 
експлуатації та нелегальної торгівлі 
трудовими мігрантами.

Учасники апелюють до відпові-
дальності цілої міжнародної спільно-
ти, щоби вона сприяла досягненню 
загального добра й універсальності 
людських прав, підкреслюючи необ-
хідність позитивних змін у ставленні 
до мігрантів.

Нарешті, Папська рада з душ-
пастирської праці для мігрантів 
і подорожуючих та учасники Кон-
гресу рекомендують узгоджену діяль-
ність церковних структур у країнах 
 походження, транзиту та призна-
чення, щоб реалізувати зауваження 
та вис новки Конгресу, що будуть не-
забаром опубліковані.

II Світовий Конгрес душпастирства 
серед мігрантів, організований Пап-
ською радою для душпастирської пра-
ці з мігрантами та подорожуючими, 
відбувся в Папському Урбаніансько-
му університеті, місто Ватикан, з 17 
до 21 листопада. Конгрес сфокусував 
свою працю на явищі трудової міграції 
у світлі теми «Співпраця та розвиток 
душпастирства серед мігрантів».

Зібравши майже 300 учасників, 
серед яких були делегати єпископ-
ських конференцій, комісій, церков-
них структур та органів співпраці, 
прибулих з 90 країн, Конгрес мав за 
ціль обдумати стан сучасної міграції, 
яка досить сильно впливає на сучасне 
суспільство. А також – знайти і за-
пропонувати Церкві нові пасторальні 
напрями на міжнародному, регіональ-
ному та місцевому рівнях.

Пастирська турбота Католицької 
Церкви, що реалізується в програмах 
і планах специфічних дій, враховує 
особливу ситуацію трудових мігран-
тів, які живуть між дійсністю втрати 
коріння та дійсністю інтеграції. Душ-
пастирські плани стосуються духов-
ного пошуку сенсу життя, дос відів 
прийняття, підтримки та примирен-
ня, голошення Євангелії, проведення 
богослужінь, участі у Святих Тайнах. 
Водночас пасторальна опіка розповсю-
джується на фундаментальні потреби 
трудових мігрантів, такі, як юридична 
підтримка в процесі врегулювання їх-
нього статусу, захист і підтримка їхньої 
гідності, пошук пристойного житла та 
справедливого використання на ринку 
праці. Християнські спільноти продов-
жують бути місцями надії і діяльності, 
які захищають мігрантів (зокрема ді-

КОМУНІКАТ ДЛЯ ПРЕСИ

Місто Ватикан, 
21 листопада 2014 року

Переклад ПМВ

2 січня 2014 р. Б.
Переклад ПМВ
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ХРИСТИЯНИ  
В РІЗНИХ КІНЦЯХ СВІТУ 
МОЛЯТЬСЯ ЗА МИР В УКРАЇНІ

У неділю, 2 січня 2014 року, на свято 
Стрітення Господнього за новим сти-
лем, Румунська Греко-Католицька 
Церква єдналася в молитві за Україну 
та українців, які переживають непрос-
тий період. До цього закликав її Глава 
і Отець – Блаженніший Лучеан Муре-
шана, який також звернувся зі словами 
солідарності до Блаженнішого Святос-
лава Шевчука, Глави УГКЦ. 

«Висловлюємо нашу стурбованість 
щодо погроз на адресу Української 
Греко-Католицької Церкви, що, як 
і ми, зберігає в пам’яті переслідуван-
ня з приводу віри», – читаємо у пові-
домленні, через яке ієрарх закликає 
вірних висловити молитовну солі-
дарність, приєднуючись до закликів 
покласти край насильству.

У листі на ім’я Блаженнішого Свя-
тослава свою солідарність та співпере-
живання з народом України від імені 
Греко-Католицької Церкви в Словач-
чині висловив її Глава Митрополит 
Іван Баб’як, який закликав своє духо-
венство та мирян молитися «за мирне 
врегулювання напруженої ситуації, 
за дотримування Божих Заповідей 
і принципів солідарності й демокра-
тії» та «щоб у цьому намірі, якщо це 

можливо, найближчими днями від-
служили Святу Літургію або щоб до 
Літургії було включене прохання за 
мир та справедливе вирішення ситу-
ації в Україні».

Президент Конференції Като-
лицьких Єпископів Канади надіслав 
лист зі словами підтримки, у якому 
читаємо: «Від імені всіх єпископів 
східного та латинського обряду Ка-
нади запевняю український народ 
у тому, що ми разом із нашими ві-
рними єднаємося з вами у молитві. 
Ми виступаємо за гарантії всіх прав 
і свобод в Україні, зокрема права на 
життя і гідність, свободу совісті й ре-
лігії, свободу слова і самоврядування. 
Ми закликаємо обидві сторони – мілі-
цію і мітингувальників, залишатися 
мирними і уникати кровопролиття. 
Ми солідарні з вашими священиками 
і дияконами, які, ризикуючи власним 
життям, надають учасникам протесту 
душпастирську опіку». 

Не залишатися байдужими до по-
дій в Україні закликав різні етнічні 
спільноти в Італії координатор душ-
пастирства українців греко-католиків 
у цій країні о. Марко Ярослав Семеген. 
У листі, який адресований Генераль-
ному директору Фундації «Мігрантес» 
Італійської Єпископської Конференції 
та 17 національних координаторів, від 

КАЛЕНДАР 
ПОДІЙ І ЗАХОДІВ

Пасторально-міграційного відділу УГКЦ

Календар подій і заходів Пасторально-міграційного відділу УГКЦ

імені всіх українських громад, свяще-
ників-капеланів в Італії він звертаєть-
ся до всіх інших етнічних спільнот та 
їхніх капеланів із проханням молити-
ся за мирне врегулювання ситуації в 
Україні. Цей заклик італійською мо-
вою було опубліковано на католиць-
ких інформаційних сайтах.

Уже з  перших днів загострення 
ситуації в Україні, коли розпочало-
ся кровопролиття, свою солідарність 
висловила Єпископська Конференція 
Польщі. «З великою стурбованістю ми 
спостерігаємо за боротьбою братнього 
українського народу, яка не може бути 
байдужа ні для Польщі, ні для поляків, 
що живуть в Україні», – йдеться в листі, 
який підписав архиєпископ Юзеф Мі-
халік, Голова Конференції Єпископів 
Польщі, в якому ієрархи запевняють 
про свою молитву, а також висловлю-
ють «щирі слова співчуття батькам тих, 
хто у ці дні трагічно загинув».

В неділю 30.12.2014, після проказу-
вання молитви «Ангел Господній», Па-
па Франциск запевнив, що молиться 
за Україну, за упокій загиблих та їхні 
родини, а також висловив побажан-
ня, щоб розпочався конструктивний 
діалог між владою та громадянським 
суспільством, і щоб у серцях людей 
насильство поступилося місцем духо-
ві миру та бажанню спільного добра.

Як читаємо у повідомленнях, що 
надходять із різних кінців світу, у мо-
литвах за мир в Україні, організова-
них діаспорними та емігрантськими 
спільнотами українців, брали активну 
участь представники ієрархії та ду-
ховенства, а також миряни місцевих 
Церков.

uk.radiovaticana.va

7 березня 2014 р. Б. 

МОРСЬКИЙ КАПЕЛАН УГКЦ 
ОТЕЦЬ ОЛЕКСАНДР 
СМЕРЕЧИНСЬКИЙ  
ЗУСТРІВ У ПОРТУ ФЛАГМАН 
«ГЕТЬМАН САГАЙДАЧНИЙ»

Відповідальний за Морське капе-
ланство в УГКЦ о. Олександр Смере-
чинський в Одеському порту зустрів 
флагман Військово-морських сил 
України фрегат «Гетьман Сагайдач-
ний». Як розповів Департаменту ін-
формації УГКЦ о. Олександр, зустріти 
флагман прийшла величезна кількість 
людей, але людей не було допущено до 
членів команди через заходи безпеки.

Зустрічали команду також весь 
особовий склад Військово-морських 
сил України в Одесі, представники всіх 
військових формувань, які перебу-
вають на території Одеси, представ-
ники обласної влади, ветеранських 
організацій…

«Люди на кораблі дещо дезорієн-
товані, бо відпливли з України півро-
ку тому. І тільки фрагментарно зна-
ли про те, що відбувалося в Україні 



18 19
!"#$%&'("$ )#*"+-,$-+./0("$ 1*#"2$ !"#$%&"'()%-*+,&"-+.)/. 0+11+'

Календар подій і заходів Пасторально-міграційного відділу УГКЦ

в останні три місяці. Вони повернули-
ся в державу з абсолютно новим керів-
ництвом. Вони більше розпитували, 
ніж розповідали», – сказав о. Олек-
сандр. Морський капелан попросив 
моряків «Гетьмана Сагайдачного» 
сказати, яка конкретно допомога їм 
потрібна, оскільки багато благодій-
них організацій і простих громадян 
хочуть підтримати моряків. Наразі 
хлопці попросили соки, каву, цукор, 
чай, цигарки.

Моряки якийсь час перебуватимуть 
на карантині, оскільки вони півроку 
були в Африці. Флагман Військово-
морських сил України фрегат «Гетьман 
Сагайдачний» з вертольотом Ка–27 та 
оглядовою групою на борту викону-
вав завдання в рамках антипіратських 
операцій НАТО «Океанський щит» 
та ЄС «Атланта» в Аденській затоці 
і західній частині Індійського океану.

Департамент інформації УГКЦ
www.news.ugcc.ua

9 березня 2014 р. Б. 

УКРАЇНЦІ УГОРЩИНИ 
ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ 
УКРАЇНСЬКОГО ПРОРОКА 
ШЕВЧЕНКА

9 березня 2014 року в Будапеш-
ті  (Угорщина) відбулося урочисте 
відзначення 200-ї річниці від дня на-
родження Тараса Шевченка, організо-
ване Державним самоврядуванням 
українців Угорщини та Товариством 
української культури в Угорщині. 
У його рамках відбулося покладан-
ня вінків і квітів до пам’ятника Тара-
са Шевченка в Будапешті депутатами 

Державного самоврядування україн-
ців Угорщини, дипломатами Посоль-
ства України в Угорській республіці, 
депутатами Українських національних 
самоврядувань 2, 4, 8, 9, та 20-го райо-
нів Будапешта, а також міст Комаром, 
Мішкольц, Ніредьгаза, Сегед, Секеш-
фегервар, Вац, Варпалота, Веспрем.

Українці Угорщини схилили голо-
ви перед світлою пам’яттю полеглих 
Героїв Небесної сотні, висловили со-
лідарність з народом України на його 
нелегкому шляху до кращого майбут-
нього та заявили рішучий протест не-
законному вторгненню збройних сил 
Росії на територію Криму.

Далі в рамках святкування від-
булася Свята Літургія за Україну та 
її пророка Тараса Шевченка в угор-
ській  греко-католицькій церкві свя-
того Флоріана. Літургію відправив 
о. Дем’ян Габорій УГКЦ під спів міс-
цевого хору святого Єфрема.

Святкування завершилося прем’є-
рою вокального циклу українського 
композитора та співака, що живе та 
працює в Угорщині, Романа Меденці: 
«Поезії Кобзаря» в чотирьох частинах 

Календар подій і заходів Пасторально-міграційного відділу УГКЦ

для сопрано, мецо-сопрано, тенора, 
баса та фортепіано за участі солістів 
Закарпатської обласної філармонії.

Прес-служба самоврядування 
українців Угорщини

www.news.ugcc.ua

10 березня 2014 р. Б. 

ПАСТОРАЛЬНО-
МІГРАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ УГКЦ 
ОГОЛОШУЄ МІЖНАРОДНИЙ 
КОНКУРС МІГРАНТСЬКОЇ 
ТВОРЧОСТІ

У рамках відзначення 200-го юві-
лею від дня народження Тараса Шев-
ченка Пасторально-міграційний від-
діл УГКЦ оголошує Міжнародний 
конкурс мігрантської творчості «Емі-
грантські струни серця». Конкурс про-
водиться для єдності та співпраці з за-
кордонними українцями (мігрантами, 
заробітчанами) та їхніми родинами 
в Україні з метою церковної підтримки 
обдарованої української молоді, роз-
витку її духовних, інтелектуальних 
і творчих здібностей, виховання в мо-
лодого покоління любові до Церкви, 
України та родини.

Конкурс також покликаний звер-
нути увагу парламенту України і сус-
пільно-громадських організацій на 
українське трудове мігрантство та 
створення сприятливої для нього 
законодавчої бази.

На конкурс приймають роботи мі-
грантів та їхніх родин, що проживають 
за кордоном та в Україні. Конкурс-
на робота може бути представлена 
в таких номінаціях: малий прозовий 
твір (не більше ніж 2000 знаків); по-

езія (один вірш); малюнок (виконаний 
у будь-якій техніці).

У малій прозі і в поезії тематика 
робіт може бути така (на вибір): «У нас 
молитва єдина – Бог, Україна, родина»; 
«Молитва за Україну»; «За тебе Бо-
гу помолюся»; «Про тебе думаю, мій 
краю»; «Лист мамі»; «Сумую, батьку, 
без тебе»; «Мої солодкі бабуся й ді-
дусь»; «Під рідними зорями»; «Одне 
Небо, один Бог і одна Україна»; «Моє 
рідне село»;  «Родина»; «Я син землі, 
що пахне хлібом»; «Туга»; «До ровес-
ника», «Журавлина доля»; «Єднаймо-
ся!»; «Церква-мама чекає».

До участі приймають вірші й малі 
прозові твори, написані українською 
мовою.

Роботи потрібно надсилати на 
адресу ПМВ: вул. Різницька, 11Б/28–
29, Київ 01011 (Україна); pmv.ugcc@
gmail.com до 30 червня 2014 року. 

Прес-служба ПМВ
www.news.ugcc.ua

11 березня 2014 р. Б. 

В ЄРУСАЛИМІ  
ВЛАДИКА ВЕНЕДИКТ 
ВІДВІДАВ МЕЛХІТСЬКУ 
ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКУ ЦЕРКВУ

На запрошення греко-католицького 
архиєпископа Джозефа Юлеса Зерея 
владика Венедикт разом із паломника-
ми на Святій Землі відвідав Мелхітську 
Греко-Католицьку Церкву в Єрусали-
мі. Після Божественної Літургії архиє-
пископ розповів учасникам прощі про 
свою єпархію та зустрівся з владикою.

Під час зустрічі обговорювалися 
питання співпраці паломницьких 
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центрів греко-католицької єпархії 
в Єрусалимі з УГКЦ в Україні. Ар-
хиєпископ коротко розповів про 
єпархію, територія якої невелика: від 
Вифлеєма до Джаффи. Церковні бо-
гослужіння відбуваються арабською 
мовою. В єпархії служить дев’ятеро 
священиків. Кількість парафіян – по-
над три тисячі. За словами архиєпис-
копа, на їхній території є дві школи, 
одна з яких розташована поблизу Ви-
флеєма, і один дитячий садок.

Також єпископ засвідчив усім про-
чанам свою велику любов до України 
і побажав глибокої довіри Богові в цей 
непростий для України час.

www.news.ugcc.ua

29–30 березня 2014 р. Б. 

МІГРАНТИ ТА ЇХНІ РІДНІ 
ЗДІЙСНИЛИ ПІШУ ПРОЩУ 
ЗІ ЛЬВОВА ДО С. СТРАДЧ

29–30 березня відбулася піша про-
ща зі Львова до Страдча мігрантів 
та їхніх родин. Розпочалася проща 

з молитви в ар-
хикатедрально-
му соборі Свя-
того Юра. Відтак 
о 21.00 прочани 
вирушили  до 
с. Страдч. У па-
ломництві взяли 
участь майже 300 
осіб. Супрово-
джувала прочан 
Марія Гапук, ре-
ферент у справах 
мігрантів та ім-
мігрантів Львів-

ської архиєпархії. Разом із паломника-
ми йшов о. Тарас Фітьо, голова комісії 
Львівської архиєпархії у справах ро-
дини. Він уділяв Святе Таїнство По-
каяння та молився з прочанами.

Прибувши до Страдча, паломни-
ки помолилися Хресну дорогу. Відтак 
розпочалася Божественна Літургія, 
яку очолив о. Тарас Фітьо. Додамо, 
що в цей час усі охочі мали змогу при-
ступити до сповіді, про це подбали 
місцеві священики. Стомлені, але щас-
ливі прочани повернулися до своїх 
домівок.

www.news.ugcc.ua

20 квітня 2014 р. Б. 

УКРАЇНЦІ УГОРЩИНИ 
ВІДСВЯТКУВАЛИ 
ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВЕ

20 квітня представники української 
громади з багатьох куточків Угорщини 
традиційно відсвяткували світле Во-
скресіння Христове в Будапешті. Укра-
їнську Пасху наші віряни за традицією 

Календар подій і заходів Пасторально-міграційного відділу УГКЦ

празникували в греко-католицькому 
храмі Святого Флоріана, який розта-
шований у 2-му районі Будапешта.

Святу Літургію відслужив гре-
ко-католицький священик з Києва 
о. Дам’ян Габорій. Святкової урочис-
тості, краси й особливої гармонії об-
рядовим діям додавала та обставина, 
що Літургію Івана Золотоустого співав 
чоловічий хор Святого Єфрема. Отець 
Дам’ян виголосив святкове послання 
Глави Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженнішого Святослава. 
Відтак присутні помолилися панахи-
ду за убієнних героїв Небесної сотні.

Після Служби Божої віряни поча-
ли виходити у скверик, що прилягає 
до храму. А там українцям відкрив-
ся вид на мальовничу площу Тараса 
Шевченка, де встановлено пам’ятник 
великому українському поетові. Його 
образ органічно вписався в контекст 
наших релігійних і національних свят 
на угорських теренах. Тут же, просто 
неба, на гостей чекав накритий різ-
номанітними стравами багатий стіл, 
щоб віряни могли розговітися після 
тривалого посту.

Великоднє свято влаштували укра-
їнські самоврядування 4, 8 i 9-го ра-
йонів Будапешта за сприяння Цен-
трального органу самоврядування 
українців Угорщини.

Цього ж дня о. Дам’ян посвятив 
великодні кошики в українському 
посольстві для працівників дипло-
матичного корпусу.

Прес-служба самоврядування 
українців Угорщини

www.news.ugcc.ua

1 червня 2014 р. Б. 

У РОСІЇ ОСВЯТИЛИ НОВИЙ 
ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКИЙ ХРАМ

1 червня 2014 року владика Йосиф 
Верт, Ординарій для російських ка-
толиків візантійського обряду, освя-
тив новозбудований греко-католиць-
кий храм на честь Пресвятої Трійці 
в м. Лангепас, Ханти-Мансійський 
автономний округ (Росія).

Освячення відбулося в неділю 
Святих отців Першого Нікейсько-

го Собору, під 
час пастирсько-
го візиту влади-
ки  Йосифа  до 
парафій округа. 
В  освяченні та-
кож взяли участь 
священики з су-
сідніх парафій: 
о. Петро Павли-
шин, настоятель 
м. Нижньовар-
товська і о. Олег 
Новосад, настоя-
тель м. Сургута. 
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На святі були гості: с. Марія Штад-
лер (економ єпархії), Ангеліка Шме-
лін (представник від «Реновабісу»), 
а також парафіяни з Сургута, Ниж-
ньовартовська, Мегіона.

«Ця подія є важливою для парафі-
ян, – відзначив ієрей Василь Мельни-
кович, – тому що раніше для молит-
ви збиралися у квартирах або інших 
приміщеннях. Тепер ми можемо хва-
лити Бога в новому храмі. Сьогодні 
ми дякуємо Богові і владиці за благо-
словення та освячення храму. Також 
складаємо велику подяку всім спон-
сорам і тим, хто допомагав у будів-
ництві. Нехай Господь благословить 
всіх за труди у зведенні Дому Божого. 
Ми з молитвою на устах йшли довгою 
дорогою до цієї мети».

Адміністратор парафії, ієрей Ва-
силь Мельникович, подякував владиці 
Йосифу за благословення та освячен-
ня храму, а також від імені священиків 
і всіх парафій півночі привітав єпис-
копа з 30-річчям священства.

www.news.ugcc.ua

29 травня–8 червня 2014 р. Б. 

ДЕКАДА МІСІЙНОСТІ В УГКЦ

На свято Вознесіння ГНІХ, згід-
но з рішенням Синоду Єпископів, 
в УГКЦ розпочалася Декада місій-
ності, яка тривала до Зіслання Свя-
того Духа (П’ятдесятниці) і має на меті 
звернути увагу всієї Церкви на спільне 
покликання бути місійними.

Як зазначив Глава і Отець УГКЦ 
Блаженніший Святослав, протягом 
цих десяти днів в усіх парафіях УГКЦ 
будуть роздумувати над тим, якою по-
винна бути місія християн третього 
тисячоліття у світі. Про це він сказав 
у проповіді на Архиєрейській Боже-
ственній Літургії в день Вознесіння 
Господнього, 29 травня 2014 року, 
у Патріаршому соборі Воскресіння 
УГКЦ, що в Києві.

 «Цими днями ми готуватимемось 
здійснювати апостольське служіння 
відповідно до покликання охрещено-
го Божого люду. Ми не можемо за-
тримати тільки для себе всі ті дари, 
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які отримали від воскреслого Христа. 
Разом з апостолами треба проповід-
увати правду про єдиного Бога в трьох 
особах і робити Його учнями всіх тих, 
хто ще не знає правдивого Бога», – 
сказав проповідник.

Блаженніший Святослав додав, що 
Декада місійності є також і часом очі-
кування Духа Святого, і періодом під-
готовки до нашої християнської місії. 

Для того, щоб пройти зупинками 
Декади за визначеною щоденною про-
грамою, варто користуватися нещо-
давно виданим «Путівником Декади 
місійності».

Департамент інформації УГКЦ
www.news.ugcc.ua

5 червня 2014 р. Б. 

МОЛИТВА ЗА МИР В УКРАЇНІ 
У ВІЛЬНЮСЬКОМУ  
САНКТУАРІЇ БОЖОГО 
МИЛОСЕРДЯ

У четвер, 5 червня 2014 року, ка-
толики Литви й паломники з Украї-
ни спільно молилися за мир в Україні 
перед образом Милосердного  Ісуса 
в  санктуарії Божого  Милосердя 

в  цент рі Вільнюса. Богослужіння 
очолив єпископ-помічник Київської 
архиєпархії УГКЦ владика Йосиф Мі-
лян, котрий прибув до столиці Литви 
для участі у святкуваннях 500-річчя 
української греко-католицької церк-
ви Пресвятої Трійці, заступаючи Бла-
женнішого Святослава Шевчука, Главу 
УГКЦ, який залишився в Києві для 
участі в  інавгурації новообраного 
Президента України.

У молитві Акафісту до Пресвятої 
Трійці українською мовою та Літанії 
до Божого Милосердя, відправленої 
литовською, взяли участь українські 
та литовські єпископи і священики, 
отці-василіяни, серед яких – апостоль-
ський нунцій у балтійських країнах 
архиєпископ Педро Лопес Квінтана, 
кардинал Аюдріс Юзас Бачкіс, ви-
служений Вільнюський архиєпископ, 
який торік представляв Святішого От-
ця на святкуваннях 1025-річчя Хре-
щення Русі-України, о. Пантелеймон 
Саламаха, ЧСВВ, протоігумен василі-
янської провінції Найсвятішого Спа-
сителя в Україні.

Владика Йосиф подякував литов-
ським єпископам за участь у молитві, 
під час якої благали Божого милосердя 
не лише для України та Литви, а й для 
всієї Європи та всього світу. «Можли-
во, – зауважив він, – що відомі події 
протистояння в Україні стосуються не 
лише України, але є попередженням 
про те, що сам Господь бажає мило-
сердя. Ми добре розуміємо, що важка 
ситуація в Україні може розвернутися 
в протилежному напрямку і лише зав-
дяки Божому втручанню».

Радіо Ватикан
www.news.ugcc.ua
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7 червня 2014 р. Б.

СВЯТКУВАННЯ 500-літнього 
ЮВІЛЕЮ ХРАМУ ПРЕСВЯТОЇ 
ТРІЙЦІ У ВІЛЬНЮСІ

7 червня 2014 року перед іконою 
Матері Божої Остробрамської зазву-
чала молитва за Україну. У молитві 
схилили свої голови Вільнюський 
архиєпископ і митрополит Ґінтарас 
Ґрушас та представник Блаженні-
шого Святослава єпископ-помічник 
Київської архиєпархії владика Йосиф 
Мілян разом із протоархимандритом 
Генезієм Віомаром, ЧСВВ, протоігу-
меном Пантелеймоном Саламахою, 
ЧСВВ, ігуменом Вінкентієм, ЧСВВ 
та іншими представниками з Украї-
ни, Прибалтики, Польщі, Білорусії. 

Після процесії усі вирушили до 
храму Пресвятої Трійці УГКЦ, де юві-

лейну Божественну Літургію очолив 
владика Йосиф Мілян. В Літургії взя-
ли участь Вільнюський архиєпископ 
і митрополит Ґінтарас Ґрушас та пап-
ський нунцій Педро Лопес Квінтана.

Папський нунцій П. Квінтана ви-
словив своє захоплення від участі 
у святкуванні ювілею храму, в якому 
молився, служив і проповідував Свя-
щенномученик Йосафат. Він передав 
підтримку Апостольського Престолу 
для цілого українського народу.

На святі був присутній надзвичай-
ний і уповноважений посол України 
у Литві В. Жовтенко, мер м. Івано-
Франківськ Віктор Анушкевичус, ві-
цеспікер Литовського сейму Пятрас 
Ауштравічус, які висловили слова під-
тримки і вдячності Василіянському 
чину за духовний і культурний провід 
Церкви у Вільнюсі.
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Після вечірнього богослужіння 
у храмі відбулась духовно-мистець-
ка програма за участі хору Cantemus, 
який протягом усіх днів ювілею зве-
личував Богослужіння своїм співом.

Програма ювілейних святкувань 
продовжилась наступного дня подяч-
ною молитвою та відкриттям експози-
ції в колекції фотографій про церкву 
Пресвятої Трійці у приміщенні мерії 
м. Вільнюс. 

Церкву Пресвятої Трійці в м. Віль-
нюсі збудував князь Костянтин Ост-
розький 1514 року. Саме з місцевого 
монастиря, де розпочав свій монаший 
подвиг святий Йосафат Кунцевич, взя-
ло початок відновлення українського 
монашества та заснування чину, ві-
домого в наш час як Василіянський 
чин святого Йосафата. Сьогодні тут 
на молитву під проводом місцевої 
василіянської спільноти збирається 
українська громада столиці Литви.

Прес-служба osbm.in.ua

12 червня 2014 р. Б. 

У ВІЛЬНЮСЬКОМУ ХРАМІ 
УГКЦ РОЗПОЧАЛИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОХОВАНЬ, 
ЯКІ ЗНАЙШЛИ 
У ПІДЗЕМЕЛЛЯХ

12 червня о 15.00 до храму Пресвя-
тої Трійці отців-василіян у Вільнюсі 
прибула спеціальна комісія для огляду 
поховань у підземеллях храму, щоб ви-
значити їхню історичну та культурну 
цінність.

Керівник комісії Андроня Ві-
шнявсенє. Також до складу комісії 
входили: антропологи, археологи, 

 історики Вільнюса та о. Павло Яхи-
мець, ЧСВВ.

Були оглянуті всі підземелля, де 
знаходяться гроби з рештками по-
мерлих. Члени комісії наголосили, що 
потрібно шукати матеріали в архівах 
стосовно поховань та знайти книгу 
реєстрації померлих храму Пресвя-
тої Трійці.

На завершення прозвучала допо-
відь доктора Альдони Васілявскенє 
про історію ЧСВВ і постать Йосафа-
та Кунцевича.

Брат Теодор Дутчак, ЧСВВ
www.news.ugcc.ua
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23–29 червня 2014 р. Б.

СПЕЦКУРС МІСІЙНОГО 
СЛУЖІННЯ ДЛЯ 
СЕМІНАРИСТІВ-
СТАРШОКУРСНИКІВ

З 23 до 29 червня четвертий з чер-
ги Спецкурс місійного служіння для 
семінаристів відбувся у приміщенні 
Дрогобицької духовної семінарії бла-
женних священномучеників Севери-
на, Віталія та Йоакима. Цього року 
в курсі взяли участь 79 студентів пере-
достаннього року навчання духовних 
семінарій УГКЦ. На початку Спецкур-
су 8 семінаристів заявили про свою 
готовність в майбутньому служити 
для мігрантів, а в кінці Спецкурсу 
таких семінаристів вже було 14 осіб.

Курс розпочався молебнем до 
Христа-Чоловіколюбця, який очолив 
о. д-р Мирон Бендик, ректор Дрого-
бицької духовної семінарії.  

На початку Голова ПМВ єпископ-
помічник Київської архиєпархії Йо-
сиф Мілян розповів учасникам курсу 

про виклики душпастирства вірних 
УГКЦ за межами Галичини і України 
та потреби душпастирювання в Ки-
ївській архиєпархії.

«Якщо семінарист від студентської 
лави не почне розвивати у своїй душі 
такий важливий аспект, як місійність, 
то з нього ніколи не вийде священи-
ка. Наша Церква трохи запізнилася 
з розвитком  місійності. Якби ми ще 
двадцять років тому почали відправ-
ляти наших священиків до Києва і на 
Схід України, Схід сьогодні був би 
інакший», – зазначив владика Йосиф. 

Отець Андрій Гах, секретар ПМВ, 
відзначив, що ідея місійних курсів 
належить секретарю ПМВ о. Василю 
Поточняку, який наразі перебуває 
в Італії. Водночас о. Василь поспіл-
кувався зі студентами за допомогою 
скайпу. Він привітав учасників курсів 
і відзначив, що свого часу працював 
у Дрогобицькій семінарії. «Ми дуже 
раді, що ректори підтримують нашу 
ініціативу, щоб семінаристи ознайо-
милися з місійними викликами слу-
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жіння, мислення і потреб. Цей курс 
має представляти молодим семіна-
ристам реалії, з якими зіштовхуєть-
ся наша Церква в XXI ст. Наші люди 
роз’їхалися по всьому світу, і їм треба 
надавати пастирську опіку. Служити 
треба там, де Бог хоче, незважаючи 
на свої плани», – відзначив о. Василь 
Поточняк.

Представляючи структуру Спец-
курсу, о. Андрій Гах зазначив: «Про-
грама не насичена теоретичними до-
повідями. Це практичний курс. Наша 
мета – показати вам можливості слу-
жіння нашій Церкві в Україні і за кор-
доном, де є потреба, щоб ви побачили, 
яка специфіка служіння в Італії, Іспа-
нії, Росії, Казахстані та інших країнах, 
де є наші вірні. Можливо, деякі з вас 
захочуть душпастирювати за кордо-
ном. Адже справді є потреба в цьому».

О 18.00 в каплиці семінарії Пре-
освященний владика Ярослав Приріз, 
єпископ Самбірсько-Дрогобицький, 
відслужив Акафіст до блаженних свя-
щенномучеників Северина, Віталія та 
Йоакима і звернувся до семінаристів 
з привітальним словом.

У своїх доповідях в програмі курсу 
митрофорний протоієрей д-р Мирон 
Бендик, ректор Дрогобицької духовної 
семінарії, представив семінаристам те-
оретичні основи місіології та єванге-
лізації, а також місіологію Української 
Греко-Католицької Церкви.

Учасники курсу почули свідчення 
місіонерів з Італії, Греції, Росії, Казах-
стану, Сербії, Естонії та з місійних те-
ренів Центральної, Східної і Південної 
України.

Протягом тижня з семінариста-
ми ділилися своїм душпастирським 
і місіонерським досвідом голова ПМВ 

єпископ-помічник Київської архиє-
пархії Йосиф Мілян, екзарх Луцький 
Йосафат Говера, екзарх Харківський 
Василь Тучапець, єпископ Самбір-
сько-Дрогобицький Ярослав Приріз, 
священики, представники монаших 
спільнот, експерти з питань явища 
міграції та релігієзнавці.

В програмі спецкурсу семінаристи 
відвідали з екскурсією церкву св. Юрія, 
пам’ятку галицької дерев’яної архі-
тектури кінця XV – початку XVI ст. 
Ця Церква – одна з найкраще збереже-
них і належить до найкращих пам’яток 
давньої української сакральної архі-
тектури.

Щоби відкрити майбутнім дру-
жинам священиків специфіку душ-
пастирського служіння за межами 
України, на останні три дні курсу були 
запрошені дівчата семінаристів, які 
планують послужити Церкві в одру-
женому стані.

Закінчився спецкурс в неділю Ар-
хиєрейською Божественною Літургі-
єю в катедральному соборі Пресвятої 
Трійці, яку очолив Преосвященний 
владика Йосиф Мілян, голова ПМВ. 

Після цього відбулася підсумкова 
зустріч, на якій владика Йосиф звер-
нувся до учасників спецкурсу.

«Щоб перейнятися справою місій-
ності Церкви, її потрібно пізнати. Наш 
спецкурс спрямований на те, аби ви ні 
в якому разі не забули про місійність 
Церкви – чи будете душпастирювати 
на Сході України, чи в Греції, чи в Ро-
сії, чи в Португалії. Якщо забудете 
справу місійності, то ви не викона-
єте завдання, що заповідав Христос: 
«Ідіть і навчіть всі народи, христячи 
їх», – звернувся владика Йосиф до 
семінаристів.
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Говорячи про потреби в душпасти-
рях на місійних теренах, він відзначив, 
що вже сьогодні потрібно декілька 
священиків для служіння в Казахстані. 
«Торік я посвятив наш храм на березі 
річки в центрі Астани. Чудовий храм, 
ідеальні умови. Шукаємо кандидатів 
на ті вакансії, щоб обслуговувати Ас-
тану і кілька сіл навколо. Там сувора 
зима, гаряче літо, але там живуть на-
ші люди, у них народжуються діти, 
вони не повернуться на Батьківщину, 
а хочуть залишитися українцями гре-
ко-католиками. І наше завдання – їм 
послужити», – наголосив голова ПМВ.

Єпископ також звернувся до дів-
чат семінаристів і подякував їм за 
присутність на спецкурсі з місійного 
служіння. «Дівчата, я тішуся, що ви 
є, і що нам прийшла така благосло-
венна думка запрошувати вас. Кож-
на дружина священика так чи інакше 
має вплив на його священство. Це не 
тільки його служіння і його жертва, 
ви мусите це розділити з ним. Я вва-
жаю, що одружене священство – це 
великий дар нашої Церкви», – сказав 
владика Йосиф.

Під час спецкурсу місійного слу-
жіння семінаристи та їхні дівчата 
не тільки прослухали цікаві лекції 
і свідчення від єпископів, священи-
ків-місіонерів, їмостей та представ-
ників монаших спільнот із різних 
країн, а й мали насичену культурну 
програму.

На завершення владика Йосиф 
вручив сертифікати всім учасникам 
спецкурсу.

Прес-служба ПМВ УГКЦ

27–30 липня 2014 р. Б. 

ДУХОВНО-ФОРМАЦІЙНИЙ 
СЕМІНАР ДЛЯ МІСІОНЕРІВ 
У КНЯЖИЧАХ

З 27 до 30 липня Пасторально-мі-
граційний відділ УГКЦ провів духов-
но-формаційний семінар для підви-
щення кваліфікацій місіонерів-отців, 
монахів і монахинь із-за кордону, які 
опікуються вірними Церкви в тих 
країнах, де немає церковних струк-
тур УГКЦ.

Тема ІV сесії семінару: «Святі Таїн-
ства – основа місійності УГКЦ. Пас-
торально-канонічні аспекти уділення 
Святих Таїнств на територіях, де немає 
ієрархічних структур УГКЦ».

Семінар відбувався у Княжичах, 
у приміщенні Київської Трьохсвяти-
тельської духовної семінарії УГКЦ.

Цьогоріч у формаційному семіна-
рі для підвищення кваліфікації місі-
онерів із-за кордону взяли участь 16 
священиків з 11 країн світу. На семі-
нар прибули душпастирі з Італії, Ав-
стрії, Іспанії, Португалії, Росії, Есто-
нії, Латвії, Литви, Молдови, Румунії 
та України.

Духовно-формаційний семінар 
розпочався Божественною Святою 
Літургією об 11:00 в Патріаршому со-
борі Христового Воскресіння в Ки-
єві. Після цього учасники семінару 
організовано переїхали в Княжичі. 
Після обіду місіонери мали зустріч 
з Блаженнішим Любомиром Гузаром, 
архиєпископом-емеритом, та з влади-
кою Йосифом Міляном, головою ПМВ.

Голова Пасторально-міграційно-
го відділу владика Йосиф Мілян по-
спілкувався з учасниками духовно-

Календар подій і заходів Пасторально-міграційного відділу УГКЦ

формаційного семінару і розповів 
про потреби в душпастирях УГКЦ 
на місійних теренах.

«Цей тиждень будемо працюва-
ти, молитися і жити в дусі Святих 
Таїнств. У  цьому контексті маємо 
певні проб леми, й не завжди може-
мо уділяти Святі Таїнства на теренах, 
де немає ієрархічних структур. Через 
призму права і Святого Письма має-
мо з’ясувати, як Церква повинна ви-
рішувати ці питання і уділяти Святі 
Таїнства на місійних теренах», – за-
значив владика Йосиф.

Єпископ ствердив, що Церква і, 
зокрема, ПМВ активно працює у ви-
рішенні духовних потреб українців 
греко-католиків, які проживають 
за кордоном. «Нам вдалося змінити 
ситуацію в Ризі. До Латвії тепер по-
трібно щонайменше три священики. 
Ми могли б опікуватися Фінляндією 
через море. Цього просять люди і про 
це говорив владика Петро Крик. Нам 
вдалося вислати священика до Ізра-
їлю. Дуже хочуть нашого священика 

в Дубаї і в інші 
міста ОАЕ, де жи-
вуть греко-като-
лики. Люди звер-
таються, просять 
про духовну по-
слугу щодо ство-
рення  громад 
нашої  Церкви 
в ОАЕ. Кажуть, 
що УГКЦ була 
б  і  осередком 
об’єднання укра-
їнців», – розповів 
голова ПМВ. 

С в я щ е н и к , 
який збирається 

їхати на місійну працю, мусить бу-
ти добре підготовлений. Одного ба-
жання замало. Таку думку висловив 
архиєпископ-емерит Блаженніший 
Любомир Гузар під час спілкування 
з учасниками духовно-формаційного 
семінару.

«Місійне життя повинно мати со-
лідну базу добре підготовлених свя-
щеників. Це надзвичайно важливо. 
Священик непідготовлений нічого 
великого не зробить», – сказав архи-
єпископ-емерит.  

Говорячи про уділення Святих Та-
їнств на місійних теренах, Блаженні-
ший Любомир закликав священиків, 
котрі душпастирюють за кордоном, не 
легковажити таїнственним життям. 
«Таїнством священства треба жити. 
Люди повинні бачити, що ці справи 
для нас не є другорядними. Ми вперше 
самі себе освячуємо Таїнствами, а вже 
потім служимо людям», – підкреслив 
Блаженніший Любомир.
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29 липня 2014 р. Б. 

УЧАСНИКИ СЕМІНАРУ ПМВ 
ВІДВІДАЛИ МУЗЕЙ 
ШЕВЧЕНКА У КАНЕВІ

Учасники духовно-формаційного 
семінару ПМВ для підвищення ква-
ліфікацій місіонерів-отців, які опі-
куються вірними в країнах, де немає 
церковних структур УГКЦ, відвідали 
Шевченківський національний запо-
відник у Каневі.

Священики УГКЦ, які приїхали на 
семінар з 11 країн,  на чолі з головою 
ПМВ владикою Йосифом Міляном 
відслужили панахиду на Тарасовій 
горі біля могили Шевченка, відвіда-
ли музей поета і Тарасову хату.  

Владика Йосиф відзначив, що в 
УГКЦ Тарас Шевченко дуже шанова-
ний. «Це справді пророк. Христос як 
Син Божий врятував людство, а Шев-
ченко своїм словом врятував укра-

їнську націю від забуття і знищення. 
Він прийшов у світ мабуть в найважчі 
моменти життя української нації – крі-
пацтво, неуцтво, злидні, а тут низень-
кий чоловік потряс цілою Російською 
імперією, своїм талантом писати і ма-
лювати, талантом бути собою і бути 
великим сином свого злиденного тоді 
народу», – сказав єпископ.

Прес-служба ПМВ

1–10 серпня 2014 р. Б. 

ІХ МІЖНАРОДНА ПІША 
ПРОЩА РОДИН МІГРАНТІВ 
ІЗ САМБОРА ДО ЗАРВАНИЦІ

Від 1 до 10 серпня 2014 року трива-
ла ІХ Міжнародна піша проща родин 
мігрантів із Самбора до Зарваниці.

Організовують прощу Пастораль-
но-міграційний відділ у співпраці 
з Карітасом Самбірсько-Дрогобицької 
єпархії та Міжнародною спільнотою 
родин мігрантів. Загалом прочани 
пройшли 250 км.

Розпочалася проща Богослужінням 
1 серпня о 7.00 в храмі Різдва Пре-
святої Богородиці м. Самбора. Вихід 
із Самбора о 9.00.

У  прощі взяли участь мігранти 
з Італії, Португалії, Польщі, Чехії, Ве-
ликобританії, Канади, США, Греції, 
Іспанії, Росії та їхні діти, представни-
ки із Львівської, Івано-Франківської, 
Він ницької, Київської, Тернопільської, 
Кіровоградської областей.

Календар подій і заходів Пасторально-міграційного відділу УГКЦ

24 серпня 2014 р. Б. 

ВЛАДИКА ЙОСИФ МІЛЯН 
ОСВЯТИВ  
ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКИЙ ХРАМ 
У СІҐЕТІ (РУМУНІЯ)

Голова ПМВ владика Йосиф Мілян, 
єпископ-помічник Київської архиє-
пархії УГКЦ, разом із генеральним 
вікарієм УГКЦ у Румунії о. Михайлом 
Дубовичем взяли участь в освячен-
ні новозбудованого храму Покрови 
Пресвятої Богородиці в Сіґеті, що на 
півночі Румунії неподалік від кордону 
з Україною. Головним святителем був 
владика Васіле Бізау, єпископ Мар-
мороський. 

Владика Йосиф відзначив: «Зна-
менно, що ця подія відбулася в День 
Незалежності України». У своїй про-
мові після освячення храму і Молебню 
єпископ передав подячне слово від 
Глави УГКЦ Блаженнішого Святосла-

ва священикам, вірним і всій спільноті 
українських греко-католиків у Сіґе-
ті. Він також зауважив, що в Румунії 
сьогодні більше, ніж 20 парафій УГКЦ 
і близько 20 священиків. 

Одним із головних меценатів бу-
дівництва храму був владика Василь 
Лостен, єпископ-емерит Стемфорд-
ської єпархії УГКЦ. Також жертво-
давцями були віряни греко-католики 
з України та Румунії.  

Прес-служба ПМВ

19 вересня 2014 р. Б. 

ГОЛОВА ПМВ  
ВЛАДИКА ЙОСИФ МІЛЯН 
ЗУСТРІВСЯ З МЕРОМ КИЄВА 
ВІТАЛІЄМ КЛИЧКОМ 

Голова Пасторально-міграційно-
го відділу УГКЦ владика Йосиф Мі-
лян разом з іншими представниками 
Всеукраїнської ради Церков зустрівся 
з мером Києва Віталієм Кличком.

«Це була перша зустріч мера Киє-
ва Віталія Кличка з представниками 
Всеукраїнської ради Церков. Темою 
зустрічі була допомога біженцям 
і включення конфесій в проект до-
помоги людям потерпілим і потре-
буючим у різних сферах», – відзначив 
владика Йосиф.

Єпископ підкреслив, що УГКЦ і Ка-
рітас України зокрема завжди допо-
магає людям, які потребують: теплими 
речами, продуктами, у пошуку житла, 
оформленні документів тощо.

«Церква завжди працює для сус-
пільства і для народу. Головною ува-
гою її діяльності є людина. Це наше 
головне завдання – проповідувати 
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Христа розп’ятого і творити між 
людьми мир, допомагати тим, хто не 
має житла, одягу, незалежно від їхньої 
належності до конфесії і політичних 
вподобань», – сказав єпископ.

Владика Йосиф також наголосив 
на важливості діалогу між столичною 
владою і Церквами.

«Хочеться справжнього діалогу. Бо 
через брак діалогу виникає багато проб-
лем. Наприклад, біля Патріаршого со-
бору на Лівому березі не можна будува-
ти 45-поверховий житловий комплекс. 
Ця малесенька ділянка абсолютно не 
придатна для цього. Ми дуже споді-
ваємося, що сьогоднішня міська влада 
нас почує; нас – не тільки як конфесій-
ну Церкву, але нас – як народ Божий, 
громадян Микільсько-Слобідського 
району, які, може, не всі є вірними на-
шої Церкви, але просто приходять в сті-
ни Патріаршого собору, на територію 
Патріаршого центру гуляти з дітьми 
і відпочивати», – відзначив єпископ-
помічник Київської архиєпархії.

Прес-служба ПМВ

28 вересня 2014 р. Б.

ПРОЩА УКРАЇНСЬКИХ 
МІГРАНТІВ ДО ПАДУЇ

Понад тисячу українців, які про-
живають в Італії, взяли участь у прощі 
до Падуї. Проща завершилася Боже-
ственною Літургією в базиліці Свя-
того Антонія, яку очолив голова Пас-
торально-міграційного відділу УГКЦ 
владика Йосиф Мілян. Співслужили 
з єпископом 11 священиків, зокрема 
ректор базиліки Святого Антонія Ен-
цо Поіана.

Як повідомив секретар ПМВ о. Ан-
дрій Гах, цьогорічна проща греко-ка-
толиків до Падуї вже десята. У па-
ломництві взяли участь українці, які 
мешкають у Венеції, Флоренції, Реджо 
Емілії, Болонії та інших італійських 
містах. 

Владика Йосиф привітав усіх про-
чан і свою проповідь розпочав з притчі 
про таланти, в якій ідеться про те, що 
кожна людина отримує від Бога різні 
дари, але головне – як вона ними ско-
ристається. «Людина має різні таланти. 
Але особливий талант – це людське 
життя», – відзначив голова ПМВ.

Єпископ звернув увагу на те, що 
життя в еміграції, зокрема в Італії, – це 
також шанс розвинути свої таланти. 
Він зазначив, що багато українців пої-
хали за кордон на заробітки і закликав 
прочан, щоб вони не працювали лише 
заради грошей, а щоб інвестували ці 
кошти у власний розвиток, у дітей, 
в освіту і науку, в Україну. «І голов-
не – щоб у гонитві за матеріальними 
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цінностями люди не забували про ду-
ховне, щоб віддати Богові Боже», – на-
голосив владика Йосиф.  

Єпископ-помічник Київської ар-
хиєпархії УГКЦ також відзначив, що 
святий Антоній допомагає віднайти 
те, що загубилося. «Ми, українці, за-
губили наш внутрішній спокій, Божий 
мир і мир в державі. Сьогодні, коли 
зазіхають на свободу і незалежність 
нашої країни, звернімося до святого 
Антонія, щоб він допоміг повернути 
мир в Україні», – закликав прочан 
владика Йосиф.

Прес-служба ПМВ

17-21 листопада 2014 р. Б.

У РИМІ ВІДБУВАВСЯ 
VII МІЖНАРОДНИЙ  
КОНГРЕС ДУШПАСТИРСТВА 
СЕРЕД МІГРАНТІВ 

17-21 листопада 2014 р. Б. у Римі 
відбувався VII Міжнародний конгрес 
душпастирства серед мігрантів, орга-
нізований Папською радою у спра-
вах душпастирства мігрантів та по-
дорожуючих. У ньому взяли участь 
285 осіб. Від УГКЦ у цьому Конгресі 
взяли участь Голова Пасторально-
міграційного відділу УГКЦ владика 
Йосиф Мілян та секретар ПМВ о. Ан-
дрій Гах.

Першого дня зранку, перед по-
чатком конгресу, відбулася святкова 
Свята Літургія, яку очолив кардинал 
Антоніо М. Вельо, президент Папської 
ради у справах душпастирства мігран-
тів і подорожуючих. 

У рамках заходу учасники обго-
ворили тему діаспори і відзначили, 

що це своєрідний міст між країною 
походження і країною перебування. 
Також говорили про жінок-мігрантів, 
родину мігранта та роль Церкви у про-
цесі міграції. Учасники відзначили, 
що Церква має бути домом і тримати 
мігрантів разом.

Учасники Конгресу також мали 
аудієнцію зі Святішим Отцем Фран-
циском.

Прес-служба ПМВ

1 грудня 2014 р. Б. 

КАФЕДРА БОГОСЛОВ’Я УКУ 
РОЗПОЧИНАЄ 
СЕРТИФІКАТНУ ПРОГРАМУ 
ДЛЯ СВЯЩЕНИКІВ УГКЦ 
В КАЗАХСТАНІ

З ініціативи о. Василя Говери, 
апостольського делегата для греко-
католиків у Казахстані та Середній 
Азії, викладачі кафедри богослов’я 
ФБФ УКУ організували у Караганді 
сертифікатну програму для україн-
ських священиків, які служать в Ка-
захстані. Перший модуль розпочався 
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Календар подій і заходів Пасторально-міграційного відділу УГКЦ

1 грудня. Загалом подібних тижневих 
навчальних програм буде 10. По одній 
на семестр – до весни 2018-го року. 

«Починаючи з 90-х років, до Казах-
стану для служіння нашим вірним, які 
опинилися в цій країні, приїжджають 
священики на 3-5, а то й більше років. 
Майже всі вони прибувають на місію 
практично відразу після свячень, а то-
му не беруть участі у формаційних 
курсах, які відбуваються в їхніх єпар-
хіях. А це проблема, оскільки життя на 
місіях має свої виклики», – наголосив 
о. Василь Говера.

Отець Василь Говера виділив ще 
один позитивний аспект цієї програ-
ми: «Священики,  які служать в Ка-
захстані, віддалені один від одного на 
сотні кілометрів. Навчання – це добра 
нагода разом зустрітися та обговорити 
спільні питання, проблеми, поділити-
ся досвідом, чи разом виробити стра-
тегію майбутньої праці. Адже життя 
сьогодні змінюється дуже швидко, ви-
никають нові виклики та проблеми: 
релігійні та соціальні. Тому потрібно 
бути завжди в курсі всього, що діється 
у світі, а тим більше стежити за роз-
витком богословської думки».

ucu.edu.ua

4-7 грудня 2014 р. Б.

ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ГРЕКО-
КАТОЛИКІВ ЛАТВІЇ ВПЕРШЕ 
ВІДБУЛИСЯ ПЕРЕДРІЗДВЯНІ 
РЕКОЛЕКЦІЇ

У ризькій парафії УГКЦ за ініціати-
ви її душпастиря о. Романа Сапужака 
відбулися перші в історії молодої лат-
війської парафії реколекції «Пресвята 
родина як приклад сучасним христи-
янам». З цією метою до столиці Лат-
вії з головного в Україні монастиря 
отців редемптористів – львівського 
монастиря Святого Климентія – при-
був отець Микола Бичок, ЧНІ.

Реколекції, які підживили та від-
новили у парафіян досвід віри перед 
великим святом Різдва Христового, 
розпочалися науками о. Миколи про 
особливість зустрічі з Христом, яка 
полягає в тому, щоб змінювати своє 
життя. Для прикладу він розповів про 
грішника Закхея, який навернувся піс-
ля зустрічі з Христом. 

Отець-реколектант закликав па-
рафіян підготуватися до свята Різдва 
Христового як до радісного, бо в ньо-
му кожна християнська родина вітає 
Спасителя, водночас святого Йоси-
фа, Богородицю,  Ісуса, що творять 
Пресвяту родину, треба сприймати 
як найвищих авторитетів у своєму 
сімейному житті.

Парафіяни, які відвідали чотири-
денні реколекції, кожного дня мали 
змогу приступити до святої тайни 
Сповіді та до Святого Причастя. 

Прес-служба ПМВ

Цьогорічний спецкурс із місій ного 
служіння Пасторально-мігра ційного 
відділу для семінаристів передос-
таннього року навчання відбувався 
у Дрогобицькій духовній семінарії 
і об’єднав 80 студентів всіх україн-
ських семінарій УГКЦ. 

«Якщо семінарист від студентської 
лави не почне розвивати в своїй душі 

такий важливий аспект як місійність, 
то з нього не вийде священика», – за-
значив голова ПМВ, єпископ-поміч-
ник і протосинкел Київської архиє-
пархії владика Йосиф Мілян. 

Мета курсів – показати семіна-
ристам можливості служіння нашій 
Церкві в Україні і за кордоном, де є по-
треба. Щоби студенти побачили, яка 

СПЕЦКУРС 
із місійного служіння  

для семінаристів-старшокурсників: 
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ 

ДУШПАСТИРСТВА ВІРНИХ УГКЦ 
ЗА КОРДОНОМ

23–29 червня, Дрогобицька духовна семінарія
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специфіка служіння в різних країнах 
і містах, де проживають вірні УГКЦ. 

Секретар ПМВ о. Андрій Гах від-
значив, що ідея місійних курсів на-
лежить секретарю ПМВ о. Василю 
Поточняку, який наразі перебуває 
в Італії. 

Далі подаємо короткий виклад про-
мов доповідачів під час спецкурсу мі-
сійного служіння. 

Для закладання церковної громади 
на місійних теренах потрібно насам-
перед благословення Боже, отримане 
через єпископа, і віра.

Отець Василь Поточняк розповів 
семінаристам про організацію цер-
ковної громади у країнах перебуван-
ня українських мігрантів і поділився 
власним досвідом місійного служіння 
та заснування спільнот в Італії і Росії. 

«Я буду говорити про місійне слу-
жіння не в класичному розумінні. 
Не йдеться про те, щоб їхати до поган-
ських народів. А йдеться про місійне 
служіння в духовному аспекті, щоби 
поїхати до наших вірних поза Галичи-
ну, де немає парафії, храму, священика 
тощо. Ви можете бути впевнені, що 
ніколи не поїдете на місії. Але все може 
змінитися дуже швидко. У 1999 році 

я погодився поїхати в Сибір на про-
хання Блаженнішого Любомира і ді-
знатися про потреби наших вірних. 
Тож усі ви, зібранні сьогодні у Дро-
гобичі – потенційні місіонери», – за-
значив о. Василь Поточняк. 

Він відзначив, що перша проблема, 
з якою стикається священик на місі-
ях – відсутність парафіян. «Точніше, 
люди ніби і є, навіть зареєстровані 
в державних органах, але переважно 
це не практикуючі християни, вони 
не бувають на богослужіннях, а при-
ходять тільки по великих святах», – 
додав священик. 

Він підкреслив, що священику на 
місійних теренах доводиться закла-
дати фундамент і будувати церковну 
громаду від самих початків. «Місіо-
нер усвідомлює, що його служіння – 
не від себе самого, а від Господа  Бога. 
Місіонер – це людина віруюча, пере-
конана. Випадковостей у духовному 
житті не буває, як і немає випадкових 
людей, яких ми зустрічаємо», – сказав 
священик. 

Секретар ПМВ наголосив на важ-
ливості залучення до Служби Божої 
вірних на початкових богослужіннях 
і розподілу між ними невеличких 
обов’язків, щоби вони почувалися 
потрібними і зобов’язаними прийти 
на наступну Літургію.  

Отець Василь Поточняк також 
зазначив, що душпастир на місійних 
теренах має бути відкритим, добро-
правдивим і в жодному разі не кри-
тикувати парафіян на початках.    

«Святий Дух надихає місіонерів 
повсюди проповідувати слово Боже. 
Я би порадив вам не замикати Духа 
Святого у своєму тілі, у своїх концеп-
ціях і візіях світу, у своєму баченні свя-

щенства. Дайте Йому свободу, і тоді 
ви будете щасливими священиками 
і людьми», – звернувся о. Василь По-
точняк до семінаристів.  

Єромонах Юстин Бойко розповів 
семінаристам, яким має бути сучасний 
священик.

Він відзначив, що джерело служін-
ня священика – постійний зв’язок 
з Христом через молитву та літургій-
не життя.  «Що ми здобули у священ-
стві з часів виходу УГКЦ з підпілля? 
Найголовніше – це досвід. Крім того, 
удосконалення формації у семінарі-
ях. Зросла свідомість священиків. 
З’явилися нові види служіння – капе-
ланство (служіння певній соціальній 
групі, яка вирізняється професійною 
діяльністю чи родом занять)», – за-
значив єромонах.    

Водночас, за словами о. Юстина 
Бойка, у сучасних священиків відчува-
ється брак постійної формації. «Свя-
щеник постійно повинен дбати про 
працю над собою. Перше – людська 
формація.  Щоби бути добрим свяще-
ником, треба найперше бути доброю 
людиною. Такого священика люди ду-
же цінують», – підкреслив о. Юстин. 

І відзначив, що характеристики такого 
священика: любов до правди, щире 
сумління, пошана до кожної людини, 
почуття справедливості, вірність да-
ному слову, вміння співчувати, вто-
ропність і гідна поведінка. 

Він наголосив, що священик по-
кликаний Христом через Церкву для 
людей.  

«Зв’язок з Христом мусить бути по-
стійним – через приватну і літургій-
ну молитву. Ці дві речі занедбати не 
можна. Основа духовного життя – мо-
литва, сповідь, служба Божа. Важливо 
встановити порядок приватної молит-
ви. Коли немає приватної молитви, 
літургійна молитва стає рутинною, 
і люди це одразу помічають», – від-
значив єрм. Юстин Бойко. 

Він закликав семінаристів розши-
рювати світогляд, більше читати, від-
відувати різноманітні курси, зокрема, 
мовні. «Читайте. Бодай життя святих, 
це вже буде взірець до наслідування. 
Відвідуйте курси, такі як цей, на них 
ви завжди  щось почерпнете», – звер-
нувся єромонах до семінаристів. 

Отець Юстин також закликав 
майбутніх місіонерів до активнішої 
співпраці священиків з єпископом 
і священиків між собою. 

Владика Богдан Манишин розповів 
семінаристам про потреби розвитку 
місійного духа, а владика Василь Ту-
чапець – про душпастирювання у Хар-
ківському екзархаті.

Владика Василь Тучапець відзна-
чив, що розвиток Харківського екзар-
хату залежатиме від праці священиків, 
водночас підкреслив, що потенціал 
в УГКЦ на Харківщині – величезний. 
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«Там багато студентів, зокрема, з За-
хідної України. Чимало людей пере-
бувають у пошуках. Вони неохрещені 
і шукають, хто до них промовить. Тому 
важливою є катехитична та єванге-
лізаційна праця. Праці дуже багато, 
були б охочі трудитися», – наголосив 
екзарх Донецько-Харківський.

Владика відзначив, що у Харків-
ській області існує потреба у свяще-
никах УГКЦ і закликав нинішніх се-
мінаристів приїжджати на практику 
у Східні області, щоби на власні очі 
побачити тамтешні реалії і дізнатися 
про особливості душпастирювання 
на Сході. 

Владика Богдан Манишин зазна-
чив, що місійний дух потрібно вихо-
вувати. «Треба трудитися над зрос-
танням віри. Коли ми не здійснюємо 
екуменію – ми деградуємо. Пробуйте, 
їдьте вже! Будете знати, чи то є ваше. 
Їдьте до наших священиків на прак-
тику. Ви не зможете сповідати, але 
зможете катехизувати, допомагати 
сестрам, спілкуватися з тими людь-
ми. Ви ніде не відчуєте України так, 
як на чужині. Місійний дух є в кож-
ного з вас, тільки його, як вазонок, 

треба поливати, живити», – відзначив 
єпископ-помічник Стрийської єпархії. 

Владика Богдан порадив майбутнім 
місіонерам «винести зі свого родин-
ного дому  всі найкращі людські риси, 
бути співчутливим і мати готовність 
відповісти на потреби часу». «Зміни 
на парафії починаються зі змін з себе. 
І завжди в першу чергу треба братися 
за виховання дітей, не просто катехи-
зацію, а виховання – забавки, гаївки, 
поїздки», – зазначив владика. 

Говорячи про спецкурс місійного 
служіння ПМВ,  єпископ-помічник 
Стрийської єпархії відзначив, що цей 
курс, як і будь-яке навчання, будь-який 
новий досвід потрібен студентам. «Всім 
добрим треба ділитися. Сіяти духовних 
зерен ніколи не буде замало, сіяти тре-
ба. А як вже проросте – побачимо», – 
зауважив владика Богдан Манишин.

Експерт ПМВ Максим Бондаренко 
розповів семінаристам про психологію 
сім’ї мігранта. 

Він відзначив, що остання хвиля 
української міграції характеризуєть-
ся розірваними стосунками родини, 
коли один або кілька членів сім’ї ви-
їжджає, а інші залишаються. «Люди 

не знають, чого вони хочуть. Це пи-
тання вибудови пріоритетів, життє-
вих цілей. Люди витрачають свої ре-
сурси, нерви, гроші, ризикуючи своїм 
здоров’ям і життям, ставлячи під за-
грозу єдність родини, не знаючи, чи 
це є їхні життєві пріоритети. Відстань, 
помножена на час, послаблює єдність 
сім’ї. Це є формула», – зазначив  Мак-
сим Бондаренко.  

Також він відзначив, що  мігрант 
передусім відчуває стрес, потрапивши 
за кордон, через емоційне відчуження. 
А потім відбувається духовне відки-
нення, спричинене зміною культур-
ного простору та середовища. 

Експерт Тарас Гринчишин пре-
зентував семінаристам географію та 
статистику української діаспори та 
Церков у світі. 

Директор Хмельницького Карітасу 
о. Іван Данкевич наголосив на важли-
вості соціального служіння для свяще-
ника, зокрема, і на місійних теренах. 

«На кожній парафії є люди, які 
потребують. Зажди є можливість їм 
допомагати. Для діяння добра і ми-
лосердя потрібно бажання.  Хто хо-
че – шукає можливість, хто не хоче – 
причину. Євангеліє ми розповідаємо, 
а милосердя – це є руки Церкви», – 
зазначив о. Іван.

Він підкреслив, що добрим свяще-
ником неможливо бути без милосер-
дя і соціального служіння. «Навчіть 
парафіян бути милосердними, але 
власним прикладом. Якщо ви на голос 
нужденного мовчите – вони будуть 
мовчати на ваш голос. Якщо реагува-
тимете на прохання потребуючих, во-
ни реагуватимуть на ваші», – закликав 

директор Хмельницького-Карітасу 
семінаристів. 

Отець Іван Данкевич розповів, що 
сьогодні його фонд у Хмельницькому 
допомагає дітям вулиці, людям з особ-
ливими потребами, самотнім і всім 
потребуючим.  

Він також відзначив, що в соці-
альному служінні не треба ставити 
конфесійність   у пріоритет, а допо-
магати всім людям, незалежно від ві-
росповідання. 

Експерт Вікторія Марко поінфор-
мувала студентів про особливості ка-
техизації вірних УГКЦ за кордоном. 

Вона відзначила, що катехизува-
ти – це навчати і звіщати  Ісуса Христа 
(не тільки на своїх теренах, а й там, 
де Христа не знають). «Це звіщання 
покладено в основу місійної діяль-
ності. Сучасний катехит повинен 
йти і діяти, проповідувати Христа, 
воцерковлювати людей. Одне з основ-
них завдань катехизації – виховува-
ти дитину у вірі, щоби вона змогла 
своєю вірою сприяти християнизації 
всього суспільства, а не лише в межах 
своєї країни. А завдання катехита за 
кордоном – створити християнську 
культуру і утвердити її», – підкрес-
лила Вікторія Марко.

Експерт відзначила,  що основні 
труднощі, з якими стикається катехит 
за кордоном: культурний шок, зов-
нішні чинники (наприклад, велика 
відстань до парафії) та мовний бар’єр. 

Священики та представники мо-
наших спільнот  поділилися з семіна-
ристами досвідом душпастирювання 
у країнах Центральної і Східної Єв-
ропи.
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Отець Василь Мельникович приїхав 
на спецкурс разом з родиною – дру-
жиною і двома дітьми – і розповів про 
свої 5 років служіння у Мегіоні (Росія). 

«Як тільки висвятився, то одразу 
поїхав до Сибіру. Їхав з відчуттям 
тривоги. Але люди виявилися дуже 
добрі і побожні, кожен йде до сповіді 
і причастя. За рік побудували храм, 
посвятили його», – сказав о. Василь.

Він відзначив, що у Росії потрібні 
душпастирі УГКЦ і наголосив, що іно-
ді священикам бракує християнсько-
го патріотизму, і вони готові їхати до 
Італії чи Іспанії, де є храми і де існує 
менше проблем, водночас не мають 
бажання їхати на менш привабливі 
місійні терени і розбудовувати гро-
мади від самого початку. 

«В Росії є люди, які нас потребують. 
Потрібно їхати і виховувати у людей 
релігійний патріотизм», – підкреслив 
о. Василь Мельникович. 

Отець Олег Поп’юк поділився зі 
студентами досвідом душпастирю-
вання в Естонії. 

«Естонія – цілком інша країна, фак-
тично атеїстична, трошки розвине-

не лютеранство, але їхні храми теж 
порожні. Наша Церква там добре не 
розвинена. Сьогодні на теренах Ес-
тонії душпастирює тільки один свя-
щеник», – розповів о. Олег. 

Водночас, він відзначив, що укра-
їнці – третя за кількістю національна 
група в Естонії після естонців і ро-
сіян. Сьогодні в країні проживає 
понад 26 тисяч вихідців з України. 
«Найбільше українців у Талліні. Там є 
наша церква, український культурний 
центр. В Естонії існує потреба в на-
ших священиках. Треба активно пра-
цювати і піднімати духовність наших 
вірних», – наголосив о. Олег Поп’юк.   

Генеральний вікарій УГКЦ у Руму-
нії прот. Михайло Дубович запросив 
семінаристів приїжджати до Румунії 
на практику чи на канікули. 

«Побачите наші церкви, поводжу 
вас по парафіях, познайомлю зі свя-
щениками і нашими мирянами. У Ру-
мунії дуже сильний український дух, 
культура, люди зберігають традиції», – 
відзначив о. Михайло Дубович. 

Вікарій УГКЦ розповів, що у Ру-
мунії проживає близько 3000 укра-
їнців греко-католиків і існує потреба 
в священиках, але українська спіль-
нота залежить від Румунського гре-
ко-католицького єпископа й існують 
певні проблеми з місцями служіння 
та проживання. 

Отець Мартин Хабурський поді-
лився з семінаристами досвідом слу-
жіння на Балканах. 

Він відзначив, що в  Чорногорії 
і Македонії українських греко-като-
лицьких громад немає. Проте українці 
проживають у Сербії, Хорватії і Боснії. 

«Українці понад сто років тому пе-
реселилися до Боснії, а згодом пере-
їжджали в пошуках землі до Сербії. 
Особливість Сербії – майже всі пара-
фії змішані:  українці і русини. Багато 
мішаних родин, є українсько-сербські, 
є українсько-русинські. Праці для на-
ших священиків на Балканах сьогодні 
багато, починаючи від катехизації», – 
сказав о. Мартин. 

Військовий капелан Київської ар-
хиєпархії о. Дам’ян Габорій вже дру-
гий рік поспіль налагоджує співпрацю 
з українцями в Угорщині. 

«Як мінімум раз на місяць до-
їжджаємо, відправляємо Літургію. 
На жаль, українська громада пере-
буває без священиків і церков, але 
водночас зберігає свою ідентичність 
завдяки активній громадській позиції. 
Люди чекають на священиків. Але іс-
нують деякі труднощі», – відзначив 
о. Дам’ян Габорій.

Говорячи про співпрацю між укра-
їнськими й угорськими греко-католи-
ками, отець Дам’ян зауважив, що існує 
певне непорозуміння через бажання 
Угорської греко-католицької Церкви 

котролювати УГКЦ. «Ідеально було б, 
щоби ми були Церквою свого права 
з можливістю розбудови своєї структу-
ри», – підкреслив військовий капелан.

Сестра Михайлина Горнакевич 
9 років душпастирювала в Казахстані. 

Вона відзначила, що в цій країні іс-
нує потреба у священиках, і є потенці-
ал у розвитку УГКЦ, але бракує охочих 
їхати на місійні терени до Казахстану. 

«Ті люди потребують нас, бо потре-
бують опори в житті. Їм важко жити. 
І наше завдання – дати їм надію, ві-
ру, дати Бога. Тому так важливо їхати 
туди, жити між ними, свідчити своїм 
життям і служінням. Якби не Казах-
стан, я б не знала Бога так, як я його 
зараз знаю, наскільки Він допомагає 
і наскільки Він присутній», – зазна-
чила сестра Михайлина. 

Вона також презентувала семіна-
ристам документальний фільм про 
історію становлення українських гре-
ко-католицьких громад у Казахстані.

Отець Іван Стефурак свідчив семі-
наристам про власне місійне душпас-
тирювання в Італії. 
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Він розповів історію становлення 
УГКЦ в цій країні, зокрема, відзначив, 
що Патріарх Йосиф Сліпий далеко-
глядно придбав ділянку землі на око-
лицях Риму, де постав Собор св. Софії. 
Сьогодні Софійський собор розташо-
ваний фактично в центрі Риму, і він 
став центром гуртування і об’єднання 
українців з усієї Італії. «Там кожного 
року збираються на Свято Матері, яке 
розпочав отець Василь Поточняк. Бу-
ли роки, коли з’їжджалося до 7 тисяч 
українців зі всієї Італії», – зазначив 
о. Іван. 

Отець також звернувся до дівчат 
семінаристів, які долучилися до мі-
сійного спецкурсу, наголосивши на 
важливій місії дружини священика під 
час перебування за кордоном. «В Італії 
і Іспанії на офіційному рівні забороне-
но приймати на служіння одружених 
священиків. Я одружений, маю двох 
дітей. Одружених священиків в Італії 
6. Вдається домовитися на місцево-
му рівні, коли єпископ погоджуєть-
ся взяти такого священика. Водночас 
дякуючи кропіткій праці дружин свя-
щеників, нас, одружених священиків, 
почали по-іншому сприймати. Дру-
жини священиків стали своєрідними 
послами українського народу і Церк-
ви. Вони настільки добре себе зареко-
мендували, що у приватних розмовах 
всі захоплюються ними», – зазначив 
о. Іван Стефурак. 

Він також відзначив, що сьогодні 
в Італії душпастирюють 50 священиків 
УГКЦ, і створено 140 громад. 225 ти-
сяч українців зареєстровані в країні 
офіційно, водночас за різними соціо-
логічними даними в Італії проживає 
набагато більше громадян України – 
від 500 до 700 тисяч осіб. Тож о. Іван 

Стефурак відзначив, що в країні і на-
далі існує потреба у душпастирях і за-
кликав семінаристів приїжджати до 
Італії, щоби послужити українським 
вірним. 

Отець Орест Козак, СУ, розповів 
про досвід душпастирювання у Греції.

 Він відзначив, що Греція була пер-
шою країною, до якої почали виїжджа-
ти українські мігранти на початку 90-х 
років. «На жаль, душпастирство в Гре-
ції не розвинулось. Дотепер в країні 
служить лише один священик УГКЦ, 
і існує одна парафія в Афінах. Нас по-
гано сприймають, релігійна ситуація 
не легка. Але завжди можна знайти 
єпископів, які готові співпрацюва-
ти», – зазначив о. Орест Козак.

Він також розповів, що в україн-
ському греко-католицькому храмі 
в Афінах кожного дня служать вечір-
ню і завжди на богослужіння прихо-
дять люди. 

Учасники спецкурсу дізналися про 
специфіку праці морського та військо-
вого капелана.

Військовий капелан Самбірсько-
Дрогобицької єпархії о. Тарас Коцюба 
розповів семінаристам про своє душ-

пастирство на Південному Сході Укра-
їни, де сьогодні тривають військові дії. 

«Там триває справжня війна, там 
гинуть люди. І присутність священи-
ка – це є великий дар для них», – за-
значив о. Тарас. 

У зоні військового конфлікту о. Та-
рас Коцюба служить Святу Літургію, 
сповідає охочих військовослужбовців 
та провадить з ними духовні розмови 
у вільний від служби час. 

Він відзначив, що військовослуж-
бовці в зоні АТО є представниками 
різних конфесій. І наголосив, що вій-
ськовий капелан має бути людиною 
емоційно врівноваженою, релігійно 
толерантною і бажано – з військовим 
досвідом. Отець Тарас також розповів, 
що зазвичай священик завжди перебу-
ває поряд з військовими і пересуваєть-
ся разом з ними в танку або на танку. 

«Капелан має бути перш за все 
батьком, який зможе похвалити 
і посварити, переживати, але не по-
казувати цього», – сказав військовий 
священик. 

Директор «Морського Апостоля-
ту» о. Олександр Cмеречинський роз-
повів учасникам спецкурсу про особ-

ливості душпастирювання морського 
капелана. 

Він зазначив, що незважаючи на 
відсутність власного флоту, українці 
є четвертою морською нацією у світі 
і першою морською нацією в Європі. 
Загалом – близько 115 тисяч моряків. 

Отець Олександр зазначив, що на-
разі в Одесі сформована група волон-
терів, що надають посильну допомогу 
всім морякам, які її потребують, не-
залежно від конфесії. 

«Це частково і соціальне служіння. 
Наша мета – допомогти морякам. До 
Одеси заходять кораблі. І всі від цих 
моряків щось хочуть. А ми до них 
приходимо й запитуємо: чи щось вам 
треба? Ми готові допомогти», – сказав 
директор «Морського Апостоляту».

Отець Олександр Cмеречинський 
також відзначив, що «Морський Апос-
толят» важко переживає окупацію 
Криму. «Останній рік було зроблено 
дуже багато, щоби налагодити співп-
рацю з моряками у Керчі та Ялті. І те-
пер це все зупинилося», – поінфор-
мував священик. 

Голова комісії у справах молоді 
о. Ростислав Пендюк поінформував 
учасників семінару про працю з мо-
лоддю, зокрема і серед українських 
мігрантів. 

«Дуже важливим є, як ми будемо 
ставитися до молодих людей, наскіль-
ки будемо відкриті до них. Молоді лю-
ди – це люди, які шукають, які мають 
запитання. І ми маємо допомогти їм 
знайти ці відповіді», – сказав о. Рос-
тислав. Голова Комісії у справах молоді 
також запросив усіх присутніх на Все-
український молодіжний з’їзд, який 
відбудеться в липні у Львові. 
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Студит, ігумен Унівської Лаври 
о. Теодор Мартинюк у своїй промові 
відзначив, що де б не душпастирював 
священик, він має пам’ятати, що най-
головніше – це молитва. 

«Молитва – це сіль, яка посолить 
будь-яку ситуацію, справу, особу. Але 
ту молитву треба собі організувати. 
Наступна річ – сповідь. На місіях му-
сите знайти час і можливість, щоби 
посповідатися. Легко сказати – не мо-
жу знайти духівника. Хто шукає – той 
знаходить», – підкреслив о. Теодор. 

Психолог, їмость Оксана Стадниць-
ка розповіла семінаристам та їхнім 
дівчатам про психологію священичої 
сім’ї і покликання бути дружиною свя-
щеника. 

Вона відзначила, що родина свя-
щеника завжди є прикладом для на-
слідування для інших сімей на пара-
фії. «Пам’ятайте, що на вас, на ваше 
подружжя завжди дивляться: як ви 
ставитесь один до одного, як моли-
теся, як вдягаєтесь», – зазначила пані 
Стадницька. 

Секретар ПМВ о. Андрій Гах про-
читав лекцію про психологічні аспек-
ти мігруючого священика. 

Він поділився своїм власним до-
свідом: як став священиком, як йо-
му вдавалося долати життєві трудно-
щі, окреслив роль мотивації в житті 
душпастиря. «Мотивація для кожної 
людини дуже важлива, вона дає впев-
неність. Віра – це підґрунтя нашого 
життя. А мотивація священика – це да-
ти Бога людям», – зазначив о. Андрій. 
Секретар також наголосив на важли-
вості адаптації для священика, який 
збирається на місії, а також готовності 
приймати будь-які обставини. 

Віце-ректор Українського като-
лицького університету Мирослав 
Маринович також прочитав лекцію 
для семінаристів і поділився бачен-
ням священика з погляду мирянина. 

«Для мене християнство – це не 
ідеологія, а філософія життя. Я ша-
ную сан священика. Мій дідусь був 
священиком. Церква – це та сфера, 
в яку я поринув, коли був у таборі. Там 
засадничі питання добра і зла, життя 
і страждань приходять до тебе у дуже 

виразний спосіб. Мій перший літера-
турно-публіцистичний твір, який я 
написав у таборі, був «Євангеліє від 
юродивого», – розповів Мирослав Ма-
ринович. Він також наголосив, що ми-
ряни дуже швидко і чітко відчувають 
фальш священика, так само як і його 
доброту та щирість. 

У рамках місійного курсу у Дро-
гобицькій духовній семінарії також 
відбувся круглий стіл на тему свідо-
цтва душпастирювання в місійних та 
мігрантських викликах України і Схід-
ної Європи, в якому взяли участь по-
дружжя о. Антона Бориса з Козятина, 
подружжя о. Олега Галушки з Казах-
стану та с. Маргарета Гутник, ЧСВВ, 
з Житомира. 

Отець Олег Галушка відзначив, що 
треба йти і служити туди, куди кли-
че Господь. «Якщо ми є щирі і вірні 
Христу, ми повинні почути той поклик 
і піти за ним. У Казахстані мене за-
палюють щирі відкриті очі людей, які 
дивляться на тебе і кажуть: отче, на-
вчіть нас. Священик повинен любити 

всіх людей, які до нього приходять, хто 
б це не був», – сказав о. Олег. А його 
дружина Мирослава відзначила, що 
їмость насамперед повинна бути лю-
диною жертовною і люблячою. 

Отець Антон Борис порадив се-
мінаристам кожне відповідальне рі-
шення в житті приймати з молитвою, 
зокрема і щодо душпастирювання на 
місійних теренах. Сестра Маргарета 
розповіла, що проживає у Житомирі 
три роки і додала, що завжди хотіла 
служити на Сході України. «Я полю-
била ці терени, відчуваю, що це моя 
земля. Треба любити свою Церкву, 
де б ви не були: чи на Галичині, чи на 
Сході України, чи за кордоном», – за-
значила монахиня. 

Представники спільноти колишніх 
заробітчан «Пієта» Ігор Лазоришин 
та Оксана Пронюк говорили про по-
кликання священика для служіння 
мігрантам за кордоном та про допо-
могу їхній реінтеграції в Україні. Пані 
Оксана розповіла, що у 2002–2006 рр. 
перебувала на заробітках в Італії, де 
зустріла о. Василя Поточняка і там 
розпочалося духовне єднання укра-
їнців. Коли мігранти повернулися 
додому, то об’єдналися у спільноту 
і тепер регулярно проводять духовні 
зустрічі, організовують прощі. Вона 
наголосила на важливості підтримки 
духівника для українських заробітчан. 
«Священик має бути не тільки пасти-
рем душі, а й українцем, патріотом. 
Люди будуть вимагати від вас відпо-
віді на всі запитання, зокрема, соці-
альні. Заробітчани часто перебувають 
у депресивному стані. Дуже важливо 
від вас бути готовим вислухати, адже 
людина може годинами говорити і ді-
литися з вами своїми проблемами. За-
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робітчани прагнуть сильних духів-
ників», – зазначила Оксана Пронюк. 

Якщо священики забудуть про мі-
сійність, то не виконають завдання, 
яке заповідав Христос.

«Щоби перейнятися справою мі-
сійності Церкви, її потрібно пізнати. 

Наш спецкурс спрямований на те, що-
би ви ні в якому разі не забули про 
місійність Церкви – чи будете душ-
пастирювати на Сході України, чи в 
Греції, чи в Росії, чи в Португалії. Бо 
якщо забудете справу місійності, ви 
не виконаєте завдання, що заповідав 
Христос: «Ідіть, і навчіть всі народи, 
христячи їх», – звернувся Голова ПМВ, 
єпископ-помічник і протосинкел Ки-
ївської архиєпархії владика Йосиф Мі-
лян до семінаристів.

Єпископ також звернувся до дів чат 
семінаристів і подякував їм за при-

сутність на спецкурсі з місійного слу-
жіння. «Дівчата, я тішуся, що ви є, 
і що нам прийшла така благословенна 
думка запрошувати вас. Кожна дру-
жина священика так чи інакше має 
вплив на його священство. Це не тіль-
ки його служіння і його жертва, ви 
мусите це розділити з ним. Я вважаю, 
що одружене священство – це вели-
кий дар нашої Церкви», – сказав вла-
дика Йосиф Мілян. 

Під час спецкурсу місійного слу-
жіння семінаристи та їхні дівчата не 
тільки прослухали цікаві лекції і свід-
чення від єпископів, священиків-місі-
онерів, їмостей та представників мона-
ших спільнот з різних країн, а й мали 
насичену культурну програму. Семі-
наристи відвідали театральну виставу 
«Наталка-Полтавка» в академічному 
обласному музично-драматичному те-
атрі в Дрогобичі. Крім того, учасники 
спецкурсу мали екскурсію Дрогоби-
чем. Зокрема, побували у старовинній 
дерев’яній Церкві святого Юра, яка є 
пам’яткою XV ст. і належить до сві-
тової спадщини ЮНЕСКО. А також 
провели дружню зустріч на природі. 

^

– Отче, скільки українців греко-
католиків проживає в Румунії і як Ви 
їх відшукуєте? 

– У Румунії проживає близько 3 ти-
сяч наших вірних.

Ми маємо 22 парафії, 14 діючих свя-
щеників та одного емерита. Українські 
греко-католицькі парафії в цій країні 
об’єднані у два деканати – Буковинський 
і Закарпатський, ще маємо дві парафії в 
Банатах. Найбільші парафії – в Сереті на 

ЛЮДИ НАМАГАЮТЬСЯ ВІДНАЙТИ 
ПРАВДИВИЙ ОБРЯД І ПРИХОДЯТЬ ТУДИ, 

ДЕ СВЯЩЕНИК ЩИРО СЛУЖИТЬ 
І ВІДДАНИЙ ГРОМАДІ

Генеральний вікарій УГКЦ у Румунії о. Михайло Дубович поділився досвідом 
місійного служіння в Румунії і США, а також розповів про особливості 
релігійного життя на Марморщині та Буковині і перспективи розвитку 
УГКЦ на цих теренах.

ОТЕЦЬ МИХАЙЛО ДУБОВИЧ 

Інтерв’ю
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Буковині і в Полянах на Марморщині. 
Для українських греко-католиків ство-
рений Генеральний вікаріат при румун-
ській греко-католицькій єпархії. 

Свого часу наші церкви, на жаль, 
забрали від нас і віддали Православній 
Церкві. І сьогодні ми ще не отрима-
ли наші храми назад на Марморщи-
ні, тільки один. Тож декілька храмів 
збудовано і ще потрібно будувати, бо 
відкриваються нові парафії.

– Хто ваші парафіяни?
– Це питомі українці. На Буковині 

українці проживають від XIV ст. І де-
які парафії були засновані ще тоді. 
Під час існування Австро-Угорської 
імперії між українськими і румунськи-
ми землями на тій території не було 
кордону, і українці у пошуках нової 
землі переходили річку Тису і селили-
ся на румунській Марморщині. Кор-
дон постав вже після Першої світової 
війни у 1918 році. 

Наші парафіяни – це і українці, 
і угорці, і мадяризовані українці, які 
народилися у Закарпатті, а потім пере-
їхали і залишилися у Румунії. Є також 
румунські родини, які просто люблять 
наш обряд. Люди намагаються віднай-
ти правдивий обряд і приходять туди, 
де священик щиро служить і є відда-
ним громаді.  

Щодо віку мирян, то це залежить 
від парафії. У мене на парафії люди 
старшого віку і кілька молодих родин. 
А в Полянах, наприклад, дуже багато 
молоді і дітей. 

– Чи не асимілюються українці 
в Румунії? 

– Це залежить від подружжя і міс-
ця проживання. Більшість українців 

у Румунії зберегли мову, традицію, 
спів. У Румунії, як і на Буковині чи 
Галичині, зберігаються всі традиції 
і звичаї, все, що стосується святкувань 
на Різдво, чи на Великдень. 

– Які особливості місійного служін-
ня в Румунії?

– Місійний дух не є легкий. Існують 
різні проблеми. Але водночас і велика 
радість – бо є кому служити. Часто 
миряни приходять і просять заснувати 
нову парафію. Не завжди це можли-
во – або немає священика, або немає 
де служити. Люди не хочуть йти мо-
литися до каплиці чи кімнати. Вони 
хочуть церкви, храму. 

Водночас служити треба. Коли я 
приїхав душпастирювати, то на службу 
спершу приходило тільки 7 осіб. Слу-
жили у каплиці. А тепер вже приходить 
близько 25, а на великі свята – ще біль-
ше. Багато людей працює за кордоном, 
а на свята повертаються і приходять 
до Церкви цілими родинами. 

– В Італії Римо-Католицька Церк-
ва надає свої костели для богослужінь 
греко-католикам. А Ви співпрацюєте 
з православними чи греко-католиками, 
щоби вони так само ділилися примі-
щеннями?

– Ми співпрацюємо з усіма. Що-
правда з православними менше ви-
ходить; ми пробували налагодити 
співпрацю, але вони нас уникають – 
бояться, що люди перейдуть до нас. 

На Буковині відкрили парафію, 
і Римо-Католицька Церква дозволи-
ла служити в їхньому храмі. 

– А яка загалом міжконфесійна си-
туація у Румунії? 

– Є певні проблеми. Один ми-
трополит з Банат був на греко-като-
лицькому богослужінні і причащав-
ся. Це дійшло до Патріарха. Патріарх 
Румунський – православний. Він на-
казав, щоби жодних богослужінь не 
служили з греко-католиками, аж до 
вінчання чи похорону. 

– Які перспективи УГКЦ у Румунії?
– Потенціал є. Люди тривалий час 

чекали, щоби Церква відновилася. Во-
ни моляться і сподіваються, що колись 
в Румунії буде український провідник 
і Церква буде більше процвітати. Поки 
залежимо від Румунської Церкви. Якби 
був екзархат у Румунії, було б легше. 

– Що вас спонукало поїхати з Ру-
мунії у 1985 році?

– Мене від малку брали за руку і ве-
ли до Церкви. Утреня і вечірня були 
обов’язкові. І я все хотів бути дяком. 
Закінчив ліцей, пробував вступити 
до семінарії. Там був вступний іспит 
і конкурс – 16 осіб на місце. Вступали 
здебільшого діти священиків, племін-
ники єпископів. Як казав мені пра-
вославний вікарій, українцям давали 
тільки одне місце раз на 5 років. Було 
неможливо вступити. І я вирішив по-
їхати. Вступив до семінарії св. Василія 
Великого в Стемфорді, США. Там за-
кінчив бакалаврат з філософії, а потім 
владика Василь Лостен вислав мене до 
Риму, де я отримав ступінь бакалавра 
з богослов’я. Потім мене висвятили на 
диякона. Паралельно викладав курси у 
парафіяльній школі. Пізніше вислали 
на іншу парафію, де також була школа, 
5 років там керував. 

– Які особливості душпастирства 
у США?

– Там дуже велика наша діаспора. 
Маємо чотири єпархії, є митрополит. 
Дуже багато українців приїхали до 
Америки після Першої світової вій-
ни. Більшість осідали у Нью-Йорку, 
Чикаго, Філадельфії, де вони отриму-
вали працю і залишалися. 

У США українці тримаються ра-
зом. Тому що за кордоном один потре-
бує іншого. Зокрема, їх разом тримає 
Церква. Час від часу при парафії влаш-
товуються обіди, забави, щоби заохо-
чувати молодь, щоби вони відчува-
ли, що є не тільки молитва, але і щось 
культурне. Адже життя Церкви не 
тільки в молитві. Це і культура, і мова. 

Ми організовували щоденні та су-
ботні школи, де діти вивчали історію 
України, географію, мову. Батьки ді-
тей, народжених у США, хотіли, щоби 
вони не забули українську мову. 

Була школа танців. Туди приходили 
і американці, і іспанці. Полюбили укра-
їнський танець гопак. Українська спіль-
нота в США – це не тільки українці. 

– Ви провели в США 27 років, що 
вас змусило повернутися до Румунії? 

– Останні 11 років Українська Гре-
ко-Католицька Церква у Румунії не 
дуже розвивалася. Сходини не від-
бувалися. Тільки храмові свята. На 
це були нарікання з боку парафіян. 
Тоді єпископ вирішив зробити рота-
цію, щоби відновити життя україн-
ської спільноти. Запитали священиків, 
кого б вони хотіли бачити. Моє ім’я 
з’явилося у списку. І мені прийшов 
лист з пропозицією повернутися до 
Румунії і допомогти відновити Церкву. 
Я запитав місцевого владику. Спочат-
ку він не хотів мене відпускати, але 
потім таки дав дозвіл. 
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– Як змінилося життя в країні за 
27 років, зокрема, релігійне? 

– Коли віру забороняють, тоді віра 
найсильніша, а коли забагато свобо-
ди – віра втрачається. Люди не такі 
терпеливі, як були раніше. Трошки 
дов ше богослужіння – починають на-
рікати. Мовляв, у римо-католиків тіль-
ки півгодини, а у нас півтора години. 
Але все ж таки люди тримають віру. 

Румунці роз’їхалися по всьому сві-
ту, просвітилися, стали більш уваж-
ними до Церкви. 

– Як відрізняється служіння в США 
і Румунії?

– Великої різниці немає. Щоправда, 
у США є церкви установлені, розбу-
дована структура, а в Румунії треба 
будувати церковну структуру. Але віра 
і мова ті самі. 

У  США достатньо священиків 
і храмів. У нас поки не вистачає душ-
пастирів і церков, щоби надати духо-
вну опіку всім нашим вірним. 

– До чого треба готуватися май-
бутньому місіонеру, який вирішив 
душпастирювати у Румунії?

– Насамперед не треба покладати 
великих очікувань. Щоби священик 
не почувався незадоволеним, коли 
приїде на місце служіння, бо воно 
не відповідатиме його очікуванням.

Коли я повернувся додому, до 
Румунії, мені не було де прихилити 
голову, не було де служити. Але, на 
щастя, моя мама була жива і я меш-
кав у маминій хаті, а на богослужіння 
протягом року доїжджав.  

Наші парафії невеликі. Водночас 
майже в кожному селі, де є наші па-

рафії, стоять наші церкви. Але є проб-
лема з помешканням для священика. 
Якщо священик одружений, то отри-
мати житло буде важче, бо родина по-
требуватиме більшого помешкання. 

Щодо мови, то знання румун-
ської для майбутнього душпастиря 
обов’язкове. Люди співають службу 
старослов’янською, але вони її не 
розуміють. Тож «Апостола» і «Єван-
геліє» треба прочитати румунською, 
і проповідь сказати хоча б частково 
румунською, переважно в містах.

Для мене тяжко було відновити 
румунську, адже 27 років я не гово-
рив нею. Тільки українською і англій-
ською. Тож довелося все починати 
з початку.

Духовно-формаційний семінар 
Пасторально-міграційного відділу 
для підвищення кваліфікації місіо-
нерів-отців, монахів і монахинь із-за 
кордону, які опікуються вірними в 
країнах, де немає церковних структур 
УГКЦ, цього року пройшов у Княжи-
чах вчетверте. 

^

Тема ІV сесії семінару: «Святі Таїн-
ства – основа місійності УГКЦ. Пас-
торально-канонічні аспекти уділення 
Святих Таїнств на територіях, де немає 
єрархічних структур УГКЦ».

Цього року участь у семінарі ПМВ 
взяли священики з 11 країн: Італії, Ав-
стрії, Іспанії, Португалії, Росії, Есто-
нії, Латвії, Литви, Молдови, Румунії 
та України. 

Духовно-формаційний семінар 
розпочався  Архиєрейською Св. Лі-
тургією в патріаршому соборі Хрис-
тового Воскресіння в Києві, а потім 
з учасниками поспілкувалися і поді-
лилися своїм досвідом  Блаженніший 
Любомир Гузар, архиєпископ-емерит, 
і владика Йосиф Мілян, голова ПМВ. 

Блаженніший Любомир підкрес-
лив, що священик, який збирається 

IV духовно-формаційний семінар ПМВ: 
СВЯТІ ТАЇНСТВА –  

ОСНОВА МІСІЙНОСТІ УГКЦ. 
Пасторально-канонічні аспекти 

уділення Святих Таїнств на територіях,  
де немає єрархічних структур УГКЦ

27–30 липня, Княжичi
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їхати на місійну працю, насамперед 
мусить бути добре підготовлений – од-
ного бажання замало. «Місійне  життя 
повинно мати солідну базу добре 
підготовлених священиків. Це над-
звичайно важливо. Священик непід-
готовлений нічого великого не зро-
бить», – сказав архиєпископ-емерит.  

Говорячи про уділення Святих Та-
їнств на місійних теренах, Блаженні-
ший Любомир закликав священиків, 
які душпастирюють за кордоном, не 
легковажити таїнственним життям. 
«Таїнством священства треба жити. 
Люди повинні бачити, що ці справи 
для нас не є другорядними. Ми вперше 
самі себе освячуємо Таїнствами, а вже 
потім служимо людям», – підкреслив 
Блаженніший Любомир.

Архиєрей також відзначив, що за 
кордоном священик потребує під-
тримки, яку йому може надати, зо-
крема, і добра дружина, якщо йдеться 
про країни, де сприймають одружене 

священство. «Я не ентузіаст одруже-
ного священства, але я його не відки-
даю. Багато проблем за кордоном стає 
через самотність священика. У тому 
самому Казахстані чи Росії, де отці 
віддалені фізично і географічно, одру-
женому священику легше, бо він має 
товарист во, він не залишається сам. 
Добра паніматка – це велика поміч», – 
зазначив Блаженніший Любомир.

Владика Йосиф Мілян розповів 
учасникам семінару про потреби 
в  душпастирях УГКЦ на місійних 
теренах і здобутки Церкви в цьому 
напрямі.

Він відзначив, що Церква і, зо-
крема, ПМВ, активно працює у ви-
рішенні духовних потреб українців 
греко-католиків, що проживають за 
кордоном. «Нам вдалося змінити си-
туацію в Ризі. До Латвії тепер потрібно 
щонайменше 3 священики. Ми могли 
б опікуватися Фінляндією через море. 
Цього просять люди і про це говорив 

владика Петро Крик. Нам 
вдалося вислати священи-
ка до Ізраїлю. Дуже хочуть 
нашого священика в Дубаї 
і в інші міста ОАЕ, де жи-
вуть греко-католики. Люди 
звертаються, просять про 
духовну послугу щодо ство-
рення громад нашої церкви 
в ОАЕ. Кажуть, що УГКЦ бу-
ла б і осередком об’єднання 
українців», – розповів голо-
ва ПМВ.  

Водночас ,  відзначив 
єпископ, існують і певні 
труднощі, зокрема, щодо душпастир-
ства у Росії та Казахстані. «Донині не 
можемо вирішити ситуацію в Росії – 
священики хочуть юрисдикції нашої 
Церкви. Я не знаю, наскільки буде 
готовий уряд Росії, щоби дозволити 
реєструватися УГКЦ, тим більше сьо-
годні. А щодо Казахстану – нещодавно 
посвятили чудову церкву в Астані на 
березі річки. Треба нових священиків, 
бодай два. Ми звернулися до всіх мо-
наших згромаджень і спільнот. Умови 
там близькі до ідеальних. Поки три 
монастирі відмовили», – відзначив 
владика Йосиф. 

Поспілкувався з душпастирями і 
секретар Пасторально-Міграційного 
відділу о. Василь Поточняк, який за-
раз перебуває в Італії, у рамках скайп-
конференції. Він відзначив, що Свя-
ті Таїнства мали б становити основу 
церковного служіння, зокрема, і на 
місійних теренах.  «Місійність у цер-
ковному служінні – це певна особли-
вість, інакшість, це світло в темряві, 
порятунок   серед загублених душ. 
Часто не з покликання, а з обставин 
ви стали місіонерами. Але цінним є 

те, що ви служите нашим вірним за 
кордоном. Ви направлені служити на-
шим вірним всією Церквою, ви пред-
ставляєте нашу Церкву. А ми хочемо 
вам допомагати», – зазначив о. Василь. 

Секретар ПМВ зауважив, що уді-
лення Святих Таїнств на місійних те-
ренах сприймається по-особливому. 
«Це одна з небагатьох благодатних 
дій, яка сходить на людину в еміграції. 
За кордоном знайти хресних батьків, 
охрестити дитину так, як має бути, 
або взяти шлюб – це справжня подія. 
Тож ви повинні не звикнути до уді-
лення Святих Таїнств, а переживати 
цю подію з тією особою, співпережи-
вати», – сказав о. Василь Поточняк, 
звернувшись до священиків. 

На духовно-формаційному семіна-
рі обговорювали Святі Таїнства Хре-
щення, Миропомазання, Євхаристії, 
Подружжя і особливості їх уділення 
в умовах еміграції. 

Нижче подаємо промови спікерів. 
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СЛУЖІННЯ СВЯТИХ 
ТАЇНСТВ У ХРАМІ –  
СВІДОЦТВО СПІЛЬНОТНОГО 
ТА ОСОБИСТОГО РОСТУ 
ВІРНИХ (літургійний вимір)

Доповідь міститимe такі теми:
• служіння – літургісання – 
 відправа,
• Таїнства Церкви,
• храм,
• свідоцтво і особистий ріст вірних.

Усі ці теми об’єднані одним бого-
словським виміром – спасіння.

Спасіння – salus – σωτηρία. 
Етимологічно містить ідею силою вирвати когось з великої небезпеки. 

Спасіння, порятунок приносить визволення, зцілення, перемогу i життя. 
Спасіння – це ключ до глобального розуміння християнської релігії.

Спасіння і життя
Ідея спасіння полягає у рятуванні найціннішого, тобто життя і визволення 

від смерті. Практично майже всі богослужіння нашого обряду починаються 
з ідеї спасіння і нею закінчуються (пор. мирна єктенія і відпуст).

Життя і смерть у Святому Письмі
Бог є Богом живих і кличе своє створіння до життя. Тому життя є доро-

гоцінним в його очах. Однак усі існуючі створіння за своєю природою під-
лягають смерті. Їхнє життя дуже тендітне і крихке. Воно повсякчас залежить 
від Творця, який є Джерелом життя (Єр. 2:13; 17:13; Пс. 35:10) й вдихає його 
у істоти (Бут. 2:7; Прем. 15:11) і забирає від них (Йов. 34:14; Пс. 103:28), тому 
що він є Творець, Господар і Владар свого створіння (Бут. 1:21.24). Оскільки 
життя походить від Бога, тому воно – священне. Ось чому Бог підпорядко-
вує собі дар життя, захищає його і забороняє вбивство (Бут. 9:5, Вих. 20:13).

У біблійні часи Старого Завіту люди не мали наукових знань про життя, 
вмирання і смерть, тому вважали, що життя знаходиться у крові: «душа ті-
ла у крові» (Лев. 17:11; Бут. 9:4). Ось чому й кровопролиття було заборонене. 
Бог «не хоче смерті вмираючого» (Єз. 18:32), але, щоб він жив (Прем. 1:13; 
2:23); саме тому Він створив рай, а в ньому посадив дерево життя (Бут. 3:22). 
Навіть після гріхопадіння людини Господь вказує їй дороги життя, якими 
є «закони і постанови Ягве» (Лев. 18:5; Втор. 4:1), а також праведність перед 
Богом (Притч. 11:19; Ав. 2:4).

IV духовно-формаційний семінар ПМВ

ВТАЄМНИЧЕННЯ  
У БОЖЕ ЦАРСТВО  
ЗАВДЯКИ ТАЇНСТВАМ 

Апостол Павло каже, що віра є за-
порукою того, чого сподіваємося. От-
же, чого ми сподіваємось? Відповідь на 
це питання можна знайти у «Символі 
Віри» – «очікую воскресіння мертвих 
і життя будучого віку». 

Коли говоримо про Святі Таїнства, 
то говоримо про дорогу спасіння. Всі 
сім Святих Таїнств, які Дав Господь – 
це обов’язковий шлях до спасіння для 
тих, хто охрещений, хто вірує. 

Таїнства так чи інакше прив’язують 
нас до теми смерті як переходу до но-
вого життя, смерті, за порогом якої 
починається вічність. 

Тема смерті, Воскресіння не дуже 
присутня в наших проповідях, катехи-
зах. Тема смерті або повністю баналізо-
вана, або про неї не говориться. Бо всі 
свідомі, що те, чого сподіваємось, пере-
буває у площині досмертного життя. 
А смерть стає моментом, коли людина 
мусить залишити все те, що вона ста-
вила за життя на перше місце.

Тема  смерті  безпосередньо 
пов’язана з темою Воскресіння і пи-
танням вічного життя. 

Щоби було втаємничення людини 
в життя, потрібно завжди починати 
не з минулого, а з майбутнього, з то-
го, щоби сформувати здоровий кіс-
тяк віри людини, яка живе з Христом, 
проживає свідомо свою віру. Але не 
віру як суму якихось знань, догматів 
чи релігійних практик, але віру, котра 
дає людині відповідь на всі питання. 

Святі Таїнства – це присутність 
вічності в житті людини, спасаючо-
го люблячого Бога, який вступає до 
людського життя способом, який для 
нього є можливим, щоби людина ви-
конувала те, що хоче Він. Тут  завжди 
має бути присутня тема смерті як 
звільнення. 

З  людьми треба говорити про 
смерть, про відповідальність перед 
Богом, про Таїнство вічного життя. 

Наше завдання: щоби ми час на-
шого життя – Божого дару і покликан-
ня – перетворили у вічність. А як ми 
перетворюємо? Тим, що пускаємо до 
себе Бога. Коли людина починає чини-
ти Божу волю, вона починає умирати 
для себе, умирати для гріха, починає 
жити для Бога. 

Владика Тарас Сеньків,
єпарх Стрийський Єром. Матей Гаврилів, ЧСВВ
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Історичність спасіння
Спасаюча Божа дія, тобто введення людини у порядок ласки, відбувалася 

поступово у часі. Отже ж, ця дія Божа не є чужою часові, але вщеплюється 
в нього, достосовується до нього, приймаючи до уваги також обмеження і об-
ставини людської історії. Класичним прикладом тут є історія Ізраїлю. Пов-
нота спасіння у його історії звершується в Христовій Церкві, «вселенському 
сакраменті й засобові інтимного поєднання Бога із людством» (LG 1; 48; SC 5).

Коли йдеться про історію спасіння, варто уточнити, від чого нас Бог спасає. 
Класична відповідь: від гріха і від смерті. Спастися – означає вийти з гріш-
них обставин, бути відкупленими і поєднаними з Отцем (пop. 2 Кор. 5:1–2); 
означає віднайти втрачене божественне життя. Таким чином, спасіння являє 
собою спілкування божої доброти через   Ісуса Христа, який поєднав людину 
з Богом і відкрив їй браму вічного буття.

Основою, яка їх пов’язує з погляду спасіння, є Христос – Богочоловік, що 
сам став подією. Христос, який за Понтія Пилата постраждав один раз і на-
завжди (Εφάπαξ), тобто у часі й історії був принесений у жертву як найвищий 
і неповторний посередник і носій спасіння.

Підсумовуючи сказане, можемо ствердити, що історія спасіння – це разом 
взяті дочасні події, пізнані вірою, якими Господь кличе людей до себе, а вони 
вільно відгукуються на заклик Божий, щоб осягнути повноту життя, яке 
Отець бажає їм за дією Св. Духа дати в   Ісусі Христі.

Спасіння і споріднені теми
Спасіння має різні споріднені теми чи поняття: свобода і визволення (Лк. 4:18). 

Юдеї не визнавали себе рабами (Йо. 8:33). Їхня історія – це історія визволення 
і їхній визволитель – це Бог. Свобода – це червона нитка, що пронизує істо-
рію всіх народів і кожної людини, тому що кожна особа обдарована здатністю 
вільного вибору і цю свободу людини шанує навіть Бог, її Творець. Благовіс-
ник свободи, св. апостол Павло пише до Галатів: «Ви, браття, покликані до 
свободи» (Гал. 5:13) і закликає їх: «Христос нас визволив на те, щоб ми були 
свобідні. Тож стійте і під кормигу рабства не піддавайтеся знову» (Гал. 5:1). 
  Ісус каже: «спізнаєте правду, і правда визволить вас» (Йо. 8:32). Віруючий хрис-
тиянин навіть в часи рабовласництва чи кріпацтва, завжди почувався духов-
но вільною людиною, бо, хоч мав над собою пана, однак підпорядковувався 

На  Матея 23, 6: Патр. Лат. 9, 1047; св. Августин, в багатьох місцях; св. Кирило Олек-
сандр., Поясн. на кн. Буття 2, 10: Патр. Грецька, 69, 110 А.), останніми часами уста-
новлена та зісланням Духа виявлена, а на кінець віків славно буде звершеною. Тоді 
бо, як читаємо в святих Отців, усі праведні, від Адама, «від Авеля праведного аж до 
останнього вибраного». (Пор. св. Григорій Великий, Гом. на Єванг. 19, 1: Патр. Лат. 
76, 1154 в; св. Августин, Проповідь 341, 9, 11: Патр. Лат. 39, 1499; св. Іван Дамаскин, 
Проти іконоборців, 11: Патр. Грецька 96, 1357.), у вселенській Церкві у Бога-Отця 
соберуться». (LG 2).

З приходом Спасителя обітниці Божі здійснюються. Христос ставить пи-
тання життя і смерті дуже категорично: «І коли твоя рука спокушає тебе, 
відітни її. Краще тобі ввійти в життя калікою, ніж з двома руками піти у пек-
ло, у вогонь незгасний» (Мк. 9:43), «що мені робити, щоб успадкувати життя 
вічне?» (Мк. 10:17), «Годиться в суботу чинити добро чи зло, спасти життя чи 
погубити?» (Мк. 3:4), «Істинно кажу вам: Нема такого, хто кинувши свій дім 
або братів, або сестер, або матір чи батька, або дітей, або поля, – ради мене 
та ради Євангелії, – не дістав би сторицею тепер, у цьому часі, посеред гонін-
ня, – домів, братів, сестер, матерів, дітей і піль, – і в майбутньому віці життя 
вічне» (Мк. 10:29–30). Мати життя вічне – означає бути з’єднаним з   Ісусом. 
Як предвічне Слово,   Ісус є вічно Живий (Йо. 1:4), а воплотившись, Він є «Сло-
во життя» (1Йо. 1:1) і Він повністю розпоряджається життям (Йо. 5:26) і дає 
його вповні (Йо. 10:10) усім тим, яких дав Йому Отець Його (Йо. 17:2). Він – 
Дорога, Істина і Життя» (Йо. 14:6), «воскресіння і життя (Йо. 11:25), «світло 
і життя» (Йо. 8:12). Він дає воду живу, яка стає «струмком, що тече у життя 
вічне» (Йо. 4:14). Він – хліб життя, і хто їстиме цей хліб – буде жити вічно, 
не помре на віки (Йо. 11:25). Хто його слово, його заповідь виконує, той має 
вічне життя (Йо. 12:47–50). Більше того,   Ісус, як добрий пастир, кладе свою 
душу – життя за свої вівці (Йо. 10:1.15; 1Йо. 3:16). Він начало – ἀρχηγὸν τῆς 
ζωῆς (начальник, первопричина, автор) життя (Дії 3:15) і покликання Церкви 
полягає в тому, щоб «стати і говорити народу, всі слова життя цього» (Дії 5:20).

Богословське поняття історії спасіння
II Ватиканський Собор тему історії спасіння поклав за один із пілястрів 

свого вчення. Воно викладене у: LG 2–4; 9; ІЗ; 17; 48. DV 2–4; 14–16. SC 5–7. 
AG 2–6. II Ватиканський Собор був скликаний для великої призадуми Церк-
ви над самою собою і над засобами, щоб виконувати якнайкраще свою місію 
у теперішніх часах. У цьому контексті мовилося про Церкву і її стосунок до 
історії, тобто про зв’язок між історією спасіння, посланництвом і природою 
народу Божого з одного боку, й історією людства, з іншого. Тут маємо дві 
найсуттєвіші прикмети: вселенськість (універсальність) та історичність.

Вселенськість II Ват. Собор у всіх своїх описах історії спасіння за осердя 
поставив   Ісуса Христа і Церкву1.

1 «Предвічний Отець, найсвобіднішим і незбагнен ним рішенням своєї мудрости і доб-
роти створив увесь світ, а людей постановив піднести до участі в божому житті, 
і, коли вони впали в Адамі, не залишив їх, даючи їм постійно засоби до спасіння, 
з огляду на Христа, Спасителя, що є «образ невидимого Бога, первородний усякого 
сотворіння» (Кол. 1, 15). А всіх вибраних Отець пе ред віками «передбачив і наперед 
призначив, щоб були подібні до образу Сина його, щоб він був первородний між 
багатьма братами» (Рим. 8, 29). А тих, що повірили в Христа, вирішив згромадити 
в святій Церкві, що вже від початку світа була проображена в історії народу ізра-
їльського та в Старому Заповіті чудно приготована (Пор. св. Кипріян, Лист 64, 4: 
Патр. Лат. вид. Міня, З, 1017; вид. Гартеля (CSEL), III В, стор. 720; св. Ілярій Пікт., 
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Сатану (διάβολος), який не може заподіяти шкоди, хоч як спокусник буде на-
магатися шкодити віруючим. Відкуплення із-за любови до людей здійснює 
Христос – Посередник, що поєднує їх з Отцем через жертву себе самого. 
Це істина – доґма, що ґрунтується на Святому Письмі і проголошена на 
Вселенських соборах у Нікеї (325), Ефесі (431) і Халкедоні (451). Відкуплен-
ня стосується всіх людей, всіх часів, а спасіння осягається через співпрацю 
з Відкупителем.

Етапи історії спасіння
Історію спасіння умовно можна поділити на три етапи:
1. Час приготування – Сповіщення і пророцтво, Старий Завіт, прообрази; 

цей перший період традиційно й умовно приписують діянню Отця.
2. Час звершення – означає кінець довгого очікування. Цей етап охоплює 

час від Воплочення Логосу аж до повернення його у небо. Цей другий період 
традиційно приписують діянню Сина.

3. Час актуалізації – продовження, есхатологія. Спасіння, здійснене Христом, 
має бути поширене на всіх людей усіх часів. Отут починається час Церкви, 
пневматологічний період, або час Святого Духа, якого Господь щедро зілляв 
на свою Церкву і продовжує це робити у періоді постійної (перманентної) 
епіклези. Героями часу Церкви є не апостоли і їхні наслідники, але Св. Дух, 
який супроводжує їх у голошенні кериґми. Той же ж Дух у його послідовників 
оживлює надію на повернення   Ісуса, щоб вони старанно відчитували у Свя-
щенному Писанні все те, що говорить про нього. Очікування завершиться 
остаточною хвилею історії спасіння, коли усе створіння об’єднається у Христі, 
щоб бути з ним прославленим (Рим. 8:18–25). Для уможливлення і звершення 
у цьому останньому етапі історії спасіння Господь вибрав чудесний спосіб – 
Літургію – Святі Таїнства.

Історія спасіння і xристиянська Літургія
SC 5: «Бог, який хоче «щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння прав-
ди» (1Тим. 2,4)... послав свого Сина... Посередника між Богом і людьми. 
Бо його людська природа, в єдності особи Слова, була орудником нашого 
спасіння. Тож у Христі «звершилося досконале переблагання для нашого 
поновного поєднання і була дана нам повнота богопочитання».
Християнська Літургія – це ніщо інше, як актуалізація, уприсутнення 

спасіння, яке здійснив Господь наш   Ісус Христос впродовж його земного 
життя і особливим способом у Пасхальному Таїнстві. Діло нашого відкуп-
лення (пop. SC 2, 5, 7) здійснилося в історії, тобто у цьому світі і в людському 
часі. Цей факт надає спасінню суттєвий історичний вимір, хоч, з іншого боку, 
воно має також понад історичний, тобто трансцендентний, чи есхатологічний 
вимір. Отже, маємо, з одного боку, історичність та іманентність спасіння, 
а з іншого – його вічність й трансцендентність.

 Господеві. (1 Кор. 7:21.22). Справжня свобода – це всеохоплююча воля, яка 
вчиняє людину незалежною не тільки зовнішньо, але й внутрішньо, тобто від 
звичок, пристрастей, гріха та вмирання. Запорукою цього є Христос, що воскрес 
і визволив усіх з рабства смерті. Кожен, хто увірував в Христа – Спасителя 
і охрестився, вже більше не вмирає і смерть вже ним не володіє. Він отримує 
усиновлення і має сміливість (παρρησία) мовити до Бога: «Отче»! (Рим. 8:14–17)2. 

Однак християнська свобода – це не розгнузданість. «Все мені дозволено, – ка-
же св. апостол Павло, – однак, не все корисно» (Гал. 5:13) Першість завжди має 
любов до ближнього, яка проганяє страх і чинить добро для іншого. «Страху 
нема в любові, – каже св. Йоан Богослов, – а, навпаки, досконала любов про-
ганяє геть страх» (1 Йо. 4:18). В одному крилатому вислові сказано: «Моя сво-
бода закінчується там, де починається свобода іншого» (Кант). Клопіт полягає 
в тому, як визначити межу між власною свободою і свободою іншого. Поняття 
християнської свободи ґрунтується не на самолюбстві, але на євангельській 
любові, яка посувається навіть до героїчної самопожертви. Як сказав свого 
часу блаж. Іван-Павло ІІ: «У Євангелії ми знаходимо всеохоплюючу і послі-
довну Декларацію прав людини»3.

Спасіння пов’язане також з темою задуму Божого, ¼ÆÄÆÉÊÈÆ5Ê½ÃÉÊº¸, ікономії, 
а також ÇÈ3ÄÓÉÃÒ, πρόυοιά, providentia («Твоє, Отче, провидіння ним кермує, 
бо ти відкрив дорогу на морі і шлях безпечний на хвилях» (Прем. 14:3, 17:2), 
що полягає у доброті небесного Батька, який дбає за своє творіння не в сенсі 
оберігаючого фаталізму чи маґії, але у значенні довірливої співпраці людини 
з Ним. Історія людства не підлягає якомусь сліпому, примхливому неладу. 
Вона бере свій початок від Бога і позначена його дбайливістю. Вона містить у 
собі дві складові: 1) спасіння у Христі; 2) спасіння всіх людей. Ця Божа воля 
є таємницею, що поступово відкривається у Христі, Він є Альфа і Омеґа. Він, 
через воплочення і народження з Пресв. Богородиці, увійшов в історію цього 
світу (Єф. 3:1–12). Підсумок історії, тобто її минуле-теперішнє і майбутнє – це 
остаточне її завершення, щоб «Бог був усім в усьому» «ta panta ina h o qeos ta 
panta en pasin» «¼¸�¹Ë¼�ÊÔ�¹»Ô�ºÉяÏ½ÉÂ¸я�ºÆ�ºÉ�ÍÔ» (1 Кор. 15:28). 

Спасіння нерозривно пов’язане з поняттям відкуплення. Відкуплен-
ня («redemptio» = викуп, λύτρωσις = визволення через викуп; у НЗ  À¿¹¸ºÃ½�Å�� – 
λύτρωσιν – це спосіб, який Бог обрав, щоб здійснити спасіння і визволення 
людини з рабства гріха і зла. Йдеться про божественне втручання, як це 
було у визволенні Ізраїлю з єгипетської неволі. Христос визволяє не тільки 
від гніту (1 Кор. 15, 20–28), але також подає очищення від вини (1 Кор. 6:11; 
Еф. 5:25–27). Здійснюючи відкуплення, Христос також переміг противника, 

2 Пор. заклик перед молитвою «Отче наш»: «Και καταξίωσον ημάς, Δέσποτα, μετά 
παρρησίας, ακατακρίτως, τολμάν επικαλείσθαι σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα, και 
λέγειν», «І сподоби нас, Владико, зі сміливістю, неосудно сміти призивати тебе, не-
бесного Бога, Отцем і мовити».

3 Страз – Вплив католицизму на інститут прав людини, Політехніка, Львів, 2011
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також безпосереднє взаємовідношення, що випливає з Пасхальної Тайни, 
з животворчої смерті і славного Воскресіння   Ісуса Христа, що веде до євха-
ристійного сопричастя з Пресвятою Трійцею і у містичному Тілі – Церкві 
з братами та сестрами по вірі (пор. Дії. 2:38–39)7. Ось чому ці Святі Таїнства 
Втаємничення у первісному християнстві, починаючи від ІІІ ст., окреслюються 
термінами: μυσταγωγἐω – введення у таїну, μυσταγογία – введення в таїнства, 
τελετή μυστιηχή – таїнственне введення. Тертуліян стосовно християнських 
таїнств вживає вислів: «piae initiationes»8. Святий Йоан Золотоустий у набли-
женні до Пасхи пригадує тим, що до просвічення, що вони стоять на порозі 
введення у таїнства9. Оглашенного після прийняття Святих Таїнств Втаєм-
ничення у свято Пасхи називають мύστης, або «започаткованим»10. Крім того, 
введення у християнські Таїнства, зокрема Хрещення, називається «новона-
родженням», «обожествленням»11… Святий Василій Великий у своєму творі 
про Хрещення пригадує: «Спочатку треба стати учнями Господа, а потім бути 
допущеними до хрещення»12. 

Очевидно, що новохрещені продовжували проходити поглиблення знань 
щодо християнської віри, т. зв. курси містаґоґії13.

Поступово, разом з поширенням християнства, у помісних Церквах розви-
нувся Чин Катехуменату, який, відтак, занепав, однак після ІІ Ватиканського 
Собору почав відновлятися не тільки в Латинській Церкві, але, зокрема у на-
шій УГКЦ14. Після переможного виходу нашої Церкви з підпілля, спонтанно 
почав поширюватися спосіб Хрещення-Миропомазання і Євхаристії під час 
Божественної Літургії, і то не тільки окремої особи – дорослої чи дитини – але 
одночасно багатьох катехуменів. Тепер цей Чин після опрацювання очікує 
свого потвердження від Синоду єпископів УГКЦ.

7 Пор. Gaudium et Spes, 22.
8 Tertulian, Apologet. VII, 7, CCL 1, 99.
9 «ύμας τούς μυσταγωγείσζαι μέλλοντας», Йоан Золотоустий, Cat. I, 5, PG 49, 239. Також 

у Cat. II, PG 49, 225; Cat. III, 3 e 6, SC 366, 174 e 188.
10 Св. Йоан Золотоустий називає таких μυσταγωγηζέντες а також μυστα γωγούμενοι. 

Пор. Cat. VII, 20, SC 50, 162; Cat. VIII, 16, SC 50, 191; Cat. I, 2, PG 49, 234; Hom. LXXXV 
in Joh. 3, PG 59, 463.

11 АА.VV. – (Franco Ardusso, Fulvio Ferrarlo, Stavros Yangazoglou, Lambros C. Siassos, 
Yannis Spiteris, Tomаs Spidlik), Divinizzazione dell’uomo e redenzione dal peccato. Le teologie 
della salvezza nel cristianesimo di Oriente e di Occidente, Тоrino 2004, p. 9. 

12 Василій Великий, De Baptismo I, 1, PG 31, 1513B.
13 Найґрунтовнішими науковими дослідженнями Чинів Св. Таїнств Втаємничення 

візантійської традиції є праці блаж. пам’яті (+16.07.2008) о. Міґуеля Аранца, SJ, 
Taинства Византийского Евхология, Избранные сочинения по Литургике, Папский 
Восточный Институт, Рим-Москва 2003, с. 7–415.

14 Сьогодні цей Чин введення дорослих у Катехуменат потверджено Синодом єпископів 
УГКЦ.

У понятті ІІ Ватиканського Собору щодо Літургії основним вихідним пунк-
том є історія спасіння, яка містить у собі різні етапи й моменти. Щоб ввести 
людину у тайну Христа і уможливити «діло відкуплення людини і досконале 
прославлення Бога» (пop. SC 5), необхідно його уприсутнити. Саме для цього 
й слугує Літургія, яка належить до останнього етапу, являючи собою визна-
чальний пункт з погляду Божественної ікономії.

Таким чином, існує безпосередній зв’язок між історією спасіння і Літур-
гією. А це тим більше, що історія спасіння є основною темою і підвалиною 
біблійного, патристичного й екуменічного богослов’я, потрібних для знання 
природи і завдання Літургії в житті Церкви.

Тема спасіння – найголовніша у нашому візантійському обряді. Вона по-
стійно перекликається і з’єднується зі спорідненими темами визволення 
та помилування. Молитовне благання про спасіння, супроводжуване по-
кірним визнанням власної гріховності, звернено до Пресвятої Трійці, або до 
поокремих її Осіб, або до єдиного Бога. Схід передусім приймає троїчність 
Бога, а відтак його єдність. Майже всі східні Церкви (крім сірійців) дотри-
муються олександрійського богослов’я. Спасіння (слов. ÇÈ3ÄÓÉÃÒ) виступає 
у візантійській Божественній Літургії у троїчному вимірі, про що свідчать 
її тексти4. Цей кут зору вельми важливий, бо богословствування Східних 
Церков відмінне від західного чи то в ділянці еклезіології, чи літургіки, зав-
данням якої є відірвати людину від земного і перенести до небесного, щоб її 
обожнити (θἐωσις). У херувимській пісні народ співає: «Ми, херувимів тай-
но являючи і животворящій Тройці трисвятую пісню співаючи, всяку нині 
житейську відкладімо печаль».

Святі Таїнства, 
сакраменти Церкви продовжують лінію спасіння

Бог-Отець –   Ісус Христос, Богочоловік-сакрамент спасіння – Святий Дух – 
Церква-сакрамент, продовжує спасіння через Святі Таїнства5.

Святі Таїнства –  
засіб спасіння і введення (втаємничення) в Божественне життя
II Ватиканський Собор у своєму першому документі – догматичній Кон-

ституції Sacrosanctum concilium, коли говорить про Св. Таїнство Миропома-
зання, виправляє попереднє занедбання і привертає для Латинської Церк-
ви це єдине і динамічне бачення Святих Таїнств втаємничення: Хрещення, 
Миропомазання і Євхаристії6. Їх об’єднує не тільки сотеріологічна ціль, але 

4 Священна і Божественна Літургія св.о.н. Йоана Золотоустого, Синод Ієрархії УГКЦ, 
Basilian Press, 1988, с. 52–53.

5 Див. Додаток, с. 69.
6 SC, 71.
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і богопоклоніння19. Таким чином, місцем богопочитання і храмом, що його 
бажає від своїх поклонників небесний Отець, буде храм, вчинений Св. Духом 
і Правдою, тобто духовний, але не в протиставленні до матеріального. Таким 
храмом, згідно з 4-м Євангелієм, є ніякий інший, як тільки тіло воскреслого 
Христа, його людська природа оживлена і оживляюча, перемінена у джере-
ло живої води, джерело Духа месіанських часів. Вшановування Отця буде 
плодом животворчого впливу цієї води, що нею є Дух, а   Ісус Христос є той, 
що обіцяє і дає цей Божий дар20. Живу воду, що вийшла з його пробитого 
боку, споживатимуть ті, що увірували в Нього21.

Поклоніння в дусі і правді
Отак воскреслий   Ісус є храмом і місцем культу, якого бажає собі Бог. Він 

остаточно замінює собою рукотворні Єрусалимський і Гарізімський храми. 
Справжнє поклоніння Отцеві і почитання є можливими тільки в єдності ві-
ри і прийнятті Христа-Правди, котрий під дією Св. Духа чинить цю Правду 
зрозумілою і сприйнятливою у серцях віруючих. Поклоніння «в дусі і правді» 
є виявом синівського ставлення віруючих до Бога, що отримали Духа Сина, 
завдяки якому можуть вигукувати «Авва, Отче». У цій точці зустрічаються 
богослов’я свв. апп. Йоана і Павла22. Християнське богопочитання – це не по-
клоніння рабів, але синів, це не почитання у страху, але в спілкуванні зі Сином 
Божим на основі Божого батьківства, яке безмірно перевищує батьківство 
Якова. Це поклоніння, що більше не пов’язане з жодним народом і з жодним 
місцем. У троїчному вимірі богопочитання в Дусі і Правді стають нерозрив-
ними молитва і життя, відправа й усе існування людини, «Sitz im Leben und 
Sitz im Tod»23.

Яке все ж таки відношення має бути між місцем богопоклоніння і храма-
ми, а точніше – між внутрішнім і зовнішнім богопочитанням, літургісанням 
і обрядами? Поклоніння в Дусі і Правді є не тільки внутрішнє, воно також 
здійснюється видимо у знаках – підтвердженнях прийняття правди   Ісуса 
і його любові, тобто у досконалому виконуванні старої і нової Заповіді24. 
Складається враження, що єдиним завданням для християнина за Йоаном 
Богословом – це жити вірою й любов’ю25, що немає місця для богослужбової 

19 Йо. 4:23–24
20 Йо. 4:10 і 14
21 Йо. 7:38–39; Єз. 47:1–12; Зах. 14:
22 Йо. 4:23–24; Рим. 8:15; 1 Кор. 12:Зb
23 Автор цього вислову – Jon Sorbino, який доповнив попередню фразу протестант-

ського німецького теолога Hermannа Gunkelа «Sitz im Leben». Див. Сesare Giraudo, 
Preghiere Eucaristiche per la Chiesa di oggi, Gregorian University Press, Morcelliana Editrice, 
Roma-Brescia, 1993, 55, 78/17, 123, 196/47; 123/8.

24 Пор. 1 -й лист св. Йоана Богослова.
25 Йо. 13:35; 1 Йо. 3:10

Храм і богопочитання
Поведінка самого   Ісуса завжди була зразком ставлення християн до 

юдейсько го літургійного богопочитання. Саме під цим оглядом варто оцінювати 
натяки ап. Павла щодо установ Ізраїлю, як ось, обрізання (пop. 1 Кор. 7:18–19; 
Гал. 5:6; 6:15), субота і свята (пop. Кол. 2:16–17), молитва (пop. Еф. 5:19; Кол. 3:16), 
Пасха (пop. 1 Кор. 5:7–8), Святе Письмо і обряди взагалі (пop. Рим. 9:4). Но-
вий Завіт уникає єврейського обрядового слововживання, коли говорить 
про певні християнські установи, як ось, Євхаристія, яку називають пере-
ломленням хліба (Дії. 2:42.46; 20:7–11), вечеря Господня (1 Кор. 11:20) і трапеза 
Господня (1 Кор. 10:21); Хрещення, названо купіллю води і слова (Еф. 5:26), ку-
піллю відродження (Тит. 3:5; 1 Пет. 1:3), відродженням (1 Пет. 1:3), народженням 
згори (Йо. 3:3–5). Термін Λειτουργία, крім одного випадку, (Дії. 13,2) ніколи 
не вживається. Лист до Євреїв хоч і користується словником LXX, проте за-
стосовує терміни лише до жертви Христової і його входу до небесного свя-
тилища (пop. Євр. 8:2.6; 9:21; 10:11 і т.д.).

Термінами культ, літургія, жертва, жертвопринос названо проповід-
ницьке служіння, віра тих, що увірували (пop. Рим. 15:15–16), служіння бід-
ним (пop. 2 Кор. 9:12), мучеництво (пop, Флп. 2:17), життя християнина і осо-
ба християнина як такого (пop. Рим. 12:1; 1 Пет. 2:5; 1 Кор. 3:16–17; Кол. 3:17). 
Навіть у другому столітті продовжували уникати вищенаведених слів у лі-
тургійному значенні.

Звідси – висновок, що перші християни, йдучи за прикладом і настано-
вами Учителя, вважали поклонінням Отцеві не тільки молитву, відправи, 
богослужби, а й усі хвилини свого життя, слідуючи за ним і виконуючи усе 
в його ім’я (пop. Кол. 3:17), тобте те, що у нашому візантійському обряді ви-
словлено закликом під час єктенії: «усе життя наше Христу Богові віддай-
мо! – Тобі, Господи!».

Значення тексту Йо. 4:23–24 для християнського богопочитання
У цьому уривку   Ісус не тільки сповіщає початок нових обставин богопокло-

ніння, випереджуючи зміну, що прийде з Його смертю, але запрошує жінку – 
самарянку прийняти з вірою це об’явлення і поводитись згідно зі станом, що 
настав, «Повір мені, жінко, – час надходить, .. надійде час, – ба, вже й тепер 
він» (вірші 21 і 23). Правда полягає у тому, що треба прийняти одкровення 
  Ісуса, як Месії і здійснювати поклоніння під поштовхом Св. Духа15. Тут Правда 
ототожнюється Сама зі Собою,   Ісус є ця Правда і її прийняти може тільки та 
людина, котру порушує Св. Дух16. Святий Дух є джерелом усього християн-
ського життя, що надихає братню любов17, посвяту власного життя18, а теж 
15 Йо. 4:26
16 Йо. 14:26; 15:26; 16:13
17 1 Йо. 3:17–19; 2 Йо. 1–2
18 Йо. 17:17–19
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Християнське богопочитання є постійною актуалізацією і продовженням 
жертви   Ісуса Отцеві у Св. Дусі, тобто прослава Отця і освячення в правді 
людей, як його синів, його насліддя.

2. Поклоніння христологічне і справжнє
Христос є вихідним пунктом нового і найповнішого богопочитання. Він 

є той, хто отримав від Отця і передав людям божественне Об’явлення і дар 
Святого Духа, що уможливлює поклоніння приємне Господеві.   Ісус Христос 
є найвищим Посередником цього богопочитання, посередником, з’єднаним 
зі своїми послідовниками; гідним довір’я, справжнім і остаточним літургом, 
милосердним Первосвящеником, автором переміни древнього поклоніння 
в суттєвий, реальний, досконалий, вповні діючий новий культ для прослав-
лення Отця і освячення людини. Через Христа богопочитання охоплює усе 
життя і його перемінює у богопосвяту. Смерть   Ісуса Христа проявила себе, як 
справжня жертва і спокута Союзу, посвячення подяки і хвали. Ця смерть, що 
була взаємним прославленням Отця і Сина, об’явила   Ісуса у його прославле-
ному тілі, як джерело живої води і дару Божого, яким є Святий Дух, той самий 
Дух, в якому   Ісус жертвував себе Отцеві. Христос є храмом справжнього бого-
поклоніння, гарантованого Духом, місцем остаточної зустрічі людини з Богом.

3. Духовне поклоніння
Такий погляд означає ніщо інше, як богопочитання у Св. Дусі, що Отець 

через свого Сина,   Ісуса Христа, доручає своїм синам, народженим не з кро-
ві, не з похоті тіла, не з бажання людини, але ним самим30. Святий Дух, що 
випливає з тіла Христового, переміненого на хресті в новий храм, є основ-
ним джерелом вічного життя і богопочитанням Отця для тих, що увірували 
в   Ісуса-Істину і прийняли його свідчення. Дух Істини з’єднує з собою і з Отцем 
через Христа-Правду. Посвячення Христа Отцеві у Св. Дусі стається освя-
ченням учнів у правді. Учні, ґрунтовані на Христі, наріжному камені, пере-
мінюються у священство святе, що приносить духовні пожертви і віддають 
свої тіла, як жертву живу, святу, приємну Господеві, на духовне поклоніння.

4. Церковне поклоніння
Христос з’єднується з Невістою, своєю Церквою, яку Він очищує купіллю 

відродження, щоб злучити її у тому самому богопоклонінні і послухові От-
цеві, що виконує він сам. Християни, як живі камені, збудовані в духовний 
дім, священство святе, сходяться на молитовне зібрання, щоб прикликати 
на себе причастя хліба і чаші, присутність всемогутнього Бога і дію Св. Ду-
ха. Спільнота молиться в ім’я   Ісуса Христа й актуалізує свою священицьку 
жертву для спасіння усіх людей. Завдяки народженню з води і Духа Святого 
та участі у месіанському помазанні, Христос чинить вірних здатними від-

30 Це те, що в Літургії Хрещення називається «новонародженням», «Ç¸ÂÀ¹Ô�Ê���ÄÔ».

обрядовості. Але, насправді, писання св. Йоана, хоч не мають завдання ви-
кладати вчення про жести, символи і літургійні обряди, однак надають їм 
правильний вимір у контексті нового життя, яке приносить Христос. Вони 
не цураються натяків на сакраментальні жести, особливо щодо Хрещення 
і Євхаристії. Молитва   Ісуса у 4-му Євангелії є складовим елементом пожерт-
ви-посвячення, оскільки пасхальний Агнець жертвується за учнів і для про-
слави Отця26. Ця молитва є епіклезою, що поєднує богопочитання і життя, 
віру та обряд, братню любов і відправу, прийняття Правди- Ісуса і посвячення 
в цю Правду дією Св. Духа. Крім того, поведінка   Ісуса щодо юдейських об-
рядів полягає не у їхньому знищенні, але у правильному спрямуванні для 
прослави Отця. Кожна молитва і кожен обряд, злучений з   Ісусом Христом 
і дією Св. Духа, має повну вартість.

У св. ап. Павла вечеря Господня супонує не тільки проголошення смерті 
Господа27 і причастя Його Тіла і Крови28, але теж братню любов29. Отже ж, 
загострювати різницю між поклонінням і життям, відкидаючи обрядовість 
в ім’я тільки внутрішнього почитання, означало б звести Літургію до простої 
церемонії, нехтуючи її сакраментальним виміром, тобто спілкуванням з Хрис-
том і Св. Духом. З іншого боку, заперечувати ритуальний і зовнішній вимір 
в ім’я духовного культу – практично означає відкидати ікономію воплочення 
і небезпеку потрапити в спокусливу помилку самоспасіння. Християнське 
поняття богопочитання суттєво вміщає дар Божий (живу воду), що чинить 
нас здатними прикликати його, як Отця і поклонятися йому у Дусі і Правді, 
освячуючи наше існування.

Найсуттєвіші складові християнського богопочитання

1. Троїчне і синівське поклоніння
Глибинне богопочитання – це те, що за посередництвом літургісання і об-

рядів випливає не стільки через обов’язок поклоніння і вдячності Творцеві 
чи необхідність отримати якусь допомогу, скільки через бажання зустрітись 
із Трансцендентним і жити у спілкуванні з Ним. Вже Старозавітне поклоніння 
містить у собі ідею життєвої вірності Союзу. Саме у цьому контексті й напрямі 
до Союзу-Завіту спрямував Христос богопоклоніння. Він відкриває повноту 
богопочитання, якого бажає собі Господь, тобто синівське поклоніння, що є 
дарунком Отця через   Ісуса Христа і дією Св. Духа. Осердям такого покло-
ніння є введення власного життя в послух Синові –   Ісусові Христові через 
віру в нього і практикування братньої любові, що спонукують до синівської 
молитви й обрядових відправ, і все це в постійній епіклезі освячуючого Духа. 
26 Йо. 17:1–19 нн.
27 1 Кор. 11:26
28 1 Кор. 11:27; пор. 11:10.16.17
29 1 Кор. 11:20 нн.
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справжні богомольці вшановуватимуть Отця в Дусі і Правді. Йдеться про 
поклоніння остаточне і досконале, що його силою Духа Господнього голоси-
ли пророки для останніх часів. Але, з іншого боку, богопочитання, натхнене 
Духом, перемінюється в Суд, що відокремлює цей лукавий рід і уможлив-
лює вхід до есхатологічної спільноти тих, що спасаються. Суд, як великий 
вибір, почався зі смертю Господа   Ісуса Христа, бо християнське поклоніння 
в Дусі і Правді ставить людину в її життєвому існуванні – еґзистенції перед 
докорінним вибором. Тому вже немає сенсу, щоб життя йшло своїм шляхом, 
а богопочитання – іншим. Для спасіння самарянки, яка, безперечно, зрозу-
міла зв’язок між богопоклонінням і поведінкою в житті,   Ісус добивається 
визнання нею її гріха ще перед тим, як він об’явився їй Месією – щоб дати їй 
есхатологічний дар живої води. Подібно, участь у християнському богопо-
читанні з чистим наміром зустрінути Бога перемінює наше життя в духовну 
жертву справжнього і повного поклоніння.

Свідоцтво і особистий ріст вір них – Літургія після Літургії

Важливим є те, що каже SC 19: треба, щоб душпастирі настійливо і тер-
пеливо здійснювали «літургійне виховання як теж діяльну участь вір них, 
внутрішню і зовнішню, згідно з їхнім віком, обставинами, способом життя 
і ступенем релігійного виховання, свідомі того, що виконують один з найго-
ловніших обов’язків вірного служителя Божих таїнств; а стадо собі пові рене 
хай у цьому ведуть не тільки словом, але також – прикладом».

Деякі практичні побажання:
• вміти відрізняти найсуттєвіше від менш суттєвого: lex orandi – «legem 

credendi lex stàtuat supplicandi»32;
• підкреслювати пасхальний вимір усіх богослужінь;
• наголошувати на церковності богослужінь (SC 90): молитовний стан 

Церкви «А тому, що церковне Правило, як прилюдна мо литва Церкви, 
є джерелом побожности й кормом для осо бистої молитви, напоми-
нається в Господі священиків, і всіх учасників Церковного Правила, 
щоб вони, прока зуючи його, узгоджували голос з думкою; а щоб краще 
це осягнути, нехай вони набудуть собі повнішу літургійну і біблійну, 
особливо щодо псалмів, освіту»;

• благовіствування – проповідь – гомілія – першість має тут Літургія, 
як джерело виховання у вірі. Немає свідчення (martyría), немає слу-
жіння (diakonía), немає сопричастя (koinonía), без першості Літур-
гії (leitourghía);

• активна участь вірних (SC 14): перешкоди: індивідуалізм, приватиза-
ція, нарцисизм, моралізація, роздвоєність (дуалізм) молитви і життя, 
брак особистого християнського свідчення;

32 Indiculus Pseudo-Celestine (Mansi 4:461).

давати Богові правдиве поклоніння і виявляти себе у світі як знак і таїнство 
єдності з Богом і з усіма людьми та усіх людей між собою.

5. Сакраментальне поклоніння
Йдеться про освячення віруючих, що натхнені і просвічені Св. Духом, пере-

мінюють своє життя у духовну жертву, яка виявляється у вчинках і у причасті 
Євхаристійної жертви. Не може бути розбіжності між внутрішнім, інтимним 
поклонінням серця і зовнішнім богопочитанням, що виявляється у поведінці 
обрядовими знаками. Бог бажає суттєвого, всеохоплюючого богопоклоніння 
і тому посилає Духа Сина Свого у серця віруючих. Євхаристійна відправа 
не тільки сакраментально уприсутнює, продовжує жертву Христа, вчинену 
ним самим на хресті, але перемінює учасників в одну річ з Христом, щоб 
були в ньому і через нього жертвою Отцеві у Св. Дусі31. Отже ж, не може бу-
ти розбіжності між зовнішньою поведінкою і внутрішнім інтимним рухом, 
а тим більше не може бути поведінки позбавленої значення чи сенсу. Бог хоче 
милосердя, а не жертви, бажає навернення серця більше, ніж цілопалення.

6. Повне і есхатологіче поклоніння
Богопочитання, започатковане Христом, приводить Старозавітне до його 

досконалого завершення, але в цей самий час докорінно перемінює його, злу-
чуючи з контекстом месіанських часів. Смерть   Ісуса спричинює розрив між 
способом богопочитання, яке залежить від місця, Єрусалимського храму, чи 
якогось людського священства. Новизна новозавітного богопоклоніння поля-
гає в Христовій жертві, яку Він сам приносить, а теж у вірності й любові його 
вірних. Ця любов – це вірність, плід дії Св. Духа, вчиняють Богові приємним 
богопочитання його дітей. Присутність і дія Св. Духа на всіх людей є знаком, 
що вони досягнули останніх часів, месіанських часів Завіту, написаного на 
скрижалях серця, здатного знайти і любити Господа. Смерть   Ісуса позначила 
початок есхатологічного виливу Святого Духа, і прийшла година, і вже є, коли 

31 Це досконало висловлено у Епіклезі Літургії св. Василія Великого; (пояснення в дуж-
ках – о. Матей Гаврилів, ЧСВВ) «... Владико Пресвятий, і ми грішні і не достойні ра-
би Твої,... зі сміливістю приближаємося до святого Твого жертовника і, поклавши 
містообразне святого Тіла і Крови Христа Твого, Тобі молимось і Тебе призиваємо, 
Святий над Святими, щоб благоволінням Твоєї благости прийшов Дух Твій Святий 
на нас (як тіло Христа містичне) і на предлежачі дари оці (як на тіло Христа євха-
ристійне) і благословив їх, і освятив, і показав Хліб ото цей самим чесним тілом 
Господа і Бога і Спаса нашого   Ісуса Христа; а Чашу цю самою чесною кров’ю Господа 
і Бога нашого   Ісуса Христа, пролитою за життя світ. А нас усіх, що від одного хліба 
і чаші причащаємося, з’єднай одного з одним на причастя єдиного Духа Святого, 
і вчини, щоб ні один з нас не причастився святого Тіла і Крови Христа твого на суд 
або осудження, але, щоб знайшли ми милість і благодать з усіма святими, що від ві-
ку Тобі благовгодили...». Священна і Божественна Літургія во святих отця нашого 
Василія Великого, Рим 1980, с. 69.



68 69
!"#$%&'("$ )#*"+-,$-+./0("$ 1*#"2$ !"#$%&"'()%-*+,&"-+.)/. 0+11+'

IV духовно-формаційний семінар ПМВ IV духовно-формаційний семінар ПМВ

Додаток до примітки 5

ТАЙНА – ТАЇНСТВО – ТАЇНА – гр. μνστηριον, лат. mysterium у літургійній 
й богословській мові вони не є однакові. μνστηριον’ від μυέω (започатковую) 
μυω (закриваю) μύστης (започатковувач, ініціатор, містаґоґ). Ці терміни по-
ходять з релігійного середовища т. зв. містерій, які сягають IV ст. до наро-
дження Христа. У Старому Завіті μνστηριον зустрічається у Тов. 12:7; Юдит. 2:2; 
Дан. 2:18 нн. 27–30 і Мудр. 14:15 на означення божественного таємного плану, 
відкритого призначеним, або ще означає поганський ритуал. У Новому Завіті 
зустрічається 28 разів: З р. у синоптиків (Мк. 4:11; Мт. 13:11; Лк. 8:10) на озна-
чення реальності Божого Царства, яке скривається у масах, але є об’явлене 
вибраним.; 4 р. в Одкровенні і решта – у св. ап. Павла, поняття якого є вельми 
важливим, особливо у листах до Ефесян і Колосян. Тут μνστηριον стосується 
усього того, що виявляє Христос, як задум від віків захований в Бозі, об’явлений 
в Церкві і доручений апостолам, звіщання яких покликане здійснити це у ві-
руючих (пор. Еф. 1–3, особливо 3:3–9; Кол. 1:26–27; 2:2–3; 4:3). Тайну боже-
ственної ікономії спасіння названо в 1 Кор. 2:7 «Божого мудрістю», а у 1 Тим. 
3:16 «тайною змилування» і це входить, як частина, у христологічну кериґ-
му св. Павла. Слово μνστηριον автори новозавітних книг запозичили з LХХ 
і апокаліптичної літератури. Апостольські отці його дуже рідко вживають, 
зате апологети надають йому величезного значення у своїх антиґностичних 
та антипоганських творах. Для апостольських і після отців термін μνστηριον 
охоплює усі спасаючі дії та події Старого Завіту, усі особи, які прообразують 
Христа і його діло відкуплення. Для еґзеґетичної Олександрійсь кої школи 
це слово означає теж правди християнської віри, що стосуються спасіння 
у Христі, а теж і самі Святі Тайни. Оріґен вбачає в μνστηριον усю історію 
спасіння, яка переповнена μνοτήρια, які Господь об’явив і в яких ми можемо 
брати участь через містерію слова і обряду. Тайна Церкви і Тайна Христа, 
що присутні в нас, досягнуть свого повного виявлення у Тайні Божого Воло-
дарства під час другого приходу Господа, «Усе те, що було видиме у нашому 
Господі, перейшло в таїнства» (Св. Григорій Великий). У такому значенні 
поняття μνστηριον охоплює усю дію Бога в Христі   Ісусі, коли він ритуально 
уприсутнюється, щоб подати спасіння віруючим. Таким чином, християнські 
обряди слугують для таїнств, щоб продовжувати й актуалізувати усі події 
СЗ і НЗ. Як ці останні, так і вони мають видиму сторону, але містять у собі 
невидиму дійсність, якої причащаються учасники. Саме цей аспект мав би 
мати для грецьких отців свій латинський християнський відповідник. Вже в 
перших латинських перекладах вживається термін sacramentum, запозичений 
із військового лексикону, але з новими відтінками (Тертуліян і св. Кипріян). 
Новий термін набирає багато значень:

• спасаюча божественна iкономія (промыслъ);
• її здійснення у СЗ і НЗ;
• спасаючі дії   Ісуса Христа, зокрема, його смерть й воскресіння;

• «археологізм», як рятування «обряду задля обряду» – «обрядовіріє», 
намагання «спасати Бога» замість дозволити Богові спасати людину;

• клерикалізація і відсутність поняття про загальне священство та участь 
мирян у ньому.

Завершення
Вічне життя осягається через віру і Хрещення (Йо. 5:24, Рим. 6:3) та інші 

Святі Таїнства Церкви. Вже тут, на землі, чим більше християнин бере участь у 
стражданнях і смерті   Ісуса Христа, тим сильніше він з’єднаний з Ним і появляє 
життя у своєму тілі (2 Кор. 4:10). Таким чином, смертне поглинається жит-
тям (2 Кор. 5:4), тлінне зодягається у нетлінне, у безсмертя (пор. 1 Кор.  15:35–55). 
Тілесна смерть вже не є невдачею, навпаки, вона веде до повного розквіту 
і перемоги над нею (1 Кор. 15:54). Св. ап. Павло бажав краще померти, щоб 
«бути з Христом» (Флп. 1:23; пор. 2 Кор. 5:8). Отже ж, життя у Христі, яке очі-
куємо на день Воскресіння (пор. 1 Сол. 5:10), стає можливим вже після смерті 
і дає змогу побачити Христа Господа обличчям в обличчя таким, яким він 
є (1 Йо. 3:2; 1 Кор. 13:12). Саме в цьому й полягає суть життя вічного. Однак 
життя осягне свою повну досконалість тоді, коли повернеться у своєму про-
славленому тілі Христос – наша Пасха, наше життя (Кол. 3:4) у небесному 
Єрусалимі, що буде «скинією Бога з людьми» (Од. 21:3), де буде текти ріка 
життя вічного і рости дерево життя (Од. 22:1нн; 22:14.19). «І смерті вже більше 
не буде» (Од. 21:4), «вона буде вкинена в озеро вогненне» (Од. 20:14). Все ціл-
ковито буде підкорене Богові, який буде «всім у всіх» (1 Кор. 15:28). Це буде 
новий рай, в якому святі на віки куштуватимуть життя Бога у Христі   Ісусі.
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в особі Христа та іменням цілого божого народу при носить її Богові; вірні ж, 
силою свого царського священства, співдіють у євхаристійному приношен-
ні34 та виконують його в прийманні Святих Тайн, в молитві і благодаренні, 
в свідченні святого життя, у відреченні та творчій любові.

11. Священний і органічно влаштований характер священицької спільно-
ти здійснюється і через святі Тайни, і через чесноти. Вірні, втілені в Церкву 
через хрищення, відряджуються окремим знам’ям на плекання християнсь-
кої релігії, і, відроджені на дітей Божих, зобов’язані визнавати перед людьми 
віру, що її одержали від Бога через Церкву35. В святім миропомазанні тісні-
ше зв’я зуються з Церквою, збагачуються окремою силою Святого Духа і так 
зобов’язуються, як справжні свідки Христові, до поширювання словом і ділом 
віри та до її оборони36. Беручи участь в євхаристійній жертві, що є джерелом 
та звершенням цілого християнського життя, приносять божественну Жертву 
Богові, а з нею себе самих37; так ото і жертвоприношенням, і священним при-
частям у ній, не всуміш, але кожний інакше, всі мають свою питому участь 
у літургійній дії. А далі, скріплені тілом Христовим при священній трапезі, 
виявляють ділом єдність Народу Божого, що саме в цій найдостойнішій свя-
тій Тайні відповідно виявляється та чудесно здійснюється.

Катехизм УГКЦ (N 405) 38:

«Спасаюча й освячуюча дія Церкви звершується в семи святих Таїнствах, 
що їх установив Христос. Святими Таїнствами є Хрещення, Миропомазання, 
Євхаристія, Покаяння, Єлеопомазання, Подружжя та Священство. Через ці 
священнодійства Церкви Христос дарує бла годать Святого Духа. Церква через 
Святі Таїнства освячує вірних на їхньому шляху до повноти життя у Хрис-
ті. У Святих Таїнствах через зовнішні знаки (наприклад, воду, миро, хліб 
і вино, покладання рук тощо) Христос будує свою Церкву. У богослужіннях 
Святих Таїнств відбувється дія Божої благодаті та наше входження в Боже 
життя. Сприймаючи зовнішній образ обряду Таїнства, у священнодійстві 
ми стаємо причасниками благодатної Божої дії. «Коли невіруючий чує про 
купіль, він уважає, що це просто вода, я ж беру до уваги не тільки те, що ба-

34 Пор. Пій XI, Окр. посл. «Наймилостивіший Відкупитель», 8 травня 1928: ААС 20 (1928), 
с. 171 сл.; Пій XII, Пром. «Ви нас мали» (франц.), 22 вересня 1956: ААС 48 (1956), 
с. 714.

35 Пор. св. Тома, Сумма Теол. III, пит. 63, арт. 2.
36 Пор. св. Кирило Єрусалим., Кагпех. 17, про св. Духа, II, 35–37: Патр. Гр. 33, 1009–1012; 

Никол. Кавасила, Про життя у Христі, книга III, про хосен миропомазання: Патр. 
Гр. 150, 569–580; св. Тома, Сумма Теол. III, пит. 65, арт. iii і пит. 72, арт. 1 і 5.

37 Пор. Пій XII, Окр. посл. «Посередник Бога», 20 листоп. 1947, ААС 39 (1947), пере-
довсім на с. 552 сл.

38 Катехизм УГКЦ «Христос – Наша Пасха», «Свічадо», Львів 2012. 

• Церква і її засоби спасіння;
• саме віровчення у його таємничому і укритому значенні для поган, 

але ясному для віруючих;
• у вузькому літургійному значенні – це священний обряд (Хрещення 

і Євхаристія).
Саме у Хрещенні з його зобов’язаннями вірності слово sacramentum най-

більш підхоже, бо у військовому лексиконі означає присягу на вірність і при-
святу солдата божеству. Свого найсильнішого значення термін sacramentum 
набирає у св. Августина і у св. Лева Великого. У св. Августина це – сакраль-
ний видимий знак невидимої дійсності, однак завжди у відповідності з тією 
реальністю, якою є цей сакрамент. У цьому випадку sacramentum відповідає 
первісному поняттю μνστηριον, спасіння через Христа, виражене Його сло-
вами і передане Церкві, щоб Він міг продовжувати діяти через знак, надаю-
чи йому спасаючу силу. Святий Лев Великий розуміє під sacramentum тайну 
спасіння. Він вживає слова sacramentum і μνστηριον в однині та множині 
у різних значеннях:

• спасаючі історичні події, їх літургісання та уприсутнення, щоб освя-
тити вірних;

• діло відкуплення і його реалізація;
• обряд і празник;
• віровчення Церкви, як передання і моральне життя, яке випливає 

із літургісання.

ІІ Ватиканський собор про загальне священство і Святі Таїнствa (Lumen 
gentium, ΝΝ 10–12):

10. Христос Господь, Найвищий Священик з-поміж людей вибраний (nop. 
Євр. 5:1–5), цей новий народ «зро бив царством священиків Богові і Отцеві 
своєму » (Одкр. 6; пop. 5:9–10). Охрищені бо, через відродження та намащення 
Святим Духом, освячуються в духовну оби тель і святе священство, щоб усі-
ма ділами людини-християнина приносити духовні жертви та звіщати силу 
Того, хто з тьми покликав їх у чудне своє світло (1 Петр. 4–10). Тому то всі 
учні Христові, пробуваючи на мо литві і славлячи Бога (nop. Дії. 2:42–47), самі 
себе приносять як живу, святу і Богові приємну жертву (nop. Рим. 12:1), та по 
всій землі дають свідчення про Христа, а тим, що в них питаються, здають 
звіт з тієї надії, що мають на життя вічне (пop. 1 Петр. З:15).

Оте ж, загальне священство вірних і священство служби чи ієрархічне, хоча 
по суті, а не тільки мірою, між собою різняться, взаємно до себе відносять-
ся; одне і друге окремим своїм способом мають частку в одному священстві 
Христовому33. Священик бо служінням, через священну владу що її посідає, 
священний народ оформлює та править ним, справляє євхаристійну жертву 
33 Пор. Пій XII, Пром. «Величайте Господа», 2 листоп. 1954: ААС 46 (1954), с. 669; 

Окр. посл. «Посередник Бога», 20 листоп. 1947: ААС 39 (1947), с. 555.
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з проханням похрестити дитину. Канон 
681 каже: дитина християн некатоликів 
дозволено охрещується, якщо батьки, 
або принаймні один з них, або той, хто 
законно їх заступає, просять про це та 
якщо фізично або морально неможли-
во звернутися до власного служителя.

Варто вимагати від батьків письмово-
го звернення, де вони мають засвідчити 
своє прохання, щоби священик УГКЦ 
охрестив їхню дитину. Водночас дити-
на не стає греко-католиком, вона далі 
продовжує бути православною згідно 
з обрядом батьків. Адже канон 31 наго-
лошує: ніхто не сміє будь-якого вірного 
намовляти перейти до іншої Церкви.

У нашій Церкві християнин, який 
не є католиком, може бути хресним. 
Але тільки за умови, що один з хрес-
них має бути греко-католиком. Якщо 
людина нехрещена, то вона може бути 
тільки свідком. У Римо-Католицькій 
Церкві хресні батьки можуть бути 
і нехрещені. 

Наші священики також можуть 
уділяти шлюб православним. Про що 
йдеться у 833 каноні: місцевий ієрарх 
може надати будь-якому католицькому 
священикові повноваження благосло-
вити подружжя вірних якоїсь східної 
некатолицької Церкви, які не можуть 
звернутися до священика власної Церк-
ви без поважної невигоди, якщо вони 
з власної волі про це попросять і якщо 
ніщо не заважає правосильному і дозво-
леному укладенню подружжя. Але свя-
щеник має поінформувати душпастиря 
цих вірних про уділення цього Таїнства. 

Шлюб має бути тільки добровіль-
ним. Наприклад, римо-католики скла-
дають шлюб під умовою. У нас будь-яка 
умова порушує згоду між двома. Ми не 
маємо права вінчати таке подружжя. 

НАГОДА ДЛЯ ПРОБУДЖЕННЯ 
ХРИСТИЯНСЬКОЇ 
СВІДОМОСТІ ДЛЯ БАТЬКІВ, 
ХРЕСНИХ І РОДИЧІВ 
(ПАСТОРАЛЬНІ АСПЕКТИ) 

Зазвичай до священика підходять 
у храмі або телефонують зі словами: 
«Отче, у нас народилася дитина, ми 
хочемо її похрестити». І є декілька 
питань, які я одразу ставлю батькам, 
щоби з’ясувати ситуацію. 

Перше – чи подружжя вінчане? Для 
мене важливо зрозуміти, чи сім’я, де 
буде виховуватися дитина, є христи-
янською або готова ставати христи-
янською. Це нам дасть розуміння, на-
скільки ця родина дбатиме про дитину 
і її християнське виховання, і наскіль-
ки ця родина розуміє, що таке Церква. 

Якщо подружжя вінчане – це по-
зитив. Я переходжу до інших питань. 
Якщо ні – цікавлюся, чому? Дуже час-
то ви почуєте логічні та зрозумілі від-
повіді. Є різні пояснення: чоловік не 
хоче, жінка не хоче, вони про це ще 
не думали. І тоді священик мусить по-

чу, а й очищення душі силою Святого 
Духа»39. Цей зовнішній образ обряду 
і його матеріальні вираження є важ-
ливими, оскільки є знаками нашого 
обожествлення і являють первістки 
переображеної природи.»

«Входження у життя Пресвятої 
Тройці відбувається через святі та-
їнства Хрещення, Миропомазання та 
Євхаристії – через наше поєднання з 
Христом, отримання печаті Святого 
Духа і Причастя Тіла й Крові Хри-
стових у спільноті Церкви. Як людина 
після народження починає ди хати та 
їсти, щоб могти жити, так і охреще-
ний, народжений до нового життя в 
хрещальній купелі, починає дихати 
Святим Духом і живитися Святим 
Причастям, аби зростати у Христі. 
У чині богослужіння кож ного з цих 
Таїнств Церква через молитви й об-
ряди вводить (грецькою містагогія – 
тайновведення) віруючих у розуміння 
Таїнства й при йняття його як єдиного 
діяння Божої благодаті. Саме тому 
у східній церковній традиції ці три 
Святі Таїнства звершуються разом»40.

39 Йоан Золотоусгий, Гомілії на Перше по-
слання до Корінтян, 7,1.

40 Пор. Конгрегація у справах Східних Цер-
ков, Інструкція застосування літургій-
них приписів Кодексу канонів Східних 
Церков, (6 січня 1996), 51.

Протоєрей Іван Гудзь,
координатор греко-католицької 

капеланії в Португалії

Отець Андрій Нагірняк,
керівник відділу соціальних питань 

Патріаршої курії УГКЦ

КАНОНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
УДІЛЕННЯ СВЯТИХ ТАЇНСТВ 
В УМОВАХ ЕМІГРАЦІЇ 

Таїнство Хрещення може приймати 
тільки неохрещена людина. 

Згідно з  традицією священики 
УГКЦ під час хрещення уділяють 
три Святі Таїнства одразу: Хрещен-
ня, Єлео помазання і Євхаристію. Хре-
щення повинне уділятися на Святій 
Літургії. Без мирян ми не є Церква, 
а тільки ієрархічна структура. Хрести-
ти вдома по хатах неправильно. Згідно 
з канонічним правом Хрещення відбу-
вається в храмі перед парохом і перед 
вірними, які беруть у цьому участь, 
які є свідками і приймають ново-
охрещеного до себе в спільноту. 

Право хрестити має єпископ або 
священик. Правосильно, якщо хрес-
тить парох або делегує уділення цього 
Таїнства іншому священику. В екстра-
ординарних випадках охрестити мо-
же диякон, монах, монахиня і навіть 
християнин. 

До нас іноді звертаються православні 
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Хресних і батьків священик має 
поінформувати про обряд Хрещен-
ня: навіщо повертатися на Захід чи на 
Схід, навіщо потрібна крижма, чому 
ми даємо свічку. Пояснити, що відбу-
вається не тільки Хрещення, а ще од-
не Святе Таїнство – Миропомазання. 
Зазвичай я згадую приказку – всі ми 
одним миром мазані. Кажу, що миро 
освячує Патріарх раз на рік у Патрі-
аршому соборі, потім це миро розпо-
всюджується по всіх парафіях. Звідси 
і приказка. Людям це цікаво. Ці мо-
менти прив’язують їх до реального 
життя. 

Саме на Хрещення прошу принести 
крижму, свічку і хрестик. Закликаю по 
можливості, щоби хресні сходили до 
сповіді, приготували себе до Таїнства. 
Щоби хресні, які приймають чисту 
новонароджену дитину до Царства 
Небесного, самі були поєднані з Церк-
вою і могли поєднати з нею дитину.  

Я завжди читаю молитви за по-
роділлю. І причащаю дитину після 
воцерковлення. Намагаюсь робити 
Хрещення після Літургії.  

Роблю обряд постриження. Він є 
у требниках, зокрема, Митрополита 
Андрея Шептицького. Цей обряд важ-
ливий, він дає розуміння того, що все 
життя цієї людини належить Богові, 
тому ця людина є рабом Божим, а не 
рабом пристрасті, гріха. Колись ми 
постригали рабів і воїнів. А кожен 
з нас, християн, є воїн Христовий 
і раб Божий. 

СВЯТА ЄВХАРИСТІЯ: 
ТАЇНСТВЕННЕ СХОДЖЕННЯ 
БОЖОЇ БЛАГОДАТІ  
НА ПРИЧАСНИКІВ 

Господня благодать завжди в особ-
ливий спосіб дана нам, але від нас за-
лежить, в якій спосіб ми можемо її 
прийняти. 

Бог є в трьох особах: Отець, Син 
і Святий Дух. І ці три особи мають 
божественну природу.

В Євхаристії ми в особливий спосіб 
отримуємо Божу природу, яка даєть-
ся нам назовні. Це унікальне універ-
сальне Таїнство, адже будь-яке інше 
Таїнство з нею пов’язане. Хрещен-
ня, Миропомазання, сповідь згідно 
зі Східною традицією завжди закін-
чується Євхаристією. 

Як ми можемо цю Божу благодать 
в особливий спосіб приймати? 

Священикам варто намагатися, що-
би у їхньому душпастирському житті 
ті Таїнства, які вони уділяють, завер-
шувалися Євхаристією. Тому що тоді 
ми в особливий спосіб подаємо Божу 
присутність людині.  

яснити, що це було б варто зробити, 
що це потрібно. 

У мене було два випадки за 10 ро-
ків мого душпастирства у Києві, коли 
сім’ї сказали, що вони не вінчані і не 
збираються вінчатися, бо не бачать 
у цьому сенсу. І в обох цих випадках я 
відмовив у хрещенні, бо сім’я не тіль-
ки каже, що не є християнською, вона 
і не збирається бути християнською. 

Ми маємо право хрестити лише 
тоді, коли є обґрунтована надія, що 
дитина буде вихована християнином. 
Коли цієї надії немає, то це питання 
вже до мене, чи готовий я взяти на себе 
відповідальність перед Богом і перед 
Церквою і охрестити дитину, якщо 
про неї як про християнина ніхто не 
дбатиме?  

Друге питання, яке я ставлю бать-
кам, стосується хресних, до яких існу-
ють певні вимоги. Це мають бути хрис-
тияни, і обов’язково щоби хтось з них 
був греко-католиком. І щоби цей хрис-
тиянин не був публічним грішником. 
Чому такі вимоги до хресних? Тому що 
ми дбаємо про дитину і хочемо, щоби 
дитина мала добрий приклад в особі 
хресних, які будуть супроводжувати її 
по життю. Віра батьків і хресних бать-
ків є передумовою хрещення.

Є випадки, коли обоє хресних – 
православні. Якщо це добрі христи-
яни – це найголовніше. Але це також 
виклик для нашої Церкви. Хресний – 
це сполучна ланка між дитиною і цер-
ковною спільнотою. Якщо сам хресний 
не належить до цієї церковної спільно-
ти, то як він може поєднувати дитину 
з цією громадою? 

Звичайно, хресний має відповідати 
певним моральним якостям і христи-
янським чеснотам. 

У нашій Церкві є обов’язкова кате-
хизація перед хрестинами. У зручний 
для батьків і хресних час варто про-
вести бесіду і пояснити, в чому поля-
гає Таїнство Хрещення, як до нього 
приготуватися, які є обов’язки хрес-
них батьків. 

Під час такої зустрічі я насамперед 
розповідаю, що таке Хрещення. Кажу, 
що це занурення в Бога-Отця, Сина 
і Святого Духа, з’єднання з Богом, за-
нурення в нове життя.  

Далі кажу, чому можливо і важ-
ливо хрестити дітей. Батьки багато 
дбають про фізичний розвиток ди-
тини і вирішують багато речей за неї. 
Дбають про інтелектуальний розвиток 
дитини і відправляють її до школи, не 
питаючи, чи хоче вона, не чекаючи, 
щоби вона зробила вибір – ходити їй 
до школи чи ні. Батьки нав’язують їй 
свої моральні цінності, пояснюючи, 
що таке добре і що таке погано. Так 
само батьки, дбаючи про духовний 
розвиток дитини, можуть зробити за 
неї і цей вибір. Якщо вони знають, 
що добре бути з Богом, то і для їхньої 
дитини добре бути з Богом. 

Христос сказав: «Не забороняй-
те дітям приходити до мене, бо таких 
є Царство Небесне». 

Під час цієї зустрічі варто розка-
зати про шість правил віри, про Та-
їнство Пресвятої Трійці, про те, що 
Христос  здійснює спасіння людства 
завдяки своїй хресній смерті. І в цей 
момент відбувається зцілення люд-
ства від хвороби, яка настала внаслі-
док роз’єднання людини з Богом, вна-
слідок гріха. Христос смертю смерть 
подолав і життя дарував. Це відкри-
ває нам дорогу до життя, до єдності 
з Богом.  

Отець Василь Чудійович,
віце-канцлер Київської  

архиєпархії УГКЦ
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ЛІТУРГІЯ: СЛОВО  
І ТАЇНСТВО ЄВХАРИСТІЇ
Слово Боже  
в богослужіннях Церкви

З початків християнства завжди 
підкреслювався взаємозв’язок між 
Священним Писанням і Літургією, 
яка є прилюдним і офіційним місцем 
голошення і пояснення Біблії.

Літургія Слова, як невід’ємна час-
тина Літургії і Святих Таїнств вза-
галі, бере свій початок з єврейської 
синагоги, в котрій все якраз і зосеред-
жувалося довкола читання Святого 
Писання. Це ввжалося безпосеред-

ньою і особливою присутністю Господа (шехіна)1, «Премудрість вчинила собі 
дім» (Екл. 24 глава).

Саме про цю присутність Христа Господа і говорить Доґматична Конститу-
ція Про Святу Літургію у двох нерозривних способах: Трапези Слова (SC 7), 
і Трапези Євхаристії (SC 48, 51; DV 21; PO 18; PC 6).

Ці два способи присутності є одним нерозривним актом, про що й гово-
рить (SC 56): «Дві частини, з яких начебто складається Служба Божа, а саме: 
літургія слова й жертвоприношення, так тісно з собою пов’язуються, що ство-
рюють одну дію богопочитання». Отже, це не є дві частини, які йдуть одна за 
другою або матеріально додаються одна до другої, але по суті з’єднані в одне 
ціле Таїнства Христа, який є Словом і Хлібом життя. Це таїнство здійснюється 
на рівні обряду. Так само і доґматична Конституція про Боже Об’явлення, Dei 
Verbum (21) підкреслює, що зв’язок між Словом і Євхаристією стосується того 
ж самого воплоченого Слова. «Церква, як і Тіло Господнє, завсіди почитала 
Бо жественні Писання, тому що, найбільше в святій Лі тургії, не перестає брати 
з трапези і Божого слова і Тіла Христового хліб життя і подавати віруючим». 
Отже, не треба влаштовувати двох трапез-престолів, чи кивотів (в одному 
класти книгу св. Євангелія, а в другому зберігати євхаристійні види) для бо-
гопочитання, оскільки є один Христос і одна трапеза Господня.

І читання Святого Письма, і євхаристійна частина Літургії є нічим іншим, 
як актуалізацією, уприсутненням спасіння; над ним учасники призадумуються, 
ним причащаються, його засвоюють і ним живуть, прямуючи до небесного 
Єрусалиму.

Змістом постійного голошення Слова Божого є ніхто інший, як сам Хрис-
тос – Лоґос (Лк. 24:27–44). 

1 Bouyer L., Eucaristia, ELLE DI CI, Torino – Leumann 1969, p. 46.

Христос поєднує дві природи – 
людську і Божу. І він є прообразом 
для нас, людей.

Всі знають феномен, досить дис-
кусійний у Середньовіччі – «щаслива 
провина» – який чітко каже: добре, що 
Адам і Єва згрішили, бо завдяки їхньо-
му гріху Христос приходить у світ, що-
би відкупити його. Якщо ми читаємо 
святоотцівську традицію, то побачи-
мо, що навіть якби не було гріха, мав 
би прийти Христос, щоби показати, 
до якої міри людини ми маємо рости, 
щоби поєднати у собі богочоловіка – 
людину і Бога. Щоби ми, люди, ставали 
христоподібними, якщо брати західну 
термінологію, або побожними, якщо 
брати східну термінологію.

Це може відбуватися саме через 
пресвяту Євхаристію. В Євхаристії 
ми отримуємо, крім своєї людської 
природи, ще одну – природу Христа 
під виглядом хліба і вина.

Святі отці говорять про те, якщо 
ми занадто призвичаємось до чогось, 
зокрема і до Святої Євхаристії, то во-
на перестає давати поживу, розвиток 
і динамізм нашій особистості. У Схід-
ній Церкві є навіть так звані алітургій-
ні дні, коли заборонено причащатися. 

Тобто є дні, коли я не причащаюся, 
щоби розуміти, що посідання Хрис-
та, постійне життя з Ним не стали 
для мене звичкою. Відмежувавшись 
кілька днів від причастя, я можу пере-
осмислити себе як особистість і маю 
зрозуміти, чи мені Його бракує. 

Душпастирі мають дбати про те, 
щоби усі парафіяни отримували при-
частя, Євхаристію. Адже суть Євха-
ристії – не тільки перемінити хліб і 
вино на Тіло і Кров Христову, а суть – 
перемінити тих, хто бере участь у Лі-
тургії. Щоби люди ставали побожни-
ми, подібними до Христа в особливий 
спосіб.

Літургія для священиків не закін-
чується в храмі, вона продовжується 
за його дверима, коли вони свою пра-
цю виконують  відповідально, чесно, 
морально і бажають цією працею змі-
нити себе і людей навколо. 

Єром. Матей Гаврилів, ЧСВВ
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Слово Боже – це:
Архе – Начало начал,
Фос – Вічне нестворене світло,
Зое – життя проникаюче і творче (Йо. 1:1–4),
Софія – яка, втілюючись, встановляє намет своєї 
присутності між людьми (Йо. 1:14),
Бог-Син єдинородний в лоні Отця (Йо. 1:18),
Плерома – Повнота Божества (Кол. 1,19; 2,9),  
з якого ми всі прийняли (Йо. 1:16–17),
Вічно живий (Євр. 4:12),
Слово Життя (Йо. 5:24),
Слово Життя вічного (Йо. 6:68),
Дух і Життя (Йо. 6:63),
Слово зі Святим Духом (1Сол. 1:5–6),
Радість зі Святим Духом (Гал. 5:22–23),
Сила Слова в дії (Євр. 1:3),
Меч духовний (Еф. 6:17),
Вогонь божественний Святого Духа (Дії 2:1–4; Єр. 20:9),
Слово Воскресіння, що воскрешає (1 Кор. 15:45) 
через благовість мертвим (1 Пет. 4:6),
Слово обожнююче (Пс. 81:6; Йо. 10:34–36),
Божественне зерно, що обожнює у народженні від Бога (1 Пт. 1:23),
Слово, через яке Бог народжує (Як. 1:18).
Боже Слово вчиняє людей найближчою 
родиною  Ісуса (Лк. 8:21; Гал. 4:19).

�Æ��ºÈ½�ÄA�ÆqÅÆ Ісус сказав до своїх учнів: «Коли хтось мене любить, то й 
слово моє берегтиме і злюбить його мій Отець, і прийдемо ми до нього, і в ньо-
му закладемо житло. А хто мене не любить, той і слова мої не береже. І слово, 
яке ви чуєте, не моє, лише Отця, який послав мене. Це мовив я до вас, коли 
з вами перебував. А Утішитель, Святий Дух, якого Отець в ім’я моє зішле, той 
навчить вас усього і все вам нагадає, що я сказав вам» (Йо.  14:23–26). А у сво-
їй архиєрейській молитві Спаситель просить небесного Отця за своїх учнів: 
«Отче, освяти їх у твоїй істині: слово твоє істина» (Йо. 17:17). І справді, як роз-
повідає святий євангелист Лука, апостоли і ті, що були з ними після зішестя 
Святого Духа, творячи юну Церкву, «постійно перебували в апостольській 
науці та спільності, на ламанні хліба і в молитвах» (Дії 2:42) та «мали одне 
серце і одну душу» (Дії 4:32). Ця молода, динамічна і наділена різноманітни-

Літургійний спомин (анамнезіс) через відправу-обряд полягає не стільки 
у спогадуванні подій з життя Спасителя, скільки у спогадуванні й актуалізації 
таїнств спасіння, бо найголовнішим і остаточним та незамінним сакрамен-
том спасіння є Сам  Ісус Христос2.

Отже, як Писання у всіх його моментах завжди залишається благовістям 
спасіння, так і літургія на всіх своїх етапах є завжди підтвердженням, здій-
сненням його на рівні обряду. Тож можемо бути впевнені, що християнська 
літургія ґрунтується на Писанні, як і наявність (присутність) Христа знахо-
диться у благовіствуванні. Звідси випливає два важливих наслідки:

Літургія потребує читання Святого Письма не тільки через повчальність, 
а й через аспект звіщання як необхідну складову її цілісності. Ось чому у кож-
ному літургісанні Святих Таїнств, молебенів, похорону тощо нашого обряду 
є присутнє Слово Боже.

Позаяк Літургія є завжди виявлення в дії і оскільки це є кайрос, в якому 
«Слово стається Тілом і замешкує між нами» (Йо. 1:14), вона справді реально 
перемінює нас силою Святого Духа на образ Христа, просвічуючи нас щораз 
більше у пізнанні Його, нашого Господа (2 Кор. 3:14–18). Отже, Святе Писання 
вже не є тільки написаною чи друкованою «мертвою» буквою, але набирає 
щораз, то більше роль благовіствування – проголошення таїнства спасін-
ня тут і тепер! Отож, Христос, починаючи від своєї присутності у звіщанні, 
стає дійсністю сопричастя завдяки силі своєї реальної і активної присутності 
у християнській літургії. Це стверджує сама доґматична конституція SC, 35,2: 
«голошення дивних Божих речей в історії спасіння, чи пак у таїнстві Христо-
вім, яке в нас завжди є і діє, головно в літургійних відправах».

Головним Первосвящеником, який править Службу Божу, є ніхто інший, 
як сам Христос, Логос, Богочоловік. Він є «Той, хто приносить і приноситься, 
хто приймає і кого роздають»3 .Він є Джерело життя вічного, що насичує учас-
ників своїм животворящим Словом і своїм Тілом та Кров’ю, обожествлюючи 
і таїнственно з’єднуючи їх з Отцем. Святий Дух, що надихав авторів священ-
них книг, так само надихає слухачів Слова Божого для його сприйняття і за-
своєння, а під час епіклези сходить на учасників, як на Тіло Христа містичне, 
церковне і на Тіло Христа Євхаристійне, щоб усіх учинити одним тілом. Сенс 
Літургії полягає у тому, щоб уможливити якнайтісніше гармонійне єднання 
Бога з людиною, людини з людиною, Творця з творінням, небесне з земним, 
дочасне з вічним, видиме творіння з невидимим. Бог Словo, Слово Боже, Бог 
Слово воплочене у Святому Письмі має багато значень.

2 Див. Роберт Тафт, SJ, Літургія як вияв церковної ідентичності. У збірнику В пошуках 
ідентичності, Студійні дні в Ніередьгазі, «Свічадо», Львів 1998, с. 85.

3 Молитва священика під час «Ми Херувимів».
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ла (пор. Лк.  :26–38). «І слово тілом стало, і оселилося між нами» (Йо. 1:14). 
Пресвята Богородиця не тільки виконала це своє материнське божественне 
покликання, вона продовжувала його здійснювати впродовж земного життя 
її Сина і по його смерті та воскресінні, навіть щодо учнів Христових. Ось, як 
чудово це висловлює поет Тарас Шевченко у поемі «Марія»:

І ти, великая в женах! 
І їх униніє, і страх 
Розвіяла, мов ту полову, 
Своїм святим огненним словом! 
Ти дух святий свій пронесла 
В їх душі вбогії! Хвала! 
І похвала тобі, Маріє! 
Мужі воспрянули святиє, 
По всьому світу розійшлись. 
І іменем твойого сина, 
Твоєї скорбної дитини, 
Любов і правду рознесли … 

Святе Письмо – Слово Боже в українській літургійній духовності
Літургійна творчість, яка постійно примножувала літургійне багатство по-

місних Церков, поступово стала офіційною і зобов’язуючою хоровою молит-
вою – церковним правилом – Часословом. Наші українські Церкви перейняли 
це багатство у візантійському обряді спочатку церковнослов’янською мовою, 
а відтак і українською живою мовою, і воно є їхньою об’єднувальною основою 
молитви. Літургійна українська духовність поряд з духовністю інших народів – 
це ніщо інше, як вияв невпинного процесу, актуалізація історії спасіння для 
нашого народу. Літургійне життя добового, тижневого, місячного і річного 
кола вже само по собі є початком і вершиною духовності, яка ґрунтується на 
Святому Письмі і богослужбових текстах стихирів, тропарів, кондаків, ірмо-
сів, сідальних, акафісту, молебнів, що зі Слова Божого випливають і до нього 
ведуть. Нариклад, візьмемо стихири зі Служби всім Святим українського на-
роду, яких названо «ісповідниками і свідками Святого Євангелія»:

«Як кадило запашне, хай будуть перед престолом Всевишнього моління 
древніх праведників українського краю та муки всіх наших ісповідників 
Святого Євангелія, їхніми бо жертвами відроджується й могутніє Христова 
Церква в нашому на роді»6.
Або оця:

«Гідно вшануймо сьогодні пам’ять первоцвітів християнства на україн-
ській землі і тих, що в переслідуванні за віру засяяли геройськими чес нотами, 

6 Молитвослов, Видавництво ОО. Василіян, Торонто – Рим 1990, Тропар Канона Утре-
ні, с. 783.

ми дарами Христова Церква почала бурхливо і чисельно зростати, поступово 
усвідомлюючи своє вселенське покликання. Через благовіствування Слова 
Божого, проповідування, навчання та Хрещення і Євхаристію, вона почала 
ширитись по всіх усюдах. 

Спільнотний вимір щодо Слова Божого гарно висловив св. Григорій Великий:
«Я знаю, що часто багато речей зі Святого Письма я сам не міг збагнути, 

однак їх зрозумів, коли знайшовся між вами, брати мої. За цим знанням 
я шукав, що збагнути завдяки кόму, було мені дано таке розуміння. Отак, 
завдяки Божій благодаті, приходить і більшає розуміння, а меншає гордість 
у той час, як завдяки вам засвоюю те, що вам пояснював, еге ж, признаюся 
вам щиросердечно, стільки разів чую від вас те, що кажу вам. … Коли ж 
розумію трохи, то це через моє духовне незнання, а коли хочу збагнути сенс, 
то завдяки Божій ласці, даній мені задля вашої побожності»4.  «Духовний 
шлях предсідника спільноти, – продовжує св. Григорій, – пов’язаний з по-
ступом у вірі співбратів; і навпаки, цей поступ у вірі братів підтримується 
вірою очолюючого. У цьому спільному слуханні Слова братня любов ви-
являє розмаїті свої дари»5.
Цей же процес продовжується й тепер, особливо у країнах, де Церква пере-

можно вийшла з переслідування і продовжує свою місію. Якщо така помісна 
Церква, зокрема наша УГКЦ, буде мати запал перших християн, то немає 
сумніву щодо її успіхів. У візантійській Літургії збереглася глибоко багата 
богословським змістом молитва, вірогідно єрусалимської традиції, яку свя-
щеннослужитель завжди проказує – шкода що потиху – перед читанням Свя-
того Євангелія:

 «Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче Владико, нетлінне світло Твого 
богопізнання і відкрий духовні очі нашого ума (мисленні), щоб ми зрозу-
міли Твої євангельські проповідування. Вклади в нас і страх блаженних 
Твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне 
життя, думаючи і діючи все, що угодне Тобі, бо Ти є просвічення душ і тіл 
наших, Христе Боже, і Тобі славу віддаємо з безначальним Твоїм Отцем, 
і пресвятим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на 
віки віків. Амінь.»
Ця молитва звернена до  Ісуса Христа – Первосвященика, який молився 

і продовжує благати свого небесного Отця і нашого Отця, щоб Слово його 
ми збагнули, ним духовно жили і діяли, завжди подобаючись нашому Твор-
цеві. Найгарнішим прикладом такої поведінки є Марія, яка спочатку послу-
хала слова Архангела Гавриїла, призадумалася над ними, прийняла їх своїм 
умом і серцем, а відтак чудесно прийняла Боже Слово – Логоса –   Ісуса Христа 
у своє пречисте і непорочне лоно й надприродним способом його народи-

4  Hom. in Ez. II, 2: PL 76, 948 D-949A
5  Mor. 30, 27: PL 76, 569 C-570A
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Таїнство Пресвятої Євхаристії 
Слововживання

Ламання хліба (τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου) – це найдавніше окреслення, яке вживала 
перша християнська спільнота (Ді. 2:42,46; 20:7), щоб підкреслити дійсність 
злуки з Христом: «Чаша благословення, що ми благословляємо, хіба не є 
причастям Христової крови? Хліб, що ламаємо, не є причастям Христового 
тіла?» (1Кор. 10:16).

Вечеря Господня (κυριακὸν δεῖπνον) (1Кор. 11:20).
Євхаристія (від євр. бераках, barach тода), вживається від кінця I ст. Ламання 

хліба супроводжувалося подякою (Ευχαριστία), (εὐχαρίστω – дякую), а та-
кож означало освячені дари хліба і вина. Вислів «Θεία Ευχαριστία» міцно 
ввійшов у церковне життя й офіційні документи Церкви.

Ευλογία – («чаша благословення», «τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας» 1Кор. 10:16) вка-
зує на Євхаристію, як на поживу. Пізніше вживали цей вислів свв. Отці 
Церкви (ІІІ-V ст.), наприклад, Кирило Єрусалимський у його Катехитичних 
повчаннях, а також Іполіт Римський; однак застосували не до Євхаристії, 
але до аґап. Це розрізнення прийнялося у Східній Церкві, наслідком чого 
є т.зв. антидор (замість причастя).

Жертва (sacri�cium, o�erre, sacri�cari, oblatio – це слово було до VI ст. зви-
чайною назвою Месси, ευχαρίστήριος θυσία, προσφορά, αναφορά – возно-
шення у грецькій Літургії. Технічні назви євхаристійного приношення, 
тобто молитов:

Дар – корван (у сирійській літургії), патарак (у вірменів).
Sacrum (Етіопія і арабсько-мовні країни), sancta, sacra.
Domicinium, Collecta (Африка), = gr. συνάξεις (до ІV ст.).
Λειτουργία – спільна (народна) справа – служба (від ІХ ст.).
Summum oqcium (пізнє середньовіччя), munus.
Actio (від agere) – ordo agendi – порядок діяння (св. Августин, Sermo, 34)
Missa (in pluralis missae) від ІV ст., осбливо прийнялося в сердньовіччі у Ла-

тинській Церкві. Тлумачення різні: «молитви, послані Богові», «особлива 
чинність посланого», «закінчення обряду» missa = dimissio, від mittere – по-
силати, dimittere – висилати, звільняти, відпускати – саме так закінчується 
латинська Служба Божа: Ite missa est, що мовно (філологічно) беручи, не-
можливо поєднати9.

Taїнство, гр. μυστήριον (св. Йоан Золотоустий) відповідник латинського 
sacramentum.

9 Докладніше див. Nadolski, Ks., Liturgika, t. IV, Eucaristia, Pallottinum, Poznań 1992, 
s. 78.

як справжні Божі праведники і свідки Христового Євангелія, бо сьогодні 
в славі Божій вони моляться за спасіння душ наших»7.
Богослужби Требника-Евхологіона, що містить у собі Чин Святих Таїнств, 

благословень, освячень, молебних піній, що ґрунтуються на Слові Божому, 
яке в більшості випадків читається, а самі молитви, особливо в анамнетич-
ній (спогадувальній) їхній частині, завжди посилаються на Біблію Старого та 
Нового Завіту. Під час похоронного походу з хати до церкви і цвинтаря свя-
щеник на прохання вірних зупиняється і читає св. Євангеліє, а люди клякають 
під нього, щоб слухати святе благовіствування і жертвувати його за усопшого.

Богогласник – народні пісні та Слово Боже
Окрім усталених церковних наспівів, український народ у притаманній 

йому співучості витворив паралітургійні пісні на народні мелодії. Авторами 
цих пісень були невідомі та відомі поети, композитори, священики, монахи 
і монахині та миряни. Ці пісні, зокрема колядки і щедрівки, прості й зво-
рушливі, співають люди в церкві, в дорозі, вдома і під час прощ та під час на-
родних масових урочистостей. Вражає те, що церковні пісні, переповідаючи 
зміст свята, обов’язково ґрунтуються на читаннях Святого Євангелія. Такий 
спосіб інтерпретації можемо сміливо назвати народним переспівом Благо-
вістя, своєрідним співаним народним Синаксарем. Український народ у своїх 
церковних піснях, побудованих на спогадуванні подій в історії спасіння, во-
скресних, різдвяних, господських, богородичних, будує їх на неповторному 
і влучному посиланні на Святе Письмо

Богогласник8 охоплює своїми піснями практично увесь літургійний рік 
з Дванадесятими, Богородичними Святами, періодами Посної і Квітної  Тріоді, 
празниками Святих. Окрім цього, є пісні, присвячені Богу-Створителеві,  Ісусові 
Христові, не залишено поза увагою похорон та інші обставини життя. Всі ці пісні 
просякнуті великою любов’ю до Господа, до Пресвятої Богородиці, до Святих 
і до рідного українського народу. Не можна не згадати, що усі празники і вро-
чисті події завершуються величним побажанням-молитвою «Многая і благая 
літа»! Варто сказати, що саме ця народна побожність була у часи комуністич-
но-атеїстичного гніту вільним і спонтанним виявом народної християнської 
віри у колядках, святкуваннях іменин, уродин і ювілеїв, весіллях і похоронах.

7 Молитвослов, с. 783.
8 Див. монографію Юрія Медведика, Українська духовна пісня XVII–XVIII століть, 

Вид-во УКУ, Львів 2006. В ній подано розлогу бібліографію. Шкода, що шановний 
Автор (хоча це й не було його обв’язком) не подав богословського та літургічного 
аналізу духовної пісні. 
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«За посередництвом Церкви»: тут треба розуміти, що Христос, як сакрамент 
спасіння, більше вже не здійснює своє служіння безпосередньо і одинцем, 
але через Церкву. Справді, священицьке діло Христа через участь Церкви 
стає її священством, оскільки вона є тілом Христа, а внаслідок цього Лі-
тургія належить їй, як притаманний скарб. Літургія має особливу якість 
богопоклоніння, бо через Церкву в обрядах нині, вже приходить у світ те, 
що було колись здійснене Христом у його таїнстві воплочення, страстей, 
животворящої смерті і воскресіння. І тому, що Церква «заручена» Христові 
у здійсненні його священицького діла, можна сказати, воно актуалізується 
тепер у світі через Церкву.

«Відправляється і продовжується»: відправляється, тобто здійснюється, пере-
буває в стані виконання; не «повторюється», але: продовжується, утрива-
люється («perpetuaret» SC 47), тобто постійно, безперервно актуалізується. 
Священицьке діло Христа – справа спасіння світу, не є тільки його великою 
заслугою, завдяки якій люди «прикликані» до освячення, мовляв, бо усе те, 
що вчинив Христос, є зробленим для них; з іншого боку: усе, що вчинив 
Христос, треба розглядати зробленим усіма людьми, тобто від імені людей. 
Отже те, що було вчинене колись у Христі de jure (законно) людською при-
родою усіх, тепер de facto здійснюється через Літургію окремими особами, 
які разом творять в єдності тіло Церкви.

«Священиче діло Христа»: тобто усе діло відкуплення, здійснене Христом, як 
Посередником між Богом та людьми, уможливлюється завдяки Жертві, 
яку Він сам особисто приніс у Пасхальній Тайні, отримуючи обітниці Божі 
й визволяючи людей, щоб учинити їх «святою нацією, народом придбаним, 
гілкою вибраною, царським священством» (1 Пет. 2:9). «Ти бо єси той, Хто 
при носить і Кого приносять, і Хто прий має і Кого роздають, Христе Боже 
наш» (Молитва під час «Ми Херувимів»).

«Освячення людей і прослава Бога»: діло, колись сповнене Христом, є нічим 
іншим, як прославленням Бога через освячення людей. Христос здійснює 
богопочитання у той спосіб, що Він собою і через себе очищує людей, освячує, 
поєднує і приводить їх до Отця у Святому Дусі. Його справа актуалізується 
тепер у Літургії, через яку людина освячується і може сміливо та з довірою 
в істині прославляти Отця. Справжні богомольці, що поклоняються Отцеві 
в Дусі й Правді, є ті, які цілковито підпорядковуються Богові і визнають 
його своїм Творцем і Відкупителем.
Коли говоримо про Таїнство Пресв. Євхаристії, треба сказати, що: «У всіх 

Таїнствах відновлюється П’ятдесятниця і шлюбне з’єднання Христа з людською 
душею та з Церквою; це новий Завіт, це нова Пасха. Ця віднова сягає своєї 
вершини у Таїнстві Євхаристії. Це Дух Святий актуалізує таїнство. Він пере-
мінює пожертву, яку ми приносимо11.

11 Ferrari, Parusia dello Spirito Santo e sua opera di salvezza, in O reologos 3 (1983), 432–424.

Благодарeніє – у слов’ян від гр. εὐ-χᾰριστία = благодарення, подяка (від гр. εὖ – 
добро, благо і гр. χάρις – ласка, краса, приємність, задоволення, милість, 
благовоління, пошана, честь. Інші назви Євхаристії: Святе Причастя, Служба 
Божа, Літургія, ª�ÃÆ�À r�¢ÈÆ�ºÔ�È�ÉÊ3ºÓ, Трапеза.
Є ще багато інших похідних назв, величань і епітетів щодо Євхаристії, які 

мають скоріш за все молитовне значення.10

ІІ Ватиканський Собор (SC)  
про Літургію Пресвятої Євхаристії (Євхаристійну Літургію)

«Священнодія»: тобто богопоклоніння; це не дія у зовнішньому значенні, але 
в сенсі слів Христових: «Отче, те діло, що ти мені доручив – я виконав». 
Справді, Літургія актуалізує (exercetur), творить діло нашого відкуплен-
ня (SC 2).

«Через яку»: цей вислів означає посередницьку природу Літургії, яка одночасно 
є засобом medium quo і medium alicuius, вона нe є загальною священнодією, 
завдяки якій в певному порядку щось робиться для Бога; навпаки, це дій-
ство бере свою силу, як засіб із факту, яким сам Христос уприсутнюється 
як головний Літург. Літургія є дією, що нею Церква здійснює те саме, що 
робив Христос.

«Обрядом»: обряд – це сакральний знак, що означає певну дійсність і її ре-
алізує. Оцю обрядову природу Літургії не варто розглядати, як це часто 
трапляється, тільки в антропологічному вимірі, хоч Літургія має потребу 
у зовнішніх знаках. Але у цьому випадку «обряд» як знак, вказує на стосунок 
із Христом, тому що служить для означення спогадувальної (анамнетичної) 
актуалізації та присутності Христа і, подібно як Христос-Лоґос здійснив 
Боже діло у з’єднанні людської природи зі собою, отак й літургійний обряд 
у своєму матеріальному вимірі виявляє дієвість і потугу Слова Божого.

«У Церкві»: як живому і реальному тілі Христовому, в якому сам її Глава – Хрис-
тос – є присутнім і діючим Первосвящеником. Мовиться в Церкві, бо вона 
є першим місцем Літургії. Справді, священицьке служіння Христа творить 
людей Церквою. Тобто не «якоюсь» церквою, але справжньою, дійсною 
Церквою. Приймаючи це велике значення, яке має Євхаристія для Літургії, 
можемо з древніми отцями сказати, що «Євхаристія творить Церкву», то-
му що через літургійне дійство реалізується Церква, і ми, її члени, «будучи 
вибрані і покликані, стаємо Церквою» (Еф. 1:22–23). «Церква» «ἐκκλησία» 
від «ἐκ-κаλеω» – кличу, скликаю, щоб жити нам для слави Божої.

10 Див. ¯¸ÉÆÉÃ3ºÒ|�¨À�ÄÒ 1950, с. 1180: §ÆÉÃ�¼Æº¸Å���Éº��ÇÈÀÏ¸Ñ0Å�A� Канон. Ранком 
Часи (псалми 22, 23, 115) з тропарями і молитвами: св. Василія (1-а) і св. Йоана Зо-
лотоустого (2-а), Симеона Метафраста (3-я і 4-а), Йоана Дамаскина (5-а), Василія 
Великого (6-а), Симеона Нового Богослова (7-а), Іоана Золот. (8-а, 9-а, 10-а), Йоана 
Дамаскина (11-а), Іоана Золот. (12-а), а також ще одна окрема, завершальна молитва. 
Після причащання: ¤ÆÃÀ�ÊºÓ�¹Ã¸»Æ¼¸È0Å�A (шість).
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і всі молитви – ранні, вечірні та нічні – нам залишилися незмінними згід-
но зі стародавнім звичаєм Східної Церкви, а саме: Святі Літургії, яких є 
три – Василія, Золотоустого і Епіфанія, яка буває на Вели кий піст з наперед 
освяченими Дарами, – а також усі інші церемонії та обряди нашої Церк-
ви, які ми мали дотепер, оскільки це зберігається і в Римі під послухом 
Найвищого Архиєрея; і щоб усе це в нас було нашою мовою. (7) Щоб нас 
не примушували відбувати процесії на день свята Тіла Христо вого, а щоб 
ми могли ходити з процесіями зі своїми Святими Тайнами, бо в нас є ін-
ша [практика щодо] Святих Тайн»14.
У Східних Церквах Пресвята Євхаристія шанобливо, як «tremendum 

mysterium»,15 зберігається на престолі, у святилищі за іконостасом чи в ін-
шому місці, як запасні дари, для причащання хворих. Східна Церква не має 
євхаристійного культу поза Літургією, але у самій Службі Божій і не окремо 
від неї, але кожен раз закінчується благословенням Найсвятішими Тайнами. 
У Великому Пості – Чотиридесятниці, коли правиться Літургія Передосвяче-
них Дарів, народ співає глибоко богословську і духовно багату пісню:

¥Ó�ÅÕ�ÉÀ�ÃÓ�Å½¹½�ÉÅÓA�ÉÒ�Å �̧ÄÀ�Å½ºÀ�¼ÀÄ>�ÉÃR¾¸ÊÒ|�É½��¹Æ�ºÍÆ�¼ÀÊÒ�Î�̧ÈÔ�
ÉÃ �̧ºÓ|�É½��¾½�ÈÊº¸�Ê �̧ÁÅ¸A�ÉÆº½ÈÐ½�Å¸�¼ÆÈ@Å3ÉÀÊÉA����ÈÆÖ�À�ÃÖ¹3º�Ö�ÇÈÀÉÊËÇÀ�ÄÒ|�
¼¸�ÇÈÀÏ �̧ÉÊÅÀÎÓ�¾À�¿ÅÀ�º�ÏÅÓA�¹R¼½ÄÒ���̧ÃÀÃR�¸|��̧ÃÀÃR�¸|��̧ÃÀÃR� �̧��

Кодекс Канонів Східних Церков каже:
У церквах, де буває прилюдне богопочитання і, принаймні, кілька разів 

у місяць відправляється Божественна Літургія, треба берегти Пресвяту 
Євхаристію особливо для хворих, сумлінно дотримуючись приписів лі-
тургічних книг власної Церкви свого права, а вірні повинні з найбільшою 
шанобою її почитати (adoretur)17.

II Ватиканський Собор про присутність Господа в Літургії, SC 7; LG 21; AG 9
Літургія – це виконання Христового священства (SC 7), тобто продовжен-

ня у часі і просторі Його священнодіяння для виконання діла спасіння і його 
засвоєння вірними. Єдиний посередник між Богом і людьми,  Ісус, Воплочене 
Слово продовжує звершувати освячення людського роду і віддавати досконале 
поклоніння Отцеві через своє містичне тіло – Церкву, в якій продовжує своє 
первосвященицьке служіння. Літургія – це завжди дія Христа, який у ній є 
постійно присутній. Він справді є Емануель – «з нами Бог», (пop. Мт. 1:23), 
14 Переклад латинськомовної версії див. у: Основні документи Берестейської унії, упор. 

о. Порфірій Підручний, Записки ЧСВВ 15 (1996) 19–25. Оригінальний текст у: Documenta 
Unionia Berestensis eiusque auctorum ( 1590–1600) / ред. Athanasius G. Welykyj, (далі – 
DUB), Romae 1970, № 41–42, c. 61–75.

15 Vilhelm de Vries, Ortodossia e cattolicesimo, Quereniana, Вrescia 1983, pag. 92.
16 Служебникъ, Римъ 1942, с. 437–438.
17  ККСЦ, Kан. 714, § 1.

Святе Письмо і ІІ Ватиканський Собор про способи присутності Господа
• «Де двоє, згодиться просити... де двоє або троє зібрані в Ім’я моє, там і я 

посеред них» (Mт. 18:19–20)
• «Я з вами по всі дні...» (Йо. 14:20–23.28)
• «Ви в мені, а я у вас... У мені перебувайте... Я виноградина...» (Йо. 15:4–7) 
• « Ісус вірою оселився в серцях...» (Еф. З:17).

В Апостольському і святоотцівському періоді дуже наголошувалося на 
церковному вимірі єднання з Христом. Присутність Господа усвідомлюва-
лася настільки сильно, що не було потреби робити з цього якісь особливі 
 дослідження чи пояснення вірним, чи влаштовувати конференції. Цією при-
сутністю Господа християнські спільноти просто жили. Вистачало самого 
літургісання Слова Божого, відправлення святих Таїнств (особливо Євхарис-
тії), молитов, очолюваних єпископом зборів пресвітерів і дияконів, щоб усві-
домити собі присутність  Ісуса Христа. Святий Ігнатій Антіохійський у своїх 
творах знаменито поєднує присутність Христа з особою єпископа і вірних, 
зібраних для Євхаристії:

«Старайтеся літургісати єдину Євхаристію, бо є тільки одне тіло Господа 
нашого  Ісуса Христа. І є тільки одна чаша для з’єднання нас з його кров’ю; 
один тільки олтар, як і один єпископ із збором пресвітерів та дияконів»12.
Треба сказати, що Східна Церква, на відміну від Латинської Церкви, не знала 

і не знає такого способу пoбожностi, як почитання, чи «виставлення» Євхаристії 
поза Літургією, або так звані відвідини Святих Тайн. Як знаємо, у середньовіччі 
в боротьбі з єрессю, яка заперечувала дійсну присутність Христа у Св. Тайні, 
розвинувся культ-поклоніння Богочоловікові приявного під святими вида-
ми... Внаслідок цього Захід стає щораз інакшим від Сходу. У Східній Церкві, 
зокрема нашій УГКЦ, де не було жодних євхаристійних суперечок, незмінно 
зберігається древня засада Отців Церкви, яка нерозривно поєднує молитву 
і віру згідно з формулою: «Legem credendi lex statuit supplicandi» (скорочено: 
«lex orandi – lex credendi»). Її висловив прибл. 435 р. монах, вірогідно секретар 
Папи Лева Великого, Просперо з Аквітанії у збірці Indiculus:

«… ми бачимо, – пише він, – у священицьких, переданих від апостолів, 
обрядах, що вони відправляються однозгідно по всьому світі і в усій като-
лицькій Церкві, щоб закон молитви встановлював закон віри»13.
Цікаво, що Отці Берестейського поєднання 1596 року, знаючи літургійні та об-

рядові й богословські відмінності між Латинською і Східною Церквами, заявляли:
«Артикули, на які ми потребуємо запоруки від панів римлян перед тим, 

як приступимо до єдності з Римською Церквою. … (2) Щоби Божа хвала 

12 S. Ignalio Am., Ad Phil. 4; [Ed.] Funk, Patres apostolici, I, Tubinga 1901, p. 266 = SC 41.
13 Giraudo Cesare, sj, Eucarestia per la Chiesa, E.P.U.G, Roma, 1989, pп.15–16.
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її «найвизначнішим способом», «реальною присутністю «pour excellence» (per 
eccellenza, per antonomasia, за перевагою), «субстанціальною». Такий спосіб при-
сутності не виключає інших способів, але, навпаки, їх утверджує. Варто сказати, 
що спосіб євхаристійної присутності, наведений у переліку SC, йде після спо-
собу присутності в особі священнослужителя, а це для того, щоб підкреслити 
єдність священицької і євхаристійної жертви, як Христа, так і самого священно-
служителя, а також й усіх вірних (РО 5; LG 11). Йдеться про тотожність хресної 
і євхаристійної Жертви та про тотожність жертвуючого і жертвуваного, яким 
є сам Христос. Це по-богословськи досконало виражено в особистій молитві 
священика під час співу «Ми херувимів», «Ти бо єси той, Хто приносить і Кого 
приносять, і Хто приймає і Кого роздають, Христе Боже наш…»

В Євхаристійній відправі здійснюється не тільки тотожність Жертви-Христа, 
а й динамічна сакраментальна присутність Пасхальної Тайни, бо анамнетично 
і обрядово вона репрезентується, уприсутнюється, актуалізується, як Пасха 
страстей і Пасха воскресіння за посередництвом літургісання і сакраментальних 
елементів хліба й вина. Таким чином, Євхаристія є спасаючою Пасхальною Тай-
ною  Ісуса Христа, яка через обряд не повторює чи помножує «хресну жертву»20, 
бо Жертва є та сама, один раз і назавжди принесена (пop. Євp. 9,12; 10,10), але 
кожного разу літургісована, продовжує приноситися у часі й просторі, аж доки 
Господь не прийде. Служба Божа є жертвопри ношенням, оскільки є Святою Тай-
ною або знаком, що репрезентує і актуалізує хресну жертву і є Святою Тайною, 
оскільки встановлена для уприсутнення Пасхи Господньої, як спасаючої події21.

Різниця присутності Христа у Пресв. Тайні Євхаристії та в інших Св. Та-
їнствах полягає у тому, що в останніх ця присутність не є субстанціальною, 
оскільки триває в ча сі священнодії. Євхаристійна ж присутність є постійно 
триваючою, аж доки зберігаються непошкодженими сакраментальні види. Та-
ким чином, тут вже не йдеться про інтенсивність чи ступінь присутності, але 
про її природу завдяки наявності самого Христа-Богочоловіка, який чудесним 
способом перемінює хліб і вино у своє Тіло й Кров і який перебу ває під цими 
видами у жертовному стані або «у жертовному акті»22. Ось чому сакрамен-
20 Тут мусимо звернути увагу на богословськи неправильний український переклад 

SC 47, де вжито слово «повторяти Хресну жертву», замість утривалювати, продов-
жувати, уприсутнювати, у лат. оригіналі: «perpetuaret». Цю ж помилку роблять не 
тільки перекладачі, а й колишні автори богословських книг. Напр. Катрій Ю., «на 
хресті Христос жертвував себе... один раз – тут багато разів» (?); «кожний престіл – це 
нова Голгота, де в безкровний спосіб сам Христос жертвується за нас» Божественна 
Літургія – джерело святости, Вид. ОО. Василіян, Торонто – Ню Йорк 1997. с. 22–23. 
Митр. Андрей Шептицький: «Сам Господь  Ісус Христос..., предвічний Бог у людській 
природі повторює тут через службу священика жертву Пресвятого Тіла і Пресвятої 
Крови...». Ibid., с. 169.

21 Marsili S., I segni del mistero di Cristo, Roma 1971, p. 244.
22 Vagaggini С. Signi�cato generale della Istituzione sul mistero eucaristico, in AA.VV., 

Eucaristia, memoriale del Signore e sacramento permanente, Torino 1967, p. 19.

який встановив свій намет між людьми (пop. Йо. 1:14), щоб перебувати між 
ними і спілкуватися з ними. Способи присутності:

1. Під час зібрання вірних.
2. Під час голошення Божого  Слова18 .
3. В особі священнослужителя.
4. У Святих Таїнствах.
5. У Святій Євхаристії.
6. У літургійному році.
7. У Церкві Св. Духом.

Присутність Господа у Святих Таїнствах
II Ватиканський Собор, ґрунтуючись на біблійно-патристичному богослов’ї, 

стверджує, що Христос є головною дієвою особою у Св. Таїнствах, і то через 
два титули: 1) як автор Св. Тайн, бо він їх встановив; 2) як їхній виконавець 
силою Св. Духа.

Святі Тайни є нічим іншим, як спасаючими подіями, котрими Бог виходить 
людині назустріч через свого Сина, Господа нашого  Ісуса Христа і Св. Духа у своїй 
Церкві. Кожна Св. Тайна є знаком Христа для апостолів і для всіх членів Церкви, 
бо Він має «всяку владу на небі і на землі» (Mт. 28,18), стверджуючи її силою 
Св. Духа (пop. Лк. 24,49; Дії. 1,8), яка йому завжди товаришила (пop. Лк. 4:1.14.18; 
5:17; 6:10 і т.д; Дії 10:38). Бог вчинив свого Сина сакраментом спасіння, який діє 
через Святу Церкву, як сакрамент і її Святі Таїнства, також є засобами спасіння19. 
Христос уприсутнюється в людині динамічним способом в особливі хвилини її 
життя, тобто активним і діяльним в сенсі процесу спасіння та у христологічному 
й пневматологічному сенсі. Христос є присутній у св. Тайнах і діє так само, як 
колись діяв у своєму тілі, як орудникові нашого спасіння (SC 5). Зачаття і вопло-
чення Христа звершилося зішестям Св. Духа, так і у св. Тайнах той самий Св. Дух 
своєю силою уприсутнює Христа у священних літургічних знаках. «Слово стало 
тілом» і Св. Дух-життєдавець діє у св. Тайнах, щоб освятити людину і вчинити її 
здатною до справжнього синівського богопочитання. Тут не йдеться тільки про 
духовну чи містичну присутність, хоч і така має місце, але про сакраментальну 
(таїнственну) присутність у біблійно-святоотцівському сенсі. Святі Тайни, так 
би мовити, є видимим продовженням присутності прославленого і небесного 
Христа, який сидить праворуч свого Отця.

Присутність Христа у Євхаристії
II Ватиканський Собор, повторюючи слова MD, цілком ясно наголошує, що 

  Ісус Христос «головною мірою присутній під євхаристійними видами» (SC 7). 
Енцикліка Mysterium Fidei ще докладніше з’ясовує цю присутність, називаючи 

18 Mediator Dei нічого не говорить про цей спосіб, II Ват. Собор багатократно, (SC 7,33; 
DV 21; LG 21,26; AG 9).

19 Cfr. Martin J. L., «In Spirito e Verità» Ed. Pao line, Milano 1989, p. 141.
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– Ця жертва полягає в тому, що ми «віддаємо наші тіла як жертву живу, 
святу, приємну Богові: богослужбу від нас розумну» (пор. Рм. 12:1; 1 Пт. 2:5). 
В анафорі ми це виявляємо у словах, у Причасті звершуємо споживанням, 
а після Божественної Літургії – усім нашим життям.
Богослов’я Літургії, відмовившись від непевних і хитких методів арістоте-

лівської філософії, намагається пояснити спосіб утривалення Жертви Хрис-
тової за допомогою Святого Письма, використовуючи два ключових слова: 
εφάπαξ і οσάκις. 

У Святому Письмі εφάπαξ вживається з такими значеннями:
• ad un tempo = разом, (1 Кор. 15:6);
• «απαξ = «один раз і назавжди»;
• у сенсі числовому (2 Кор. 2:25);
• з натяком на тимчасовість (Вих. 3:10; Мак. 1:11);
• як ланцюг повторювань: «Пам’ятай і не забувай, як ти прогнівав Гос-

пода, Бога твого, в пустині! Від дня, коли ти вийшов із Єгипетської 
землі, аж до вашого виходу на це місце були ви бунтівливі супроти 
Господа» (Втор. 9:7).

Термін εφάπαξ застосовується до акту спасіння, звершеного Христом у його 
історичному житті й у його хвилі вічно вартісної животворчої смертi, до якої 
християни вщеплені через Хрещення (Рим. 6:10, пор. Рим.  6:3–4; Євр. 10:10). 
Або щодо його вічної неповторної, одноразової жертви за грішників, яка, на 
відміну від повторюваних священиками входів до святилища, приносилася 
багато разів (Євр. 7:27; 9:12; 9:28), його оживлення у дусі (1 Пт. 3:18). Спасаю-
ча подія έφάπαξ стосується не тільки себе самої, але за своїми наслідками і до 
нас, бо в цю хвилю ми були освячені (пop. Євр. 10:2) і просвічені та вчинені 
причасниками небесного дару (Євр. 6:4). Історичне життя  Ісуса і пасхальне 
таїнство його страждань, смерті та воскресіння – його перехід з цього світу до 
Отця (Йо. 13:1) є в якійсь мірі, у часі об’єднані, щоб здійснитися один, тільки 
раз і один раз назавжди, чи то у вимірі історичному, як факт сам по собі, чи то 
у вимірі метаісторичному, як спасаюча подія для всіх людей усіх часів. У цьо-
му сенсі історичний καιρός страждань і смерті, воскресіння й злиття Св. Духа 
і καιρός метаісторичний являють собою ту саму Пасхальну Таїну, як найви-
щий пункт усієї історії спасіння згідно з Божим планом відкуплення людини.

οσάκις – не є поняттям, але граматичною часткою (подібно, як εφάπαξ) 
і означає «кожного разу, як», «усі рази» (1 Кор. 11:26): «Кожного разу, як їсте 
хліб цей і п’єте цю чашу, звіщаєте смерть Господню, аж доки він не прийде». 
Цей текст є поясненням спадковості вечері Господньої у переданні Церк-
ви (παράδοσις), тобто традиції, яка сягає хвилі, коли  Ісус заповів «творити 
це на пам’ять (спомин) про нього» (1 Кор. 11:24.25; пop. Лк. 22:19). Жертва 
 Ісуса, його особи і його життя здійснена один раз і назавжди, успішно зві-
щається (καταγγέλλω) у євхаристійній трапезі – «ламанні хліба і пиття чаші» 
кожного разу, коли цей обряд повторюється на спомин про Господа. Іншими 

тальне причащання Євхаристії завжди є сопричастям не тільки з Христом, 
але теж із його жертовним актом, яке Він здійснив на хресті, жертвуючи себе 
Отцеві у Св. Дусі (пop. Євр. 9,14)23 і продовжує це здійснювати у небесному 
святилищі, як наш Посередник (пop. Євр. 4,15–16; 7,25; 1 Йо. 2,1). Влучно по-
яснює це Микола Кавасила:

«Жертовний стан, який нормально повинен відноситися до хліба, зав-
дяки переміні стосується не хліба, котрий вже перестав існувати, але Тіла 
 Ісуса Христа, у яке він перемінений... Ця жертва здійснюється не через 
безпосереднє заколення ягнятка, але через переміну хліба у вже заколе-
ного Агнця. Переміна повторюється, але те, чого стосується ця переміна, 
залишається тим самим»24.
Треба сказати, що причасники з’єднуються не тільки з Христом, але через 

нього з усім його містичним тілом – Церквою, тобто з усіма її членами. Через 
Христа з’єднуються теж із Отцем і Святим Духом. Божественна Літургія має 
одну величну ціль – усе з’єднати у Христі. Саме для цього вона й править-
ся і саме для цього прикликається Св. Дух під час епіклези «на нас», як тіло 
Христа церковно-містичне і на «ці дари», як тіло Христа євхаристійне, щоб 
усе сталося одне у Христі25.

Євхаристія як Жертва 
Катехизм УГКЦ присвятив цій темі три підрозділи (ΝΝ 442–444), у яких 

наголошує на жертовному вимірі Євхаристії:
– Найвищим виявом цієї любові є кривава жертва Христа на Голготі, 

спомином якої є літургійна безкровна жертва – Євхаристія. «Знайте, що 
не тлінним золотом чи сріблом ви були вибавлені від вашого життя суєт-
ного, яке ви прийня ли від батьків ваших, а дорогоцінною кров’ю Христа, 
непорочного й чистого ягняти» (1 Пт. 1:18–19).

– На Божественній Літургії ми чинимо спомин Христового приношення-
да рування, щоб відповісти нашим приношенням-даруванням: Христове є 
вічне й завжди присутнє, а наше потребує постійного відновлення і по-
глиблення.

23 «Євхаристія дається нам як їжа для споживання. Адорування видів матеріалізує 
вияв небесної дійсності і заперечує Вознеесення. Православ’я не виставляє дарів, 
але їх переховує тільки для Причастя. Адорація під час Літургії є інтегральною час-
тиною літургійного почитання Христової Тайни. У такому випадку поклоніння сто-
сується не самих дарів, але Св. Духа, який у них перебуває, і літургійного приходу 
Христа, якого Св. Дух об’являє. Прихід поза Літургією не має тієї самої дійсності». 
Evdokimov Р., Prawosławie, PAX, Warszawa 1964, s. 277.

24 Explication de la Divine Liturgie, 32; PG, 440D–441A.
25 Для кращого розуміння Євхаристії треба з призадумою проказувати Молитви до 

Св. Причастя і після причащання. Прийдіте поклонімся, Молитовник, 5-те вид., 
«Свічадо», Львів 2004, с. 143–151.
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тому св. Августин міг сказати, що справжня «жертва» – це civitas Dei, тобто 
людство, навернене у любові, яка обожествлює створіння і яка є жертвою 
Вселенної Господеві, щоб Бог був всім в усьому (пор. 1 Кор. 15:28), любов, 
яка є завершенням світу, вона – основа «жертви» і богопочитання. Таким 
чином, можемо тепер сказати, що ціль культу і всього створіння є та сама: 
обожествлення, світ свободи і любові»30.
Підсумовуючи, можемо зрозуміти, що «християнська Літургія – це Літургія 

звершеної обітниці; гін пошуків історії релігій осягнув свою ціль, хоч Літургія 
продовжує залишатися знаком надії. Також і вона покликана показувати прові-
зоричний характер [...]. Християнська Літургія – це Літургія у поході, Літургія 
паломництва до переміни світу, яке завершиться, коли Бог буде всім у всіх»31. 

Пасхальна тайна і Євхаристія 
Цю тему не можна оминути, бо вона має велике значення у розумінні Єв-

харистії. Святий Лев Великий її у V ст. добре опрацював32, його думки щодо 
paschale sacramentum відзначаються великою оригінальністю, концептуальною 
докладністю і багатим богословським змістом. 

Для нього paschale sacramentum означає Пасхальну відправу, предметом 
якої є страждання і воскресіння Христа разом узяті33. Це те, що у нашому 
обряді висловлено коротким співом: «Хресту Твоєму поклоняємось, Владико, 
і Святеє Воскресіння Твоє Славимо», який об’єднує Пасху страждань і Пасху 
Воскресіння Христа в одне ціле, як один акт Жертви  Ісуса Христа.

Святий Лев споглядає страждання і воскресіння  Ісуса Христа у контексті 
усієї священної історії, усіх разом взятих празників літургійного року. Ці свята 
літургісують різні аспекти діла відкуплення, приготовляючи в той чи інший 
спосіб вірних до Пасхальної Тайни. Цілком природно, що Пасха перевищує усі 
інші празники тому, що не обмежується якимсь тільки моментом або окремим 
аспектом Божественного діла спасіння, але літургісує усю тайну відкуплен-
ня, починаючи від божественного задуму спасти людину аж до наявного її 
 здійснення у сакраментальному житті Церкви. Лев Великий переходить через: 
створення світу, покликання Авраама, створення обраного народу Ізраїлю, 
пророків і обрядів Старого Завіту, Воплочення, Богоявлення (Епіфанія), страсті 
і прославлення Христа… Все це є складовими частинами діла відкуплення34.

30 J. Ratzinger, El espíritu de la liturgia. Una introducción, p. 48.
31 J. Ratzinger, El espíritu de la liturgia. Una introducción, p. 71
32 Лев І (Великий) Папа (440–461), вчитель Церкви. Його листи мають багато літургій-

ного матеріалу про Xрeщення, Покаяння-сповідь, Подружжя; його проповіді містять 
цінні вказiвки щодо літургійного року в Римі, а їхні частини ввійшли у бревіарій, 
як читання. Пробст думає, що Леву Вел. належить т. зв. Сакраментарій. Мабуть 
йдеться не про саму збірку, а скоріш усього про деякі молитви, автором яких він є.

33 Serm. 71,1.
34 Serm, 60,3

словами, καιρόϚ жертвоприношення  Ісуса Отцеві у Св. Дусі (пop. Євр. 9:14) 
актуалізується в усіх і в кожному через нові καιρόι, в яких учні виконують до-
ручення Христа. Пасхальна Тайна  Ісуса, вершина і осередок спасаючого Божого 
задуму уприсутнюється в часі не у вимірі історично-минулої події, але у вимірі 
тайни (μύστηριον), яка репрезентується, утривалюється і актуалізується у лі-
тургісанні26. Діяльна сила (virtus operis) або спасаюча сила Пасхальної Тайни 
уприсутнюється не тільки в Євхаристії, але у кожнім Святім Таїнстві Церкви 
і в кожному церковному благословенні та молінні згідно з притаманними їм 
ступенями. Таким чином, кожна Св. Тайна і кожна церковно-літургійна дія, 
обожествлюючи людину, вводять її у невпинний та нестримний потік жит-
тя, що випливає з пробитого боку Христового, який заснув на хресті, щоб 
воскреснути із мертвих.

На думку Папи Венедикта XVI, у жертвоприношеннях природних релігій: 
«панує безмірне почуття марноти, яке показує трагічне обличчя історії 

культу. Як людина може бути здатною пожертвувати щось земне, світське 
Богові? Як може осягнути справжнє примирення? Єдиною жертвою, достой-
ною Бога, мав би бути він сам; чим більш поступовим є релігійне сумління, 
тим більше воно усвідомлює собі, що це все є недостатнім і позбавленим 
сенсу»27. Саме так можна пояснити те, що Господь не хоче жертвоприно-
шення тварин. Усе йому належить. Однак він все ж таки бажає жертво-
приношення від людей, бо створив людину для життя. Бог бажає чогось 
більшого, Він хоче любові, яка перемінює людину, любові, через яку є здат-
ною мати відношення з Ним. Усі жертви, які приносили в Єрусалимському 
храмі, а також і впродовж історії людства – це все ніщо інше, як постійна 
і надаремна спроба людини поставити себе на один рівень з Богом. Однак 
вони показують себе, чим були – вікнами, через які можна було побачити 
щось справді цікаве – знаки того, що здійсниться у Христі28. Те, що древні 
жертви проображали, тепер здійснюється у Христі, в Ньому, який не дає 
Богові що-небудь, але себе самого, а разом з ним і ми також даємо себе29.
Таким чином, ми переконуємося, як свідчить Ратцінґер, що: 

«справжня жертва Богові [...] полягає – так бачать це й отці Церкви, 
пояснюючи біблійну думку – у відновленні єднання людини і створіння 
з Богом. Належати Богові не має нічого спільного зі знищенням чи з не-
буттям; навпаки, з певним способом буття. Це означає – вийти зі стану 
відокремлення, з уявної самодостатності, з небезпеки бути самотнім для 
себе самих і у самих собі. Означає втратити себе самих, що є єдиною мож-
ливою формою, щоб віднайти самих себе (пор. Мк. 8:35; Мт. 10:39). Саме 

26 Odo Casel, Il mistero del culto cristiano, Torino 1966, 58 ss.
27 J. Ratzinger, El espíritu de la liturgia. Una introducción, pp. 56–57.
28 cf. L. Bouyer, Il rito e l’uomo, p. 173.
29 Cf. J. Ratzinger, Il Dio vicino, pp. 28–29.
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Спра в ді, три Особи споглядають 
на Агнця, який знахо диться у євха-
ри стій ній чаші, що стоїть посередині 
трапези. Божест венне інтимне життя 
Трьох перенесено у чашу спасін ня від 
головної Особи, яку можна отото жнити 
з Хрис том на основі червоно го кольору 
одягу (ознаки бо же ст ва) і блакитного 
кольору хітона (ознаки людської приро-
ди). На віддалі росте дерево життя, яке 
своїми кореня ми сягає прямокутника 
землі, означеної трапезою, і живиться 
з чаші. Агнець, чаша спасіння, дерево 
життя, спілкування у любові Отця і Си-
на і Св. Духа, задум спасіння є нічим 
іншим, як виявленням цього сопричас-
тя (койнонії) у середовищі людського 
існування (земля, світ). Три Особи об-

мінюються миром вічності (намет Авраама означає небо), але їхній відпочинок 
є виходом зі себе самих, щоб уможливити сопричастя божественного життя 
людям, які покликані об’єднатися довкола євхаристійної трапези Пасхального 
Агнця і чаші спасіння та спілкуватися у єднанні й любові Трьох Осіб. Земна 
Церква, з’єднана божественною силою на образ Пресв. Трійці, стоїть перед 
світом, як «тіло Христа, живий храм Св. Духа». Земна Церква на іконі пред-
ставлена троїчною Церквою. Пасхальна тайна  Ісуса Христа об’єднала небо 
з землею, щоб уможливити людям знайти єдність у різноманітності завдяки 
божественній поживі, яка випливає з Божої Любові.

Історія спасіння, яка продовжується і актуалізується в Літургії, є даром 
Отця через  Ісуса Христа у Святому Духові. Саме тому неможливо пізнати 
ні спасіння, ні любові Отця поза причастям у євхаристійній трапезі. Отець 
є джерелом, Син – Посередником, а Святий Дух є звершителем єдності. Вза-
ємообмін й потік життя та любові, які містяться у кожній Особі Пресв. Трійці, 
переходить через євхаристійну трапезу, обожнюючи тих, які живляться від 
неї, занурюючись у цей самий спокій вічного Буття.

Деякі практичні літургійні побажання  
під час Євхаристійної відправи Служби Божої:

• Поведінка щодо престола: На престол не треба класти рук, бо він посвячений 
Богові. Якраз у цьому полягає різниця між звичайним столом і посвяченим 
престолом – «духовною трапезою», яка має священне, літургійне, символічне, 
духовне і богословське значення.

• Трапеза Слова Божого. Під час виголосу Благословенне Царство... треба ви-
соко піднести книгу Святого Євангелія, яке на престолі уособлює трапезу 

На думку св. Лева, існує тісний взаємозв’язок між предметом пасхальної від-
прави і його дієвістю як сакраменту. У цьому сенсі пасхальна тайна, літургісуючи 
божественну спасаючу дію у її глобальності, викликає в Церкві віднову й освя-
чення більш глибокі, ніж у будь-якому іншому празнику. Для св. Лева ключем 
дієвості Пасхи є страждання  Ісуса Христа як найвищий (екстремальний) вияв 
любові Бога до людини. Пасхальні відправи Хрещення і Євхаристії являють 
собою останню ланку ланцюга знаків і втручань Божих в історії спасіння. Ста-
розавітні прообрази для св. Лева Великого є сповіщенням Св. Таїнств Церкви35.

Хрещальна Літургія Пасхальної ночі, як найхарактерніший елемент Пас-
хальної Тайни, дає св. Леву Великому добру нагоду говорити про духовний 
і моральний вимір життя християнина, життя, як участі у божественному 
синівстві завдяки усиновленню (пop. Рим. 8:16–17; Гал. 4:6–7). Лев Великий, 
ґрунтуючись на листах св. ап. Павла, бачить Хрещення, як здійснення Божих 
обітниць, даних Авраамові, що став батьком усіх віруючих (пop. Рим. 4:16 нн; 
Гал. 3:7). Нова спадщина віри – це численні народи, відроджені Церквою у хре-
щальній купелі. Християни продовжують цю дійсність у своєму житті день 
за днем у радісному практикуванні чеснот.

Євхаристія уприсутнює спасаючу дієвість Христових страждань завдяки 
анамнетичному знакові, встановленому Господом. Святий Лев Великий з’ясовує 
також відношення між старозавітними жертвоприношеннями і жертвопри-
ношенням на хресті. Перші були тільки прообразами останнього. Страсті 
Христові літургісуються в обряді євхаристійного спомину і є джерелом життя 
світу і єдності вселенської сім’ї людей36.

Підсумовуючи вчення св. Лева, можна сказати, що paschale sacramentum 
містить у собі всю пасхальну відправу Церкви, яка спогадує і сакраментально 
актуалізує у празниках Хрещення та Євхаристії все діло відкуплення людського 
роду завдяки стражданням, смерті та воскресінню Господа.

Євхаристія, Пасха і таїнство Пресвятої Трійці
Щоб краще збагнути їх, візьмемо за посібник ікону Пресвятої Трійці, на-

писану Рубльовим (1425) На ній зображено три загадкові особи, які відвідали 
Авраама біля дуба Мамре (Бут. 18:1-5). Ікона, сповнена символіки, запрошує 
молільника зануритися у божественну троїчну тайну, яка виявляється у спіл-
куванні пасхальної і євхаристійної трапези. Три юних мандрівники, майже 
нематеріальні, розмовляють між собою. Вони нагадують три божі Особи, які 
кожна на свій спосіб, поділяють божественне Буття й Любов, творячи єдність. 
Ця любов назовні виявляється у пожертві Сина його Отцем, який «так по-
любив світ, що віддав його єдинородного» (Йо. 3:16). Бесіда може навіювати 
здогад, що йдеться про сповнення божественного плану спасіння людини.

35 Serm. 66,2–60,2.
36 Serm. 59,7.
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хрестовидно опустити його в Чашу. Якщо є більше чаш, то можна цю час-
тину Агнця розділити й одним хрестовидним порухом опустити в кожну 
чашу частини Агнця.

• Перед проказуванням молитви «Вірую, Господи і ісповідую…» та прича-
щанням людей не треба вставляти: «В ім’я Отця і Сина і Святого Духа», 
що, зрештою, служебником не приписано.

• Після причащання людей не треба, несучи Чашу з Тілом і Кров’ю, поклоня-
тися перед престолом і не треба хрестити престол, але треба хрестовидно 
благословити людей, одночасно виголошуючи: «Спаси, Боже, людей твоїх 
і БЛАГО + СЛОВИ…». Коли люди співають «Ми бачили світло істинне,… 
нероздільній Тройці ПОКЛОНЯЄМОСЬ…», саме тут треба зробити поклін 
перед св. Тайнами, взяти чашу і виголосити: «Благословенний Бог наш» та 
перенести її на проскомидійник.

• Перед заамвонною молитвою, під час виголосу: «Бо ти є освячення наше...», 
потрібно високо піднести Євангеліє, підкреслюючи, що Христос-Логос, 
друга Особа Св. Трійці, якого прийняли у Св. Причасті, є нашим освячен-
ням і, як було на початку Служби Божої, вертикально тримаючи Євангеліє, 
хрестовидно назнаменувати престол та покласти його на ілітон – антимінс.

Завершення
Дозвольте завершити цю мою скромну доповідь древньою молитвою єру-

салимської Церкви з Літургії св. ап. Якова37:
«Боже, дай нам решту життя християнського без гріха завершити, збери 

нас, біля стіп твоїх вибраних, коли Ти сам захочеш і як забажаєш, вільними 
і від сорому і недомагань, щоб в усьому було люблене і прославлюване Твоє 
благословенне і достойне Ім’я, враз з Ім’ям Господа нашого  Ісуса христа 
і Твого Найсвятішого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь!»

Додатки

ДОКУМЕНТИ ЦЕРКВИ ПРО СЛОВО БОЖЕ І ЄВХАРИСТІЮ

Доґматична Конституція Dei Verbum (від 18 листопада 1965 року), ч.21:
«Церква завжди вшановувала Божественне Писання, як і саме Тіло Гос-

поднє, ніколи не перестаючи, особливо ж під час Божественної Літургії, кор-
митися хлібом життя так від Трапези Слова Божого, як і від Тіла Христового 
й подавати його вірним. Церква завжди дивилася і розглядає Святе Письмо 
поряд зі Святим Переданням за найвище правило своєї віри, тому що воно 

37 Wieczerza Mistyczna, Anаfory, PAX, Warszawa 1988, str. 224. Cfr.��u0ÉÊº½ÅÅ¸×�£ÀÊËÈ»5A�
Éº��¸Ç���¸�ÂÆº¸|�¹È¸�Ê¸��3¾�A|�¨À�ÄÒ�1970, с. 79. 

Божого Слова, яким є  Ісус Христос – вічний Логос, що проголошує Боже 
Царство і продовжує промовляти через священнослужителів до свого на-
роду. Отож, вертикально тримаючи св. Євангеліє, потрібно знаменувати 
ним хрестовидно престол.

• Під час малого входу з Євангелієм через ці ж міркування треба високо 
нести книгу і, виголошуючи: «Премудрість!», ще вище піднести книгу, по-
казуючи людям.

• Виявляючи належну пошану до Слова Божого, не бажано розмовляти чи 
сповідати людей під час читання Апостола і Євангелії, а також і під час про-
повіді, яка є невід’ємною складовою частиною Літургії Слова. Якщо люди 
мають звичай клякати «під Євангеліє» і цілувати книгу, то варто давати 
цілувати її згорнуту і не дозволяти цілувати сторінки, бо залишать сліди 
слини чи помади. До речі, «клякання під Євангеліє» не пасує до виголосу: 
Премудрість, прості [= встаньте]... Перед читанням Євангелія, виголошую-
чи: «Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія…», щоб не робити 
зайвих рухів, можна взяти книгу св. Євангелія на ліве рамено, а десницею 
благословляючи народ, продовжувати виголос «Мир + всім», і йти до аналою.

• Євангеліє треба читати (співати) голосно, виразно, зрозуміло, щоб, не дай 
Господи, не про пала у вухах вірних якась навіть найменша крихітка Божо-
го Слова.

• Якщо священик бажає виголосити коротку призадуму над прочитаним 
Словом Божим, то це потрібно робити негайно після читання Євангелія.

• Похвальним є народний звичай, коли перед проповіддю (перед повчанням, 
призадумою) люди співають молитву до Св. Духа (Дух Святий зійде ...), 
бо це по-богословськи влучно відповідає таїнству Воплочення Божого 
Сина – Лоґоса під час Благовіщення Пречистої Діви Марії, яка прийняла 
спочатку через призадуму Боже слово у свій ум і серце, а відтак Другу Осо-
бу св. Трійці – Слово-Лоґоса у своє лоно і «Слово тілом стало і замешкало 
між нами».

• Проповідь. Не треба починати з «В ім’я Отця, і Сина. і Святого Духа», 
бо проповідь є складовою богослужіння, просто привітати присутніх: «Сла-
ва  Ісусу Христу», чи іншим відповідним до цього часу привітанням, і далі 
виголошувати гомілію.

• Якщо священик бажає вчинити прочитане Слово Боже молитвою, то під 
час єктенії усильного благання (Промовмо всі...) у зазначеному місці може 
виголосити приготоване прохання, яке випливає з призадуми над прочи-
таним текстом Апостола чи Євангелія.

• Коли священик виголошує «Твоє від твоїх, Тобі приносимо», саме тут по-
вільно одним порухом побожно піднімає Святі Дари вгору, а потім опускає 
їх вниз без усяких зайвих рухів.

• «Будьмо уважні! Святеє Святим!» Побожно й естетично піднімаючи освяче-
ний Агнець, треба брати його за спідню частину, а не за верхню і підносити 
не надто високо, але на рівні грудей; і не треба ним робити знак хреста, але 



98 99
!"#$%&'("$ )#*"+-,$-+./0("$ 1*#"2$ !"#$%&"'()%-*+,&"-+.)/. 0+11+'

IV духовно-формаційний семінар ПМВ IV духовно-формаційний семінар ПМВ

Він є присутній у своєму слові, бо сам він говорить, коли в Церкві читаєть ся 
Святе Письмо. Врешті він є присутній тоді, коли молиться й співає Церква, 
він сам, який приобіцяв: «Де двоє або троє зібрані в моє ім’я, там я серед 
них» (Мат. 18, 20). 

«В літургійних відправах Святе Письмо є превели кої ваги. Бо з нього бе-
руться читання, а й на проповіді воно пояснюється, співаються псалми, за 
його надхнінням і понукою виникають молитви й літургійні пісні, з нього ж 
чинності й знаки беруть своє значення. Тим то, щоб здійснити обнову, роз-
виток і пристосування Святої Літургії, необхідно скріпляти оту милу й жи-
ву любов Святого Письма, яку засвідчує достойна традиція обрядів східних 
і західних. (SC,24)

Катехитичний правильник УГКЦ (5 розділ, ч. ІІ, ч. 75):
 «Дві тисячі років тому  Ісус Христос проголошував свою науку в культур-

ному середовищі того народу, серед якого Він жив. Святий апостол Павло 
проповідував грекам те саме Євангеліє в контексті їхнього світогляду. Зав-
дяки дії Святого Духа в 988 році це ж Євангеліє було прийняте в культурі 
Руси-України. Український народ полюбив нову віру, що знайшла своє вира-
ження в мові, пісні, мистецтві, музиці, звичаях… Українська культура стала 
християнською. … Емігруючи до інших країн, принесли зі собою і свою віру 
в українських звичаях, обрядах, традиціях і культурі. В нових краях, в новому 
оточенні вони висловлювали віру у традиціях УГКЦ. Сьогодні Церква повинна 
знайти засоби передачі своєї віри через євангелізацію і катехизацію, беручи до 
уваги культурне середовище, в якому вона перебуває»39.

ІІ Ватиканський Собор про Євхаристіїю (Sacrosanctum Concilium, ΝΝ 47–48):
47) Наш Спаситель на останній вечері, тієї ночі, в яку його видано на смерть, 

встановив євхаристійну Жертву свого Тіла і Крови, щоб на всі віки, аж до 
свого приходу, продовжувати40 Хресну жертву і таким чином довірити Церкві, 
своїй любій Обручниці, пам’ятку своєї смерти й воскре сіння: таїнство по-
божности, знак єдности, зв’язок любови41, пасхальна гостина, на якій Христос 
приймаєть ся, дух сповняється ласки і дається нам завдаток буду чої слави42.

48) Тим то Церква звертає свою запопадливу дбайли вість на те, щоб хрис-
тияни в цьому таїнстві віри брали участь не як глядачі, але щоб вони, добре 

39 Катехитичний правильник УГКЦ, «Свічадо», Львів 1999, с. 44.
40 Тут перекладачі в українському тексті вжили слово «повторяти» – це богословська 

помилка; в оригіналі стоїть слово не repetuaret, але perpetuaret, тобто продовжува-
ти, утривалювати.

41 Пор. св. Августин, На Євангелію Йоана, Трактат ХХУ І, гл. 13; Патр. Латинська, 
вид. Міня, 35, 1613.

42 Римський часослов, на свято Найсвятішого Тіла Хрис тового. До II Вечірні, антифон 
на «Величить».

натхнене самим Богом, записане раз і назавжди, незмінно подає Слово Са-
мого Бога і у словах Пророків та Апостолів передає нам глас Святого Духа. 
Отож, необхідно, щоб уся церковна проповідь, як і сама християнська релігія, 
живилася і керувалася Священним Писанням.

Справді, бо у священних книгах Отець, що на небесах, виходить з великою 
любов’ю назустріч своїм чадам і з ними розмовляє; і в Слово Боже вкладена 
така сила, така могутність, що воно являє собою опору і потугу Церкви, а для 
дітей Церкви – міць віри, корм душі, чисте і невичерпне джерело духовного 
життя. Ось чому до Святого Письма чудово пасують вислови: «слово – живе 
й діяльне, і гостріше від усякого двосічного меча» (Євр 4.12), «А тепер передаю 
вас Богові і слову його благодаті, що може збудувати й дати вам спадщину 
між усіма освяченими» (Дії 20,32; пор. 1 Сол 2,13).

Документ Папської Біблійної Комісії про Тлумачення Біблії і богослужіння:
«Уже від самих початків Церкви читання Свя того Письма вважалося 

невід’ємною частиною християнського богослужіння, успадкованого частково 
від синагогального богослужіння. І сьогодні християни також наближаються 
до Пи сання головним чином через богослужіння, осо бливо під час недільної 
Божественної Літургії.

У принципі, в богослужіннях, а особливо в богослужіннях Святих таїнств, 
вершиною яких є Євхаристійне богослужіння, здійснюється до сконала акту-
алізація біблійних текстів. Адже богослужіння поміщають проголошення 
біблій них текстів у лоно спільноти віруючих, зібра них довкола Христа, щоб 
наблизитися до Бога. Під час такого зібрання сам Христос є «присут ній у своєму 
Слові, бо сам Він говорить, коли в Церкві читається Святе Письмо» (Sacrosanctum 
Concilium, 7). Записаний текст знову стає живим словом.

Літургія Слова – це ключовий елемент у бо гослужінні кожного таїнства 
Церкви. Вона міс тить не тільки серію послідовних читань, а й має охоплю-
вати також періоди тиші та молитви. Ця літургія Слова, а зокрема богослу-
жіння ча сів, охоплює багато текстів із книги Псалмів, щоб допомогти хрис-
тиянській спільноті в мо литві. ... Таким чином, спільними зусиллями Церква 
 продо вжуватиме довірену їй місію «брáти з трапези і Божого слова і Тіла 
Христового хліб життя і подавати віруючим» (Dei Verbum, 21)38.

Доґматична Конституція про Святу Літургію (Sacrosanctum Concilium, 7): 
«Христос повсякчасно є присутній у своїй Церкві, перш усього в літургійних 

чинностях. Він є присутній на Службі Божій, коли в осо бі служителя – «той 
сам тепер себе приносить служінням священиків, що тоді самого себе приніс на 
хресті», а головною мірою під євхаристійними видами. Він є при сутній своєю 
силою у Святих Тайнах так, що коли хтось христить, сам Христос христить. 

38 Папська Біблійна Комісія, Тлумачення Біблії, Libreria Editrice Vaticana, Свічадо, Львів 
2010, с. 131–133



100 101
!"#$%&'("$ )#*"+-,$-+./0("$ 1*#"2$ !"#$%&"'()%-*+,&"-+.)/. 0+11+'

IV духовно-формаційний семінар ПМВ IV духовно-формаційний семінар ПМВ

хліба, так усі стаємо єдиним Тілом Хри стовим і єдиною Кров’ю та членами 
одні одних, будучи співтілесними Христові»46.

Євхаристія – Тіло і Кров Христові
На Тайній Вечері  Ісус Христос явив незбагненне таїнство Свого Тіла: у во-

плоченні Він прийняв тіло від Діви Марії, у Євхаристії подає його Своїм учням 
для споживання, щоб у Церкві Тілом Його стало все люд ство й усе творіння. 
Святий Йоан Золотоустий пояснює Христовий дар на Тайній Вечері, мов пе-
реповідаючи Христові слова: «Я [Хри стос] захотів бути вашим братом; ради 
вас я причастився [вашої] тіла й крові, і це тіло і кров, через які я став одним 
із вас, я знову подаю вам»47.

Божественна Літургія є спомином, триванням Тайної Вечері: «Вечері твоєї 
Тайної днесь, Сину Божий, мене причасника прийми»48. Як на Тайній Вечері 
Христос причащав апостолів своїм Тілом і Кров’ю, так на Літургії Він при-
чащає нас: «Коли бачиш, що священик подає тобі Святі Дари, то думай, що 
робить це не священик, а сам Христос простягає до тебе руки»49. Ікона При-
частя апостолів, як і ікона Тайної Вечері, зображає те, що відбувається на Лі-
тургії: Христос причащає Своїм Тілом і Кров’ю апостолів, які представляють 
усіх вірних. На Літургії перед Причастям священик молиться: «Сподоби нас 
могут ньою Твоєю рукою подати нам пречисте Твоє Тіло і чесну Кров, а че рез 
нас усім людям».

На Літургії Христос причащає нас, як і апостолів, не простим хлібом і вином, 
а правдивим Своїм Тілом і Кров’ю. «Хліб і вино [Євхаристії] не є лише образом 
Тіла й Крові Христа – хай так не буде! – а саме Тіло Господнє обожествлене»50. 
Церква урочисто сповідує і навчає, що на Літургії приймаємо правдиве Тіло 
Христове – запоруку того, що й Церква є Тіло Христове: «Тож аби не тільки 
любов’ю, а й самим ділом бути нам членами Христового Тіла, будемо прича-
щатися того Тіла. І це діється через поживу, що її дав Христос, щоб виявити 
свою велику любов до нас. Тому з’єднав Самого Себе з нами, даючи нам Своє 
Тіло, щоб ми не творили нічого іншого, як тільки тіло, з’єднане з Головою. 
І це є ознакою найсильнішої любові»51.

Правдивість Тіла і Крові Христових є запорукою надії на воскресіння на-
ших тіл: «Як можуть вони [гностики] говорити, що наше тіло, яке кормило-
ся Тілом Господа і Його Кров’ю, підлягатиме зотлінню й не братиме участі в 
житті [вічному]? Хай вони змінять своє вчення або перестануть приносити 

46 Йоан Дамаскин, Точний виклад православної віри, IV, 13.
47 Йоан Золотоустий, Коментар на святого апостола і євангелиста Йоана. Гомілія 46, 3.
48 Служебник, Божественна Літургія святого отця нашого Йоана Золотоустого, Мо-

литва перед Святим Причастям.
49 Йоан Золотоустий, Коментар на святого євангелиста Матея. Гомілія 50, 3.
50 Йоан Дамаскин, Точний виклад православної віри, IV, 13.
51 Йоан Золотоустий, Коментар на святого апостола і євангелиста Иоана. Гомілія 46, 3.

розуміючи об ряди й молитви, свідомо, побожно й діяльно брали в ньо му 
участь, щоб повчалися словом Божим, покріплялися трапезою Тіла Господ-
нього, благодарили Бога, приносили непорочну жертву не тільки через руки 
священика, але й разом з ним, привчаючи самих себе до жертви та, з дня на 
день, за посередництвом Христа звершувалися43 в єдності з Богом і між со-
бою, щоб, накінець, Бог був усім в усіх.

Катехизм УГКЦ (ΝΝ 431–446):
Святе таїнство Євхаристії – це третє з Таїнств християнського втаємни-

чення, в якому новоохрещений, що народився у Христі й сповнився Святим 
Духом, причащається Тіла і Крові Христа на святій євхаристійній Трапезі. 
До таїнства Євхаристії приступаємо протягом усього життя, адже через нього 
ми постійно зростаємо в благодаті богосинівства, яку прийняли в Хрещенні 
та Миропомазанні, тому наша Церква й причащає новоохрещеного44.

У Святому Причасті Христос дарує нам Самого Себе, Своє Тіло і Кров, 
на поживу для зростання в новому житті. На Тайній Вечері Христос віддав 
Себе за нас, щоб ми могли дарувати своє життя за ближніх, як Він його дару-
вав (пор. Йо. 13, 34). Причащаючись Господнього Тіла і Крові, ми отримуємо 
завдаток вічного життя: «Хто тіло Моє їсть і кров Мою п’є, той живе життям 
вічним, і Я воскрешу його останнього дня» (Ио. б, 54). Через Причастя Тіла 
і Крові Христа ми вже маємо вічне життя, повнота якого явиться у славному 
зновупришесті Христа. «Тому що Він дарував нам Свій власний образ і Своє 
власне дихан ня, а ми їх не зберегли, Він сам бере участь у нашій бідній і не-
мічній природі для того, щоб нас очистити й учинити нетлінними та знову 
зробити учасниками Його Божества»45.

Пресвята Євхаристія найповніше виявляє і творить нашу спільність і з Богом, 
і з людьми. Усі, хто причащається Христа, стають «одне в Христі тіло, кожен 
один одному член» (Рм. 12, 5), тобто єдиною Церк вою: «Тому що один [євха-
ристійний] хліб, – нас багато становить одне [Христове] тіло, бо всі ми беремо 
участь у одному хлібі» (1 Кр. 10, 17). Це саме сповідуємо в Анафорі Літургії 
святого Василія Великого, коли просимо: «Нас усіх, що від одного Хліба і Чаші 
причащаємося, з’єднай одного з одним на причастя єдиного Духа Святого». 
Святий Йоан Дамаскин навчає: «Причастям це таїнство називається тому, що 
через нього ми причащаємося Божества  Ісуса. А сопричастям воно назива-
ється – і дійсно є – тому, що через нього ми входимо в сопричастя з Христом, 
беручи участь як у Його тілі, так і в Божестві. Водночас через це Таїнство вхо-
димо в сопричастя і єднаємось одні з одними, бо як ми причащаємось одного 

43 Пор. св. Кирило Ол., Пояснення на Євангелію Йоана, кн. XI, глл. ХІ-ХІІ; Патр. Грець-
ка, вид. Міня, 74, 557–564.

44 Див. Конгрегація у справах Східних Церков, Інструкція застосування літургійних 
приписів Кодексу канонів Східних Церков, (б січня 1996), 51.

45 Йоан Дамаскин, Точний виклад православної віри, IV, 13.



102 103
!"#$%&'("$ )#*"+-,$-+./0("$ 1*#"2$ !"#$%&"'()%-*+,&"-+.)/. 0+11+'

IV духовно-формаційний семінар ПМВ IV духовно-формаційний семінар ПМВ

згадані [Дари]. Наша наука співзвучна з Євхаристією, і Євхаристія підтверджує 
її [...]. Наші тіла, через при йняття Євхаристії, уже не тлінні, а мають надію на 
воскресіння для вічності»52.

Земне і Небесне
У Христі поєднано дві природи – Божа і людська, тому в Євхаристії «земний 

хліб по прикликанні над ним Бога не є вже звичайний хліб, а Євхаристія, що 
складається з двох дійсностей – земної і небесної»53. Єдність земного і небес-
ного в Євхаристії святий Йоан Дамаскин пояснює на прикладі розжареного 
вугілля: «Вугіль – не просте дерево, а поєднане з вогнем; так і хліб Причас-
тя – не простий хліб, а поєднаний з Божеством. Бо тіло, поєднане з Божест-
вом, – не одна природа: одна належить тілові, а друга – поєднаному з тілом 
Божеству. Тому це й те разом – не одна природа, а дві»54. Христос подає Своє 
Тіло і Кров у доступний для людини спосіб: «Тому що в людей звичайним є 
їсти хліб і пити воду й вино, Він поєднав із ними Своє Божество й учинив їх 
Своїм Тілом і Кров’ю, щоб через те, що звичне й згідне з природою, ми стали 
тим, що понад природою»55.

Освячення Дарів
Христос установлює Євхаристію, учинивши хліб і вино Своїм Тілом і Кров’ю, 

щоб переобразити Духом Святим тих, хто причащається, «у співтілесних 
і співкровних» із Ним56. Святий Йоан Золотоустий, тлума чачи слова святого 
апостола Павла: «Тому, що один хліб [споживаємо], нас багато становить одне 
тіло» (1 Кр. 10,17), – зіставляє освячення Дарів із переображенням причас-
ників: «Чим є цей хліб? – Тілом Хри стовим. Чим стають ті, хто причащається 
його? – Тілом Христовим. І нема багато тіл, а одне тіло»57.

Святі Отці Церкви навчали про Євхаристію на підставі воплочення Божого 
Сина: «Якщо сам Бог-Слово, забажавши, став людиною та з чистої і непорочної 
крові Святої Приснодіви вчинив для Себе тіло, то хіба Він не може вчинити 
хліб Своїм Тілом, вино й воду – Своєю Кров’ю? [...] Якщо ти шукаєш [хочеш 
пізнати] спосіб, яким це стається, то тобі вистачить почути, що це стається 
за співдією Святого Духа, подібно як співдією Святого Духа Господь для Себе 
й у Собі вчинив тіло від Пресвятої Богородиці; а більше ми нічого не знаємо, 
за ви нятком того, що Слово Боже істинне й дієве та всемогутнє, а спосіб – 
недослідимий»58.

52 Іриней Ліонський, Проти єресей, IV, 7.
53 Іриней Ліонський, Проти єресей, IV, 7.
54 Йоан Дамаскин, Точний виклад православної віри, IV, 13.
55 Йоан Дамаскин, Точний виклад православної віри, IV, 13.
56 Пор. Кирило Єрусалимський, Містагогійні проповіді, 4, 3.
57 Йоан Золотоустий, Гомілії на Перше послання до корінтян, 24,2.
58 Йоан Дамаскин, Точний виклад православної віри, IV, 13.

Святі Отці, не досліджуючи способу освячення євхаристійних дарів, на-
голошують на правдивості поєднання у цих дарах небесного з земним, як 
і в Христі поєднані Його Божа і людська природи. Завдяки цьому, причаща-
ючись Тіла і Крові Христа, і ми правдиво стаємо одним Тілом з Ним.

Євхаристійне приношення
У Євхаристії Христос дарує нам участь у Його боголюдському житті з ми-

лостивої любові, а не через наші заслуги. Найвищим виявом цієї любові є кри-
вава жертва Христа на Голготі, спомином якої є літургійна безкровна жертва – 
 Євхаристія. «Знайте, що не тлінним золотом чи сріблом ви були вибавлені від 
вашого життя суєтного, яке ви прийня ли від батьків ваших, а дорогоцінною 
кров’ю Христа, непорочного й чистого ягняти» (1 Пт: 1, 18–19).

Христос дарує нам Самого Себе, щоб ми відповіли Йому взаємним да-
руванням. На слова Христового дарування: «Прийміть, їжте... Пий те з неї 
всі...» – ми відповідаємо, приносячи себе і дари: «Твоє від твоїх Тобі прино-
симо...» – задля всього, що Він для нас учинив. На Божественній Літургії ми 
чинимо спомин Христового приношення-да рування, щоб відповісти нашим 
приношенням-даруванням: Христове є вічне й завжди присутнє, а наше по-
требує постійного відновлення і поглиблення.

Літургії молимося: «Зроби нас здатними приносити Тобі дари й жертви ду-
ховні, [...] щоб була Тобі благоприйнятна жертва наша»59. Ця жертва полягає 
в тому, що ми «віддаємо наші тіла як жертву живу, святу, приємну Богові: бого-
службу від нас розумну» (пор. Рм. 12, 1; 1 Пт. 2, 5). В анафорі ми це виявляємо 
у словах, у Причасті звершуємо споживанням, а після Божественної Літургії – 
усім нашим життям.

Святе Причастя
Святе Причастя увінчує участь християнина в Божественній Літургії. «Якщо 

не споживатимете тіло Чоловічого Сина й не питимете Його Кров, не матимете 
життя в собі» (Йо. 6, 53). Святі Отці наголошували на необхідності причащатися 
на Літургії: «Скажи мені, якщо хтось, запрошений на бенкет, умив би собі руки 
й сів до столу, і, хоч усе приготоване, не брав би в ньому участі, то чи не образив 
би того, хто його запросив? Чи не краще, щоб він взагалі не приходив?»60. Для 
християнина сповнювати заповідь Божу «Пам’ятай день святий свят кувати» 
означає брати участь у Святій Літургії в неділі та свята. Задля духовного зрос-
тання Церква заохочує християнина якомога частіше приступати до Святого 
Причастя. Святий апостол Павло повчає: «Хай, отже, кожний випробує себе 
самого і тоді їсть цей хліб і п’є цю чашу» (1 Кр. 11, 28). Готуючись до святого 
Причастя, вірні іспитують власну совість і зберігають євхаристійний піст.

59 Служебник, Божественна Літургія святого отця нашою Йоана Золотоустого, Мо-
литва приношення.

60 Йоан Золотоустий, Коментар на Послання до ефесян. Гомілія З, 5.
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Християни причащаються Пресвя-
тої Євхаристії «на відпущення гріхів 
і на життя вічне»: «Приступім до При-
частя з палаючою любов’ю, щоб во-
гонь любові спалив наші гріхи й про-
світив наші серця і щоб через прича стя 
до божественного вогню ми самі роз-
горілись і були обожествлені»61. Умо-
вою гідного святого Причастя є чиста 
совість причасника, покаяння перед 
Богом за гріхи і примирення з ближні-
ми: «Зібравшись разом у воскресний 
день Господній, переломлюйте хліб 
і чиніть подяку, визнавши перед тим 
свої провини, щоб ваше принесення 
було чистим. Кожен, хто посварився 
зі своїм ближнім, нехай не приходить 
до вас, поки не при мириться, щоб ва-
ше принесення не було осквернене»62.

Кодекс Канонів Східних Церков:
Кан. 698 – У Божественній Літургії 

через службу священика, що діє в осо-
бі Христа над жертвоприношенням 
Церкви, силою Святого Духа про-
довжується те, що сам Господь  Ісус 
учинив на останній Вечері, який дав 
учням Своє Тіло, принесене у жертву 
за нас на хресті, і Свою Кров, пролиту 
за нас, установлюючи справжню і міс-
тичну жертву, у котрій кривава жертва 
на хресті з вдячністю згадується, здій-
снюється і в ній бере участь Церква як 
через жертвоприношення, так і через 
причастя для засвідчення і звершення 
єдності Божого народу для побудови 
Свого Тіла, яким є Церква.

61 Йоан Дамаскин, Точний виклад право-
славної віри, IV, 13.

62 Дідахе, або Вчення дванадцятьох апос-
толів, 14, 1–2.

«Боже Слово є основою християн-
ського життя, а його джерелом і водно-
час вершиною – Пресвята Євхаристія. 
Зібрана на Божественній Літургії па-
рафіяльна громада єднається зі своїм 
невидимим Головою – Христом, і з усіма 
святими й ангелами, творячи в такий 
спосіб таїнственне єднання неба й зем-
лі, дочасності й вічності. Служба Божа, 
яку законно поставлений священик слу-
жить у єдності та від імені свого єпис-
копа, є також часом будування Церк-
ви – Тіла Христового, Головою якого є 
сам Господь. Немає ціннішого моменту 
в нашому земному житті, як Служба 
Божа. Тому свята неділя, день Господ-
ній, має бути в пошані кожного хрис-
тиянина, а участь у Святій Літургії 
повинна вважатися не обов’язком, що 
його мусимо виконати з наказу Церкви, 
натомість прийняттям дару від само-
го нашого Господа, який прагне зустрі-
тися з нами, щоб наповнити нас своєю 
благодаттю і любов’ю… Члени живої 
парафії беруть живу участь у Святих 
Таїнствах, регулярно, по змозі навіть 
щодня, збираються на Богослужіння, 
щоб прославити Небесного Отця, щоби 
часто сповідатися і приймати Святе 
Причастя».

По двадцяти п’яти роках Церква 
звертає свою особливу увагу до до-
свіду часів підпілля.

Що дало змогу катакомбній Церкві 
вистояти, пережити жахливі переслі-
дування і навіть розвиватися? Це Свя-
та Літургія, Євхаристія.

«Божественна Літургія (з грецької 
літургія – «спільне діло») – служіння 
Бога людям і людей Богові…У Божест-
венній Літургії, яка складається 
з   Проскомидії, тобто приготуван-
ня дарів, Літургії Слова і Літургії 

Євхаристії, звершується таїнство 
спасіння – поєднання Бога і людини 
у Христі (див. Еф. 1, 10), «будування 
Христового Тіла» (Еф. 4, 12)».

«Я – хліб живий, що з неба зійшов. 
Коли хтось цей хліб їстиме, житиме 
повіки. І хліб, що його я дам, це – тіло 
моє за життя світу», – говорить  Ісус.

В анафорі з Божественної Літургії 
св. Василія Великого читаємо: «Це чи-
ніть на мій спомин; бо кожного разу, 
як їсте хліб цей і п’єте цю чашу, мою 
смерть звіщаєте, моє воскресення спо-
відуєте» . «…літургія є богослов’ям, 
об’явленим у молитві,…літургія є ві-
рою, об’явленою у молитві». » Літур-
гія – саме те місце, де в Церкві жи-
вуть справжнім богослов’ям. Справжнє 
богослов’я отримують у Літургії, і во-
но походить із Літургії».

Літургійне життя в ширшому ро-
зумінні – це повний літургійний до-
бовий цикл: молитвослов (Вечірня, 
Повечір’я, Полуношниця, Утрен-
ня, Часи (І, ІІІ, VI, IX)); Св.Літургія. 
У вужчому розумінні – це сама Свята 
Літургія (Євхаристія).

У підпіллі духовні особи жили лі-
тургійним життям в ширшому значен-
ні, як це не дивно звучить, зважаючи 
на ті особливі обставини.

ІІ Ватиканський Собор заохочує: 
«…священики…хай живуть жит-
тям літургійним та й передають 
його повіреним собі вірним». «…дуже 
воно потрібне, щоб насамперед було 
подбано про літургійне виховання ду-
ховенства».

І в підпіллі було таки виховано 
духовенство та вірних у пошані до 
Літургії.

Аналізуючи різні випадки та прак-
тики здійснювання Святих Тайн, мож-

Отець Іван Говера,
докторант Папського східного 

інституту (Рим)

ЛІТУРГІЙНЕ БОГОСЛУЖІННЯ:  
ВІД ОСНОВ ВІРИ ПІДПІЛЬНОЇ 
УГКЦ ДО МІСІЙНОЇ УГКЦ

Цього року святкуємо 25 років ви-
ходу УГКЦ з підпілля.

Маємо змогу проаналізувати 
цей нелегкий період в історії нашої 
Церкви, але одночасно багатий на 
приклади свідчень вірності нашого 
духовенства та вірних. А також мо-
жемо зачерпнути зі скарбнички за-
слуг наших мучеників і сповідників 
для сьогодення і застосувати досвід 
особливості літургійного життя під-
пільної церкви в нинішніх умовах мі-
сійності УГКЦ. 

Сьогодні говориться про оживлен-
ня духу на парафіях. Є окреме звер-
нення з Пастирським листом до ду-
ховенства, монашества і всіх вірних 
Української Греко-Католицької Церк-
ви під назвою: «Жива парафія – місце 
зустрічі з живим Христом».

У ньому акцентується увага на лі-
тургійне життя парафії, на Пресвяту 
Євхаристію. 
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на призадуматися, якими критеріями, 
постановами, принципами чи інструк-
ціями керувались священики в таких 
надзвичайних умовах, щоби все ж та-
ки здійснити Безкровну Жертву, яка 
в часи підпілля була скріплена не раз 
і кров’ю вірних УГКЦ, або їхньою го-
товністю до правдивої жертви.

Доцільним тут є свідчення отця 
Пет ра Ґаладзи з  Інституту Андрія 
Шептицького в Онтаріо (Канада), про 
його враження від відео Літургії, яку 
відправляв архиєпископ і митрополит 
Володимир Стернюк: «Мені здавало-
ся, що вперше в моєму житті я бачив 
правдиву Божественну Літургію… досі 
я не бачив ні одної Літургії, за яку могли 
справді арештувати. Не бачив ні одної 
Літургії, яка так тісно і нерозривно 
була пов’язана із життям. І коли зву-
чало «Твоє від твоїх, Тобі приносимо 
за всіх і за все» хтось із присутніх міг 
його перервати і попросити доста-
вити не ще одну частичку, але його 
власне життя на дискос приношення.

Я пригадую, як тільки виявив ба-
жання стати вихованцем підпільної 
семінарії, дали мені в руки часослов, 
пояснили, як його відмовляти і ска-
зали: «Маєш відтепер щоденно моли-
тися з нього».

Щодо Св. Літургії також нама-
гались якнайчастіше брати участь, 
якщо це було можливо – то і щоден-
но. Якщо не було такої можливості, 
то часто у приватних помешканнях 
у підпільних семінаристів, монахів чи 
монахинь, а також у побожних прак-
тикуючих вірних були Святі Тайни – 
то щоденно причащалися.

«Якщо я не причащаюсь, я не жи-
ву», – говорив св. Іван Кронштад-
ський.

Чому підпільна УГКЦ вижила, ви-
стояла і дала стільки молодих священи-
ків, монахів, монахинь та практикую-
чих вірних? Через вшанування Святих 
Тайн та ревне свідчення живої віри. 
Чого, мабуть, бракує нам сьогодні.

Як ми б мали приготуватися 
до Святої Літургії
Вже перед початком Літургії свя-

щеннослужитель має духовно пере-
бувати в молитві.

Ось як приписує своїм священикам 
приготовлюватись до Літургії святий 
Йосафат:

«Перед Літургією треба відмовити 
Правило аж до Шостого Часу включно, 
відтак відмовити кілька молитов пе-
ред Святим Причастям, і тоді щойно 
приступати до приготування Пре-
святої Жертви, а не як деякі роблять, 
що залишивши відправу Часів дякові, 
самі, не відмовивши Часів, відправля-
ють Проскомидію».

Знову ж таки, можуть тут послу-
жити приклади з підпілля, як свяще-
ники довго і поважно готувались до 
служіння. Виголошуючи акуратно 
кожне слово.

Такі отці, як вже згадуваний 
о. Богдан Геврич, о. Іван Демушка 
з с. Угринів, біля Івано-Франківська, 
довго відправляли Проскомидію, бо 
усвідомлювали, перед Ким і що від-
правляють.

У ті часи кожна хвилина була до-
рогою, обставини вимагали, щоб все 
якомога швидше відбувалось, щоб бу-
ва хтось не «застукав», однак священ-
нослужителі мали святу шанобливість 
до Святих Таїнств.

Часто священики сьогодні виправ-
довуються, що не відправляють що-

денно публічних служб, бо люди не 
ходять. Ось що на це приписує святий 
Йосафат: «…Не треба брати до уваги 
присутність чи відсутність людей, бо 
чи вони є, чи їх нема, Святу Службу 
Божу треба відправляти; провиня-
тимуться люди, які не прийшли, але 
священик свій обов’язок виповнив».

Стосовно щоденного Церковного 
Правила св. Йосафат подає такі вка-
зівки:

«Церковне Правило, хоча б і без 
Псалтиря, а тільки те, що є в Ча-
сослові, кожний священик зобов’язаний 
відмовляти кожного дня: Полуношни-
цю (навіть без Псалтиря), Утреню, 
також без Псалтиря і Канону, Часи, 
Вечірню без Псалтиря, Повечір’я рів-
нож без Канону. Це не спричинює свя-
щеникові жодної невигоди, бо Церковне 
Правило можна відмовляти проходжу-
ючись, в дорозі, в щоденній одежі, а хто 
знає напам’ять – може відмовляти 
з пам’яті, аби тільки, в міру можли-
вості, робив це з увагою. Багато світ-
ських людей кожного дня відмовляють 
Церковне Правило, то чому цього не 
мали би робити ми, священики? Од-
нак в свята і Неділі треба в церкві 
відмовляти ціле Правило з читанням 
Псалтиря і Канонів».

В умовах підпілля часто важко бу-
ло притримуватись звичних правил 
через обставини. Тому існували різні 
приписи як здійснювати Богослужен-
ня в таких умовах.

Існувала інструкція, укладена ми-
трополитом Йосифом Сліпим, яка бу-
ла видана ще в 1940 році в м. Збаражі. 
Ось деякі витяги з Диспензи Святій-
шого Отця щодо відправлення Святої 
Літургії з правильника Сліпого мовою 
оригіналу.

«3. Пресвята Євхаристія. Для спра-
вування цьої Тайни Св. Отець уділив 
далеко йдучі повновласти і великі 
пільги:

«А) СЛУЖБА БОЖА. Службу Бо-
жу можна правити без світла, без ан-
тимінса, але бодай на обрусі, якщо є, 
навіть без риз, якщо їх немає і то де-
небудь у приличнім місці, і на дворі під 
голим небом, і без відповідаючого, як 
ніхто не вміє служити. Кожний свя-
щеник має право посвятити собі ча-
шу. Якщо немає чаші, можна вживати 
скляної посудини ( склянки, келішка 
порцелянового горнятка і т. д.).

Щодо матерії, то мусить бути до 
важности хліб пшеничний, квашений 
або прісний. Якщо немає дріжджів чи 
квасного тіста, треба спекти паля-
ницю. Якщо немає пшеничної муки 
і вина, не можна правити Служби Бо-
жої. В пшеничній муці може бути мала 
домішка іншої житньої, ячмінної, але 
в більшости має бути пшенична му-
ка. Це важко нераз означити, і тому 
дбати про чисту муку і чисте вино. 
З ярої пшениці буде важча матерія. 
Спечений хліб але розчинений на мо-
лоці, цукрі, меді і вині стає неважною 
матерією. Але якщо додаток цукру, 
меду, вина, масла і молока, в порів-
нянні з доданою водою є дуже малий, 
то така матерія є важна, а навіть, 
у конечности, дозволена. Якщо доміш-
ка є сильніша, то матерія стає не-
важною. Додаток соли не уневажнює 
матерії – хліба. Дальше хліб мусить 
бути печений. Сира розчина, хоч би 
висушена і затверділа, або тісто зва-
рене в окропі чи в молоці є зовсім певно 
неважною матерією. Засушені агнці 
по місяці ледви чи можна вважати 
важною матерією.
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Вино може бути тільки виноград-
не. Всі інші овочеві і штучні вина та 
соки є неважною матерією, і на них 
ніяк не можна важно правити Служби 
Божої. Витиснений сік із недоспілого 
винограду і винний оцет є теж неваж-
ною матерією. Можна зробити вино 
з родзинків, які набрякають (див. Лєм-
куль, 12 вид. и 162) у воді. Їх витис-
кається щойно по кільканайцятьох 
годинах і той плин, який має мати 
смак, краску і запах вина, буде важ-
ною матерією. В чаші має бути ви-
тиснений плин (а не вкинені родзинки) 
і мусить містити в собі алькоголь від 
5 до 20 % і то з ферменту виноградного 
соку. Якщо хто до виноградного соку 
долявби горівки або іншого алькоголю 
то матерія була б неважна. Освячен-
ня замерзлого вина є неважним. Під 
смертельним гріхом треба додати до 
вина на проскомидії кілька капель во-
ди, яка може бути і мінеральна, якщо 
її уживається в околиці. З ощадности 
на обмиття чаші по Св. Причастю 
можна ужити води. Щодо форми слів 
освячення то нема що додавати. Хіба 
можна звернути увагу на те, що ко-
либ наш священик приняв до зєдинення 
парохію, яка бажає собі, щоб правити 
в українській, білоруській чи іншій мові, 
то треба так зробити і освячувати в 
народній мові, хоч краще було б бодай 
слова освячення говорити в церковній 
словянській мові. 

Б) СЛУЖИТЕЛЬ... Хто вміє, мо-
же правити з памяти. На випадок 
заслання, укривання перед пересліду-
ванням, в утечі і у в’язниці, єписко-
пи мають право дозволяти, щоб такі 
священики по совісти могли правити 
кожної години дня і без посту. Паро-
хи не є обов’язані в такому положенні 

жертвувати за нарід. Інші священики 
можуть правити кожної години без 
заховання посту в неділі і свята, щоб 
вірним дати спромогу задосить учи-
нити обов’язкові вислухання Служби 
Божої, з тим одначе, що священики 
мають бути натще бодай 4 години 
перед Службою Божою, хіба що зайшла 
б непередбачена потреба літургізу-
вання. В селах де не переховуються 
св. Тайни, можна правити Службу Бо-
жу кожної години без заховання посту, 
щоб запричащати вірних. Накінець 
священики, що мають правити Служ-
бу Божу у віддаленій місцевости або 
в пізній годині і не можуть задля недуги 
постити, можуть прийняти пожи-
ву: молоко, каву, чай, росіл без булки, 
плинне лікарство. Службу Божу можна 
правити приватно не подаючи до ві-
дома загалові за незєдинених не лише 
за їх навернення але і в їх наміренні. 

В) СВ. ПРИЧАСТЯ можуть вірні 
самі взяти собі, якщо заходило б по-
боювання, що пізнають переслідува-
ного священика. Св. Напуття може 
занести без свічки і тайно побож-
ний  вірний, а недужий може сам за-
причащатися… Моральна богосло-
вія дозволяє і є тепер виразний дозвіл 
Св. Отця на те, що можна приймати 
Св. Причастя в іншім обряді, одначе 
Св. Напуття і пасхальне Св. Причас-
тя належить приймати в своїм об-
ряді. … На кінець, ще одно актуальне 
питання, а саме чи можна причаща-
ти Св. Тайнами з церкви незєдинених? 
Можна з конечности, щоб тільки не 
було згіршення. Загально відома річ, 
що незєдинені приймають Св. При-
частя стоячи і приносять частіше 
немовлят до Св. Трапези, щоби запри-
чащати їх каплею Найсв. Крови. Треба 

цей прастарий християнський звичай 
пошанувати і зберігати».

Такі були приписи в підпіллі, а те-
пер хочу подати деякі витяги з Уста-
ву Богослужінь, який знаходиться 
в ТИПІКУ о. Ісидора Дольницько-
го, я користуюся виданням у Римі 
1992 року українською мовою, який 
зобов’язував до війни і тепер, в «нор-
мальних» умовах. 

«Святилище і св. Трапеза мають 
бути правильно впорядковані, щоб 
відправи богослужінь могли належно 
і відповідно відбуватись:

1. Святилище повинно бути бодай 
на один східець вище від храму вірних. 
В самому, однак, святилищі не повинно 
бути жодних східців, що проводили б 
до св. Трапези.

2. Свята трапеза – чотирикутна, 
відокремлена від стіни, міститься по-
середині святилища так, щоб можна 
було її обходити. Під північною стіною 
святилища приміщено проскомидій-
ний стіл (принесення), а під півден-
ною – інший стіл, на якому підготов-
ляються святі ризи.

3. Артофор, або кивот, що міс-
титься посеред св. Трапези (престолу), 
повинен бути споруджений на вигляд 
малої святині або гробу. Не повинен 
він бути надто високим і широким, 
щоб своїми розмірами літургійних дій 
служителя й співслужителів не стри-
мував ані не вчиняв неможливими.

4. Свічники, що стоять на св. Тра-
пезі, не повинні її затуляти, але нале-
жить по обох боках хреста або кивота 
ставити один свічник з одною, двома 
або трьома свічками. Дозволяється 
уживати також семираменний свіч-
ник з оливними лампадками, який при-
міщують позаду св. Трапези.

5. На св. Трапезу не дозволяється 
класти жодних реліквіяріїв, ані квітів, 
природних чи штучних, ані будь-чого, 
що для богослужіння непотрібне. Книга 
для богослужіння (служебник) має бути 
покладена на подушці, на св. Трапезі, 
а не на пульпіті, якщо вона не лежить 
на аналої з лівого боку престолу…

8. Дискос має бути досить глибокий 
і забезпечений крисами; може мати 
ніжку.

9. Кадильниця мусить мати корот-
кі ланцюжки, щоб її можна було легким 
вимахом пустити в рух.

10. …вживання дзвіночків, великих 
чи малих, т. зв. фісгармоній – виклю-
чається…».

11. Молитви з рознесеними і під-
несеними руками проказуються ли-
ше тоді, коли це виразно приписано, 
тобто: на молитві «Ніхто не до-
стойний» (на Херувимській пісні), на 
«Вгору піднесім серця» і на Господній 
молитві…

14. Руки, якщо про них нічого не 
приписується, можна тримати по-
різному: класти на св. Трапезу або 
тримати ними служебник, опускати 
долу під фелон або складати на грудях, 
але не складаючи пальці до пальців».

«…треба призвичаювати людей 
скрізь до точного зберігання обряду», – 
наголошує о. Дольницький.

Від моменту встановлення Пресвя-
тої Євхаристії, її служителі по всі часи, 
в будь-яких умовах здійснюють Літур-
гію. Коли є свобода для Церкви, то це 
здійснюється урочисто відповідно до 
всіх канонів та обрядів; коли Церква 
переслідувана, також здійснюється 
Літургія, але не завжди так урочисто. 
Однак  Ісус живе в Церкві в будь-яких 
умовах. 
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Досвід ранньої Церкви, пересліду-
ваної та підпільної в ХХ ст., можна 
використати і в сьогоднішніх умовах 
на, як ми називаємо, місійних теренах, 
де потрібно пристосовуватися до умов 
у приготуванні та здійсненні Літур-
гійного дійства. Інколи немає церкви, 
щоб служити Службу Божу чи здій-
снювати інші Святі Тайни. Викорис-
товується чи якесь приміщення, чи 
хата… В інших випадках надаються 
громаді костели, які не завжди присто-
совані до дійств відповідно до східних 
традицій: нема іконостасу, не завжди 
є можливість робити обхід навколо 
престолу…

Це все було і в часах підпілля. Їхній 
досвід можна і сьогодні перейняти. 

Вже в часі свободи не раз нам, свя-
щеникам, доводиться служити Святу 
Літургію в різних обставинах. Напри-
клад, перебуваючи з пластунами на 
таборах в лісі, правиться під відкри-
тим небом Службу Божу або на сто-
лику, або пластуни виготовляють з гі-
лок дерев престіл; будучи в поїздках 
з молоддю на Тезе або з паломниками 
по Святих Місцях, правилась Служба 
і в автобусі, і в готелі…

Але має спрацьовувати священи-
ча второпність. В кожному випадку 
священик має дати собі раду з допо-
могою Святого Духа.

ПРИЧАСНИКИ – СВІДОЦТВО 
ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЗРІЛОСТІ 
ЦЕРКОВНОЇ СПІЛЬНОТИ  

Перші згадки про Євхаристію ми 
отримуємо з Діянь Апостольських. 
Апостол Лука писав, що християни 
постійно брали участь у ламанні хлі-
ба і молитвах. Це свідчить про здій-
снення Таїнства Євхаристії. І важливо, 
що вся громада християн перебувала 
в апостольській науці, молитві і на ла-
манні хліба. Це було ознакою Христо-
вої Церкви. Апостол Лука говорить: 
«Щодня вони однодушно перебували 
у храмі, ламали по хатах хліб і спо-
живали харчі з радістю і в простоті 
серця». 

Святий Ігнатій Богоносець, учень 
апостола Івана Богослова, закликав 
християн частіше збиратися. Коли він 
був ув’язнений і його везли до Риму, 
по дорозі написав кілька листів до тих 
громад християн, міста яких він про-
їжджав. Зокрема, до ефесян він пише: 
«Старайтесь частіше збиратись для 
Євхаристії і славослов’я Бога». А в ін-
шому листі він закликав збиратися 

на Євхаристію, яку очолює єпископ. 
Бо єпископ був вищим знаком при-
сутності Христа, і саме він звершував 
Євхаристію разом з пресвітерами, ди-
яконами і всією громадою християн.  

У перших свідченнях про Євхарис-
тію відзначається, що збиралася вся 
громада і всі були учасниками Господ-
ньої трапези, тобто всі причащалися. 

Найбільшим покаранням для хрис-
тиян було відлучення від Євхаристії 
за якусь провину. Це фактично було 
відлучення від Христа і від Церкви на 
певний період часу.

Папа Венедикт XVI в одному зі 
своїх звернень називає Євхаристію 
Таїнством любові. Тому що це дар са-
мовіддачі  Ісуса Христа, який відкриває 
нам любов Божу до кожної людини. 
У Таїнстві Євхаристії  Ісус продовжує 
любити нас до кінця, даруючи Своє 
Тіло і Свою Кров.  

Іван Хреститель, коли зустрічає 
 Ісуса Христа на Йордані, звертаєть-
ся до народу з такими словами: «Ось 
агнець Божий, який бере на себе гріх 
світу».  Ісус справді є агнцем, який до-
бровільно віддає себе в жертву за нас, 
здійснюючи таким чином Новий і віч-
ний Завіт. Це відбувається на Тайній 
Вечері, коли  Ісус Христос встановив 
Євхаристію. 

Все відбувається в контексті риту-
альної трапези, коли згадується дуже 
важлива для ізраїльського народу по-
дія – звільнення з єгипетського раб-
ства. Ця ритуальна трапеза пов’язана 
з жертвоприношенням ягнят. Вона бу-
ла спогадом про минуле, але водночас 
і провидінням майбутнього визволен-
ня. Ізраїльтяни Пасхальною вечерею 
згадували про цей дар визволення, 
який дає Господь народові, і також це 

було прохання про повне визволення. 
Адже народ і далі відчував на собі раб-
ство, бо був поневолений Римською 
імперією. Рабство не тільки державне, 
а й внутрішнє, духовне, рабство гріха, 
який мав владу над ними. Саме  Ісус 
приносить більш глибоке, радикальне, 
універсальне і цілковите визволення, 
тобто Спасіння. І в молитві на Тайній 
вечері  Ісус дякує Отцеві за цей дар, 
який Господь йому дає – бути цим 
агнцем Божим. 

 Ісус встановлює Таїну Євхаристії 
перед хресною жертвою і перемож-
ним Воскресінням, включаючи їх у це 
Таїнство. Таким чином,  Ісус відкри-
ває спасительний зміст своєї смерті 
і свого Воскресіння. Він вводить своє 
радикально нове в давню жертвенну 
трапезу євреїв. Через це для нас, хрис-
тиян, більше немає необхідності по-
вторювати цю старозавітню трапезу. 
Як зазначають святі отці, вона була 
образом, який переходить в істину. 

Своєю заповіддю «це робіть на Мій 
спомин»,  Ісус закликає нас приймати 
цей дар. 

Переісточення хліба і вина в Тіло 
і Кров Христову таїнственно здійсню-
ється за дією Святого Духа. Це за-
свідчують отці перших століть. Ки-
рило Єрусалимський зазначає: «Ми 
закликаємо милостивого Бога, щоб 
він зіслав Святого Духа на принесені 
дари і щоби вчинив хліб Тілом Хрис-
товим, а вино – кров’ю Христовою». 
Бо все, чого торкається Дух, всеціло 
освячується і перетворюється. Іван 
Золотоустий пише, що священик за-
кликає Святого Духа, коли звершує 
жертву, тобто Євхаристію.

Дар Таїнства Євхаристії ми прий-
маємо з вірою. Це виявляється і в на-

Владика Василь Тучапець,
екзарх Харківський 
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шій Літургії, коли священик перед 
Святим Причастям з чашею і дара-
ми звертається до всіх: «Зі страхом 
Божим і вірою приступіть». Це не є 
звичайні хліб і вино, а таїнственні Тіло 
і Кров Господня. 

Таїнство Євхаристії тісно пов’язане 
зі створенням Церкви. Завдяки цій 
жертві  Ісуса Христа була створена 
Церква. 

Євхаристійна єдність між христи-
янами і єдність Єпископа, який здій-
снює Євхаристію, разом з пресвітера-
ми і дияконами, свідчить також про 
єдність Христової Церкви. Водночас, 
присутність Таїнства Євхаристії за-
свідчує на правдивість Церкви. 

Чому ми не можемо здійснювати 
Євхаристію зі священиками інших 
конфесій? Тому що немає єдності. 

Коли ми говоримо про нашу су-
часну християнську спільноту, то 
може приходити ціла церква людей, 
а причащатися одна людина чи навіть 
жодної. Ніби і є спільнота, але вона не 
поєднана з Христом. Якщо ж христи-
яни не причащаються, то між ними 
немає Євхаристійної єдності. Виникає 
питання: чому так відбувається?

Якщо говорити про небезпеки 
щодо Таїнства Євхаристії, то тут їх 
кілька. По-перше, чи не зловживають 
християни святим таїнством Божої 
любові, коли всі йдуть до Причастя 
кожної неділі, навіть не сповідаючись? 
І друга загроза – вона більше стосу-
ється Православної Церкви – суворі 
вимоги до причастя, наприклад, три 
дні говіння. Церква не має ставити 
перешкоди людям, щоби вони єдна-
лися з Христом. 

Кожен священик повинен поста-
вити собі питання: чи всі люди в моїй 

спільноті беруть участь у Євхаристії? 
Якщо ні, то чому? Душпастирі повин-
ні працювати над тим, щоби зробити 
всіх представників громади учасни-
ками Господньої трапези. 

ДОПОМОГА ХВОРИМ: СВЯТЕ 
ТАЇНСТВО ЄЛЕОПОМАЗАННЯ 
І МОЛИТВИ НА ЗЦІЛЕННЯ 

Ми, як священики, маємо обов’язок 
молитися за людей, яких нам Господь 
довірив. Просити їм благословення, 
духовного і тілесного здоров’я та охо-
роняти їх від усякого зла. Коли ми бу-
демо молитися за них і виявляти до 
них свою любов, то Господь буде нам 
помагати. 

Як Таїнство Єлеопомазання допо-
магає вірним у житті з Богом?

Ми маємо завжди звертатися до 
Господа про зцілення духовне і тілес-
не. І це прохання є добре і миле Богові. 

Хвороба і біль належать до най-
важчих проблем, які випробовують 

людей. У хворобі людина пізнає своє 
безсилля, свою обмеженість. Будь-яка 
хвороба може привести до смерті. 
Хвороба може привести нас до три-
воги, до замкнення у собі, часом на-
віть – до розпуки, бунту проти Бога. 
Але також може допомогти людині 
стати зрілішою, допомогти їй пізнати 
те, що є істотним. Дуже часто хвороба 
спонукає людину шукати Бога, навер-
нутися до Нього. І ми, як священики, 
маємо порадити, розрадити, як чини-
ти людині в хворобі.

Насамперед треба заохотити хво-
рого до молитви, адже людина в хво-
робі дуже часто закривається і майже 
не молиться. Коли ми даємося на волю 
Божу – обов’язково прийде користь 
для нашої душі. 

У Святому Письмі Господь каже: 
«Хворих зціляйте». Також апостол 
Яків пише: «Нездужає хтось між ва-
ми? Хай прикличе пресвітерів цер-
ковних і хай вони помоляться над 
ним, помазавши його олією в ім’я 
Господнє, і молитва віри спасе неду-
жого, та й Господь його підійме; і як 
він гріхи вчинив, вони йому простять-
ся». Або в Євангелії від Марка  Ісус 
«покликав дванадцятьох і заходився 
їх посилати по двох, даючи їм владу 
над нечистими духами». Апостоли 
«вийшовши, проповідували покаян-
ня, і виганяли численних бісів, а й на-
мащували олією чимало хворих та 
оздоровлювали». 

Найкращий лікар – це  Ісус Хрис-
тос. Господь сам в Євангелії оздоров-
ляє тих, хто просив, хто приступав до 
Нього з вірою. Він допомагав хворим. 
Важливо, щоби людина вірила, що 
Господь зможе їй допомогти, але не 
ставила Богові ультиматумів. Одна ма-

ма просила Бога, щоби її син одужав, 
інакше вона зречеться Господа. Її син 
зцілився, але став великим бандитом. 
Тож маємо просити у Бога здоров’я, 
але добавляти: нехай буде воля Твоя. 
Тоді ми відкриті на Боже милосердя, 
Божу любов і Божу допомогу.

У Новому Завіті  Ісус своїми страс-
тями та животворящою смертю надає 
нашим стражданням нового значення. 
Бог у Таїнстві Єлеопомазання дарує 
благодать відновлення внутрішньої 
цілісності людини, її зцілення та по-
дальшого духовного зростання. 

Святе Таїнство Єлеопомазання 
звершується соборною молитвою 
всієї церкви на зцілення душі і тіла, 
скріплення довіри до Бога та отриман-
ня прощення гріхів, а також фізичне 
одужання. Ось чому це Таїнство уді-
ляють хворим, а не тільки вмираючим. 

Таїнство Єлеопомазання не замі-
нює Таїнство Сповіді. Церква навчає, 
що дає духовне зцілення, навіть якщо 
фізичне оздоровлення не супроводжує 
його.

Кодекс канонів пише, що Таїнство 
Єлеопомазання може уділяти кожен 
священик. 

Олія у церковній практиці вжива-
ється у багатьох випадках. Ми посвя-
чуємо олію перед Хрещенням, на ли-
тії, на святі Таїнство Єлеопомазання. 
У старих требниках йдеться про вжи-
вання для хворих олії. Треба вживати 
олію, благословенну тим священиком, 
який уділяє Святу Тайну. Оливкова 
олія сама по собі корисна. А коли її 
освячують, вона має властивість бо-
жого благословення. Її можна вжи-
вати, намащувати хворі місця, і вона 
має свою дієву поміч. Також є прак-
тика – здебільшого в Православній 

Єромонах Олександр Приліп, СУ,
настоятель обителі 

св. Антонія Печерського 
студійського уставу в Обухові
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Церкві – коли з лампадок біля чудо-
творних ікон, біля мощей беруть олію 
і намащують хворі місця. Але треба, 
щоби людина вірила, що Господь бла-
гословить її з вживанням цієї посвя-
ченої олії. 

У Константинопільській церкві до 
єлея вливали червоне вино. У право-
славних строго – тільки оливкова олія. 
Наш Кодекс канонів каже, що може 
бути і соняшникова олія. Її, напри-
клад, вживали у часи підпілля. 

Кодекс канонів Східних Церков 
припускає, що тяжкохворим вірним, 
які втратили притомність або воло-
діння розумом, дозволяється уділи-
ти таке Святе Таїнство, якщо людина 
цього хотіла. 

Єлеопомазання дає спокій душі. 
Особливо, коли людина переживає 
через те, що не так жила, не може пе-
ребороти сумніви. 

У 90-х роках у Львові один чоловік 
прийшов до мене і просив, щоби я 
уділив Таїнство Єлеопомазання його 
батькові, бо він за три дні має померти. 
У чоловіка була паралізована права 
сторона. І під час Таїнства Єлеопо-
мазання він почав хреститися. Після 
цього син вже не хоронив батька. 

Ще один випадок був у Києві, де я 
певний час відвідував лікарні і розпо-
відав про це Таїнство. І пропонував її 
уділити. Я помолився, люди подякува-
ли і я поїхав. Потім одна хвора жінка 
телефонує і каже, що інша жінка, яка 
мала йти на операцію, після Таїнства 
Єлеопомазання стала здоровою.

Бог по-різному допомагає. Але кож-
на людина, яка посповідалася, якій 
уділять Святе Таїнство Єлеопомазан-
ня, відчуває полегшення, Божу при-
сутність, і тоді хвороба переборена. 

Духом людина стає здорова і щаслива. 
Тому це Таїнство є важливим. Якщо 
хтось попросить священика йти до 
хворого – не можна зволікати. 

Дуже багато для тілесного і духов-
ного здоров’я залежить від сповіді. 
Багато хвороб і бід через те, що лю-
дина не до кінця сповідається, якісь 
гріхи таїть. Потрібно знайти шлях до 
людини, щоби вона могла відкрити 
своє серце, особливо, коли вона від-
ходить з цього світу. 

А головне для зцілення – це віра, 
щоби людина вірила, що Господь до-
поможе і благословить. 

Це Таїнство не уділяють немовля-
там від року до семи і тим, хто не хоче 
її прийняти. А також здоровим людям 
і померлим. 

У Православній Церкві є традиція 
соборування. Її провадять 7 свяще-
ників. У Великий четвер чи суботу 
всім парафіянам уділяють це Таїнство. 
Така практика увійшла і в нашу Церк-
ву. Тут уділяється Таїнство не тільки 
 хворим, а й здоровим. Можна сказа-
ти, що кожна людина чимось хвора – 
 якщо не тілом, то душею. 

Велике джерело помочі для хво-
рих – молитви на зцілення. Є молит-
ви від конкретних недуг: від гарячки, 
безсоння, бездітності, алкоголізму, 
епідемій. Є молитви до святих, ака-
фісти. Найсильніша молитва у хво-
робі – псалми. Псалтир відображає 
психіку людини, там є все – пережи-
вання, розпач, покаяння і хвала Богу. 

МІСІЯ СВЯЩЕНСТВА: 
ОСВЯЧУВАТИСЬ 
І ОСВЯЧУВАТИ 

Святість, над якою сьогодні хочемо 
застановитися, є поняттям, яке можна 
визначити в декілька різних спосо-
бів. Як священики, проводирі Божого 
народу, що в імені Божого Слова від-
даємо наше життя задля святості, ми 
постійно повинні задумуватися над її 
значенням та намагатися впровадити 
його у власне життя і життя тих, хто 
довіряє нам спасіння своїх душ.

Сучасне значення цього поняття 
великою мірою сформувалося при 
перекладі різних слів, які викорис-
товують у Біблії. Наприклад, у Ста-
рому Завіті слово «святий» звичай-
но перекладає древньоєврейське 
«qadoš», котре означало відділення 
сфери Божественного від світського. 
В Новому Завіті цим словом найчас-
тіше перекладають три різні прикмет-
ники: ἱερός (иєрос), ἅγιος (агиос) и 
οςιος (осиос). ἅγιος означає святість 
самого Бога, а також призначеність 

для Бога; ἱερός – це призначеність для 
Бога, але воно прив’язане до термі-
нів Храм (ἱερόν) та священик (Ιερέας). 
Οςιος використовувалося для харак-
теристики людей, які відзначаються 
винятковою моральною досконаліс-
тю, в сучасній українській мові для 
означення цього поняття також сфор-
мувався термін «благочестивий».

Катехизм Католицької Церкви не 
дає прямої дефініції святості, тож її по-
трібно збирати по крихтах. У 375 числі 
Катехизму читаємо: «Церква, поясню-
ючи достовірно символізм біблійної 
мови у світлі Нового Завіту і Традиції, 
учить, що нашим праотцям Адамові 
і Єві було надано стан «святості й пер-
вородної праведності» (Тридентський 
Собор: DS 1511.). Цією благодаттю 
первородної святості була участь у Бо-
жому житті (Див. Ватиканський Со-
бор, Догм, конст. «Lumengentium», 2.).

Святість у Біблії та ранньо-
християнській традиції
Саме звідси нам потрібно поча-

ти наше з’ясування цього поняття – 
з перших сторінок Біблії, книги Буття. 
Зрозуміло, що Бог є Святим, так само 
чуємо, що наші прародичі були на-
ділені станом «святості та первород-
ної праведності», котрий вони згодом 
втратили і за яким одразу відчули тугу 
та смуток. Отже, першою концепцією 
святості, хоч і не подібною на визна-
чення, мало би бути «те, що Адам і Єва 
втратили, після первородного гріха». 
Ані вони самі, ані ми зараз не можемо 
з чіткістю зазначити, що це таке. Адже, 
як і для наших прародичів, так і для 
кожного з нас святість залишається 
радше ціллю, ніж станом, з яким зна-
йомі і який можемо описати.

Отець Юрій Козловський,
Івано-Франківська 

теологічна академія
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Така концепція, хоч і є суто біблій-
ною, часто знаходить відгомін у вчен-
нях сучасних філософів і теологів, та-
ких як Рудольф Отто, Герард ван дер 
Леув, Карл Барт, Мартин Бубер та ін. 
Зокрема, Рудольф Отто, засновник фе-
номенології релігії, у своєму відомому 
творі «Das Heilige» (нім. – «Святе») 
описує святість як щось абсолютно 
інакше (ganz andere), щось, що ви-
кликає страх і водночас захоплення. 
Це Святе є чимось цілком відмінним 
від усього, що ми можемо собі уяви-
ти або осягнути розумом. Чи не ті ж 
відчуття виказують Адам і Єва після 
скоєння гріха. Вони бояться, сором-
ляться та ховаються від Того, Хто є 
найбільшим добром, любов’ю та світ-
лістю. Вони фізично й емоційно став-
лять себе поза межами спілкування 
з Ним. Вони самі встановлюють без-
межну прірву, яка остаточно відда-
лить «Святе» від земного, минучого 
та скінченного.

Отже, якщо святість у найвищій 
мірі належить тому, що є Абсолют-
ним  (Бог, Святе), вона відповідно 
може бути застосована й до взаємин, 
які ми будуємо з цим Абсолютним. 
Відповідно, треба визначити, що 
єдиним і  незаперечним джерелом 
святості може бути лише Господь 
Бог. Святість у людині не є просто 
моральною досконалістю. Це радше 
результат спілкування з Богом. По-
будови з ним стосунків, які остаточно 
змінять і нас самих, перемінивши нас 
духовно і морально. Отже, моральна 
довершеність – це радше результат 
стосунків із Богом, а не їхня підста-
ва. Святий Тома Аквінський ствер-
джує, що святість є чеснотою, через 
яку люди спрямовують себе і свої дії 

до Бога. У цьому значенні святість – 
це похідне поняття, яке отримує свій 
сенс тільки у ставленні до Бога. І во-
но є ставленням, у якому розуміння 
безмежної «іншості» Бога та Святого 
відіграють ключову роль.

Біблія і в багатьох інших місцях 
використовує таке ж поняття святос-
ті. Воно радше хоче підкреслити від-
мінність Бога від створіння та ство-
реного. Ми знаходимо багато описів 
у Святому Письмі, де підкреслюється 
«іншість» та винятковість Бога. » Хто, 
як ти, Господи, – каже Мойсей у своїй 
знаменитій пісні, – між богами, хто, 
як ти, у святості величній, страшний 
у славі, що твориш чудеса?» У пророка 
Авакума читаємо: «Бог іде від Теману, 
і Святий від Парану гори. Села. Велич 
Його вкрила небо, і слави Його стала 
повна земля!» У величному пророчому 
об’явленні, описаному Ісаєю, ангель-
ські хори стоять серед Храму навколо 
Господа, співаючи: «Свят, свят, свят 
Господь сил; вся земля пов на його 
слави!». Цей же гімн чуємо також 
і в новозавітному Об’явленні Івана 
Богослова. Ми чуємо ті ж слова з уст 
самого  Ісуса Христа, котрий називає 
Отця «Святим».

Розширене значенням поняття 
«святий» також часто використо-
вується для визначення всього, що 
відділено від світу і віддано Богові. 
Наприклад, земля, що оточує Пала-
ючу Купину, стає святою, як і інші 
місця об’являння Господа, наприклад, 
Бетел, де Якову приснився сон про 
сходи на небо, чи Храм у Єрусалимі. 
Але це відділення стосовно Бога не 
повинно сприйматися винятково як 
територіальне та культове. Святість 
іде від Бога не лише як назва, але та-

кож як Божественна властивість, ко-
трою Він ділиться: «Але як той, хто 
вас покликав – святий, так само й ви 
самі усім вашим життям станьте свя-
ті, написано бо: «Ви будете святі, бо 
я святий» (1 Пет. 1, 15–16). Саме про 
цей аспект святості далі йтиметься. 
В духовній теології аскети, теологи 
та філософи християнства відмітять, 
що святість у нас – це власне є участь 
у Божому житті, в тому, що ми нази-
ваємо «ласка».

Новий Завіт змінює значення цього 
терміна, спрямовуючи його чим раз 
більше в русло сучасного розуміння 
та використання в наші дні.  Ісус як 
дитина Завіту був святим у тому сенсі, 
що Він був обраний з-посеред наро-
ду Ізраїлю для відкуплення людства. 
Лука підкреслює це в своєму описі 
Презентації  Ісуса у Храмі: «…вони 
привели його в Єрусалим поставити 
його перед Господом, як то написано 
в Господньому законі: «Кожний хло-
пець, первородний, буде визначений 
як святий перед Господом» (Лк. 2, 
 22–23, див. Лев. 12).

Поза цим Новий Завіт називає   Ісуса 
«святий» (Сам Він ніколи так Себе не 
визначає) у цілій низці текстів, які 
охоплюють публічні визнання віри. 
Демонічний голос стверджує власну 
належність до світу зла, визнаючи 
«інакшість»   Ісуса і викрикуючи: «Знаю 
бо, хто ти: Святий Божий!» (Мк. 1, 24; 
Див Лк. 4, 35), водночас Петро, не ба-
жаючи відмовитися від   Ісуса, попри 
відступництво багатьох учнів, вигу-
кує: «Ми й увірували й спізнали, що 
ти – Божий Святий» (Ів. 6, 69). Той 
самий Петро повторює з псалмопів-
цем, кажучи про Воскресіння: «Бо 
ти не зоставиш душі моєї в аді і не 

даси твоєму святому бачити зітлін-
ня» (Ді. 2, 27; див. Пс. 16, 10). І вреш-
ті, святість   Ісуса передається тим, хто 
йдуть за ним: «Віддаю себе за них 
у посвяту, щоб і вони були освячені 
в  істині». (Ів. 17, 19).

Християн, особливо в листах 
Павла, також постійно називають 
«святими». Павло звертається до ві-
руючих у Римі, як тих «що в Римі… 
покликаним святим» (Рим. 1, 7). Та-
кож у Другому посланні до Коринтян 
він їх вітає «з усіма святими в усій 
Ахаї» (2 Кор. 1, 1). Привітання «свя-
тим» знаходимо також у посланнях до 
Ефесян (1, 1), Филип’ян (1:1), а також 
Колосян (1, 2). На загал термін «святі» 
вказує на тих, хто відзначається вірою 
в Христа Воскреслого, на відміну від 
тих, хто не є віруючими.

У цьому загальному сенсі слово 
«святий» означає включення до пев-
ної категорії людей, а не виключення 
з іншої. Воно є продовженням вико-
ристання єврейського поняття на-
роду, вибраного Богом. Лише у зна-
чно пізнішому часі термін «святий» 
отримає забарвлення видатної осо-
бистості, яка знаходить місце у Хрис-
тиянському календарі. У свідомості 
ранньої Церкви святість є станом тих, 
хто живе в динаміці Пресвятої Трійці, 
за якою вони з’єднані з Отцем через 
Сина у Святому Дусі, зісланому на 
нас, щоб зробити дітьми Божими. 
Саме тому, що ми володіємо Духом 
Христа (у вірі, у хрещенні, у сопри-
часті, у ділах), ми здатні закликати 
«Авва, Отче!!» (Гал. 4, 6).

У Новому Завіті представляється 
нова концепція, яка змінює культо-
ве поняття святості в духовну реаль-
ність, за якою послідовники   Ісуса є 
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«відділеними» для Бога, як у Старо-
му Завіті були дари, що приносилися 
для жертви в Храмі. Павло закликає 
римських християн: «Тож благаю вас, 
брати, на милість Божу, віддати тіла 
ваші як жертву живу, святу, приємну 
Богові: богослужбу від вас розумну». 
Перше послання апостола Петра го-
ворить про християн як про «живе 
каміння», яким будується «духовний 
дім, на святе священство, щоб при-
носити духовні жертви, приємні Бо-
гові, через   Ісуса Христа» (1 Пет. 2, 5; 
див. також Фил. 2, 17; 4, 18; Євр. 13, 
15–16).

Святість як покликання
У християнстві вже з ранніх часів 

виробилося також розуміння святості 
як покликання. Вже в Новому Заві-
ті знаходимо місця, де християн не 
лише називають святими, а й закли-
кають, часто в досить радикальних 
термінах, ставати святими. У послан-
ні до Коринтян читаємо, що вони є 
«покликані святі» (1 Кор. 1, 2). Тут 
святість треба розуміти як складову 
частину процесу навернення. Необ-
хідно відвернутися від усього, що не є 
«Божим», до всього, що нас до Нього 
наближає на зразок   Ісуса Христа. Ін-
шими словами, покликання до свя-
тості є Божою ласкою, тоді як наше 
навернення є відповіддю на це по-
кликання. Святість, отже, визнача-
ється як стан і як вибір. Наш вибір 
відгукнутися на поклик Божий, який 
чуємо через об’явлення Боже.

Варто зазначити, що це покликання 
є особистим і універсальним. Наша 
відповідь на це покликання, відпо-
відно, також повинна відбуватися на 
двох рівнях: особистому та рівні цілої 

Церкви. Серед офіційних документів 
Церкви сучасності ця ідея дуже добре 
представлена в Догматичній Консти-
туції про Церкву (Lumen Gentium – 
лат. Світло народів) II Ватиканського 
Собору. П’ята глава цього документа 
називається «Покликання цілої Церк-
ви до святості». Святість не є станом 
якоїсь обмеженої кількості вибраних 
«старців» чи «святих» у Церкві, це уні-
версальне покликання всіх християн: 
«усі вірні Христової Церкви, будь-
якого рівня чи статусу, є покликаними 
до повноти християнського життя та 
до вдосконалення в любові» (LG 40). 
Документ підкреслює, що абсолютно 
всі, в усіх життєвих умовах та ситуаці-
ях, покликані то тієї самої святості, яка 
черпає свою основу в наріжному ка-
мені заповідей любові – до Бога перш 
за все, і заради неї, любові до ближ-
нього (див. LG 42). Святість Церкви 
не є якимось абстрактним поняттям, 
приналежним їй за визначенням. Во-
на є радше реалізацією цього покли-
кання особами, що належать до неї. 
Церква також посідає святість через 
абсолютну досконалість довірених їй 
скарбів – Слова Божого та Святих Та-
їнств, заснованих Христом. Ці скарби 
є святими, не залежно, чи вдається 
нам, недостойним слугам Божим, ви-
користовувати їх вправно та добре. 
Також члени церкви є особами, ви-
браними Господом, щоби брати участь 
у священстві  Ісуса Христа (пор. LG, 
2 глава).

У всі періоди існування Церкви, 
від її заснування і до наших днів, бу-
ло багато людей, котрі виділялися 
тим, що справді щедро й самовідда-
но відповідали на це покликання та 
ставали зразком святості. Свідчення 

їхнього життя та служіння є справді 
свідченням, підтвердженням мож-
ливості реалізувати це покликання 
до святості. Вони і є святими в то-
му значенні, яке ми зараз викорис-
товуємо як термін.  Водночас ми 
повинні також визнати гріховність 
і  недосконалість збору вірних по цей 
бік ἔσχατος (гр. останнє). Як і кожна 
людина, котра разом з іншими складає 
спільноту Церкви, так і сама Церква 
повинна постійно відвертатися від то-
го, що не є Божим та знову поверта-
тися до Бога, оскільки є «в той же час 
Святою і такою, що завжди потребує 
очищення та невпинно слідує шляхом 
покаяння і оновлення» (LG 8). Інши-
ми словами, Церква не є «священним 
об’єктом», але також збором вірних, 
що містить у собі всі необхідні засо-
би святості. Церква не є перфекціо-
ністською сектою, а збором прочан, 
святих і грішних.

Особи, які вважають себе належни-
ми до Церкви Христової, отримують 
покликання до святості через Слово 
Боже, що проповідується. Вони покли-
кані брати участь у сакраментальному 
житті Церкви, змінюючи своє жит-
тя, наближаючи його до тих ідеалів та 
стандартів, котрих ми вчимося, наслі-
дуючи  Ісуса Христа – «Божественного 
вчителя та зразка усієї досконалості», 
який «сам є автором та виконавцем 
святості життя» (LG 40). Отже, у на-
шій святості ми повинні наслідувати 
святість  Ісуса Христа, який відобра-
жає святість Отця. «Христос Бог, Син 
Бога живого, прийшов спасти усіх від 
їхніх гріхів, щоби кожен міг стати свя-
тим» (II Ват. Собор, Декрет про пас-
тирське служіння єпископів у Церкві 
«Christus Dominus», 1).

Шляхи до святості
Святість потребує повного відки-

нення світського та повної посвяти 
Богові, чи ні? З одного боку, багато 
джерел, зокрема й біблійних, безпо-
середньо використовують слово «світ» 
у принизливій формі, підкреслюючи 
протилежність «світського» Божому; 
але з іншого – Біблія нам подає пози-
тивну доктрину створіння та багато 
різних свідчень, що сам світ як такий 
є чимось, що існує вповні в ласці Бо-
жій. Це, наприклад, випливає з са-
мого факту Воплочення, що добре 
представлене в пролозі Євангелії до 
Івана, яке перегукується з першими 
рядками книги Буття. Іван, зокрема, 
підкреслює, що сам задум воплочен-
ня та спасіння має справді космічне 
значення: Бог послав свого Сина, тому 
що «полюбив Світ». І послав Його не 
щоби його засудити, але щоб «через 
Нього» спасти (пор. Ів. 3, 16–17).

Подібна багатозначність понять 
відчувається й у численних свідчен-
нях життя святих отців чи святих піз-
ніших часів. Наприклад, св. Антоній 
Єгипетський, відмовляючись від свого 
майна та покидаючи свій дім, щоби ви-
рушити до пустелі і боротися з сата-
ною, чітко висловлюється проти світу, 
спрямовуючи своє життя на виняткове 
служіння Богові. Святий Атанасій під-
креслює, що Антоній вибирає «святе 
життя». Але його відмова від «світу» 
обертається переміною світу пустелі. 
У святості свого життя він наповнює 
Божою ласкою мертвий і жорстокий 
світ навколо себе. Читаємо: «земля ста-
ла особливою – землею побожності та 
праведності. І не було там ані злочинця, 
ані жертви несправедливості, ані скарг 
митника» (Життя св. Антонія, 44).
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Щоби, отже, могти виробити хоч 
скільки-небудь правильне поняття 
святості, ми повинні прагнути чітко 
зрозуміти спосіб збігу та поєднання 
цих протилежностей. Це можливе 
лише у вірі, що стверджує створіння 
та воплочення і водночас закликає до 
стану всецілого посвячення нашого 
життя самому Богові. Подібна дво-
значність позірно протилежних по 
суті, але немислимих одне без одно-
го понять часто трапляється та вка-
зує на задум Бога, Який в поєднанні 
несумісного показує нам свою велич 
та глибину задуму. Наприклад, вже 
сама людська особа, що повстає через 
поєднання двох абсолютно протилеж-
них начал – тіла й душі, перестає іс-
нувати, коли ці начала розділяються. 
І це свідчить про досконалість такого 
поєднання. Чи те ж можемо бачити 
у самому задумі відкуплення людства, 
котре реалізується через абсолютну 
досконалість Христової особистос-
ті, адже він бездоганно виконує Бо-
жу волю; хоч ця досконалість Другої 
особи Божої єднається з ненавистю, 
глупотою та сліпотою проводу й само-
го народу Ізраїлю. Воскресіння та від-
куплення всього людства є симбіозом 
цих двох абсолютних протилежнос-
тей. Так і святість, як спосіб реаліза-
ції Божественного в нас, є наслідком 
поєднання Божого з людським. І цей 
процес неодноразово називали Обо-
жествленням людської особи. Видат-
ний російський філософ XIX ст. Вла-
дімір Соловйов називає ідеал цього 
поєднання «Богочоловіком».

У думках сучасних духовних учи-
телів неодноразово звучить поперед-
ження про небезпеку порушення ба-
лансу між духовним і «світським» у 

створенні концепції святості. Особли-
во в сучасному світі. Щоби правильно 
розуміти поняття освячення себе чи 
інших, треба уникати двох крайнос-
тей. Одним перебільшенням було б 
радикально прирівняти святість до 
повної відмови від матеріальності 
створеного. В історії християнства 
це було справжньою спокусою дуже 
багатьох, часто й видатних богословів 
і духівників. У теології це називається 
«ангелізм» (термін запозичений у ви-
датного філософа XX ст. Жака Марі-
тена), який означає тенденцію до при-
ниження та нехтування в духовному 
житті матеріальною складовою люди-
ни. Ангелізм підносить лише «духов-
ну» її складову. Іншою протилежніс-
тю буде повністю концентрувати своє 
духовне життя на інтеграції зі світом, 
культурою та суспільством, що дуже 
часто робиться коштом нехтування 
трансцендентною реальністю Бога 
та відкинення необхідності будува-
ти з Ним стосунки.

Справжня святість та справжня ду-
ховність повинні вповні рахуватися 
з трансцендентною спрямованістю 
стосунків із Господом і з іманентною 
реальністю людської особистості, яка 
живе індивідуальним та соціальним 
життям. Ось чому найкращим зраз-
ком цієї гармонії потрібно вважати 
самого Господа нашого  Ісуса Хрис-
та. Адже в Його житті та реальності 
вповні гармонійно поєднано проти-
лежності, згадані вище. Він є повною 
мірою Богочоловіком; Словом, котре 
сталося тілом чи, як описує це Карл Ра-
нер, Конкретизованою Вселенськістю.

Наслідуючи  Ісуса Христа, отже, ми 
можемо знайти дар святості, вкоріне-
ний у Божих ласках, і засоби для йо-

го осягнення, які можемо відшукати 
й розвивати серед цього світу.

Святість та освячення  
в сучасному світі
Двадцяте століття було одним із 

найкривавіших в історії людства. 
Знач ний розвиток суспільства, тех-
нологій та науки супроводжувався 
повною дезорієнтацією людини перед 
лицем трансцендентного Бога. Люд-
ство стало подібним на сліпця, який 
живе у надзвичайно пишному палаці, 
сповненому витворами мистецтва та 
оточеного прекрасними краєвидами. 
Усі ці досягнення не зробили люди-
ну ані на йоту кращою, лише дали їй 
багато інструментів, щоби віддаля-
тися один від одного та знищувати 
себе та інших. У сучасному суспільстві 
поняття святості також часто вико-
ристовується в негативному значен-
ні. Пригадаймо лише недавні термі-
нології комуністичного суспільства, 
в котрому більшість з нас народилися 
та виросли.

Що ж означає освячувати та освя-
чуватись у сучасному світі? Безпереч-
но, це зміна, але зміна до чого? До яко-
го стану? Святість як така належить 
найперше самому Богові. Чи іншими 
словами: Бог є святим за визначенням, 
за своєю природою. Тим не менше, 
ствердити святість Бога ні в якому разі 
не означає поставити Його пов ністю 
поза реальністю людини. Це лише 
пояснення, чому людина не повинна 
впадати в  будь-яку форму ідоло-
поклонства. Адже поза Богом ніщо 
не є вповні «святим» (пор. Вих. 20, 3).

Людина стає святою (або стає на 
шлях святості) в найкращий спосіб то-
ді, коли визнає існування Бога та Його 

святість. Бути святим – це означає не 
вважати себе найвищим створінням, 
котре автономно, само може все зро-
бити. Саме тому суспільні теорії со-
ціалізму-комунізму були від початку 
приречені на невдачу. Будучи атеїстич-
ними, вони мусіли поставити люди-
ну та її прогрес на верхівку піраміди 
 існуючого, але з цієї точки неможливо 
осмислити ціль існування, тож вони 
прирекли усю піраміду на колапс. Бути 
святим – означає визнати Бога, Його 
вищість, святість і від цього почина-
ти будувати стосунки. Ось наступний 
крок до освячення – жити в повній 
свідомості постійної своєї присутності 
перед обличчям Бога живого.

Отже, з одного боку – Святий Гос-
подь, з іншого – покликання бути та-
ким, як він – покликання до святості. 
Немає ніякого протиріччя між покли-
канням до святості та вимогами мо-
рального життя. Це складові частини 
одного й того ж. Святий Павло часто 
називає людей у Христі «людьми без-
доганними». У першому столітті в мен-
тальності юдеїв ця фраза стосувалася 
тварин, приготованих на жертву. Пав-
ло виходить за рамки цього, винятко-
во культового визначення та виявляє 
«моральну чистоту» як образ людини, 
що уподібнюється Христові. Читаємо 
у посланні до Ефесян: «Бо в ньому він 
нас вибрав перед заснуванням світу, 
щоб ми були святі й бездоганні перед 
ним у любові» (Еф. 1, 4). Далі в тому 
посланні Павло чітко пов’язує святість 
з бездоганністю поведінки: «Розпуста 
й усяка нечистота та захланність щоб 
і не згадувалися між вами, як це й ли-
чить святим» (Еф. 5, 3).

Для Павла норми нашої поведін-
ки безпосередньо пов’язані з Богом. 
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У своєму посланні до Солунян апос-
тол молиться, щоби «він зміцнив ваші 
серця бездоганними у святості перед 
Богом і Отцем нашим за дня прихо-
ду Господа нашого  Ісуса з усіма йо-
го святими» (1 Сол. 3, 13), а також: 
«Це ж саме воля Божа: святість ва-
ша – щоб ви стримувались від роз-
пусти» (1 Сол. 4, 3).

У тому ж дусі святий Августин 
стверджує: «Люби Бога і роби все, що 
захочеш», що перегукується з Івано-
вим: «Якщо любите ви мене, то мої 
заповіді берегтимете» (Ів. 14, 15).

Священиче завдання 
освячуватись та освячувати
Священство зобов’язує до виконан-

ня трьох урядів: учити, освячувати та 
управляти. Кожне з цих завдань тіс-
но пов’язане з двома іншими. Якщо 
перше завдання дозволяє священи-
ку відкрити собі та вірним шлях до 
 Істини, то друге допомагає її досяг-
нути насамперед через Святі Тайни 
та молитву Церкви. Освятити – озна-
чає встановити зв’язок із Богом, Його 
святістю. Очевидно, що цей зв’язок 
перетворює людину. В давні часи па-
нувало тверде переконання, що хто 
побачить Бога, одразу помре. Силу 
правди та світла, якими Він переповне-
ний, неможливо витримати грішній, 
недосконалій людині. З іншого боку, 
панувало й протилежне переконання, 
що без хоч найменшого контакту з Бо-
гом людина також не може існувати. 
Істина, доброта, любов є основними 
властивостями Його єства. Як же це 
можливо, щоб людина зустрілася з Бо-
гом, але не померла, приголомшена 
величчю Божественного єства? Сам 
Бог, кажуть нам засади віри, йде на 

контакт у спосіб, який відкриває нам 
шлях на Небо, не знищуючи нас самих. 
Іншими словами, сам Господь поволі, 
за нашої співдії, перетворює нас на те, 
що в латині називається «imago Dei», 
чи як ми кажемо – «образ Божий». І це 
завдання виконується в більшій мірі 
через посередництво людей вибра-
них – пресвітерів.

Ніхто зі своєї власної волі та сил не 
може з’єднати іншого з Богом. Це осо-
бливий привілей священика, це дар, 
який ми маємо, щоби реалізовува-
ти діло Верховного Архиєрея – на-
шого Господа  Ісуса Христа. Першим 
інструментом цієї праці є проголо-
шення Слова Божого  – Євангелія. 
Саме у ньому Бог сходить, щоби нас 
зустріти. Наступним інструментом 
цього завдання є Святі Тайни. Наше 
занурення в Тайну Пасхального Во-
скресіння відбувається в Хрещенні, 
воно посилюється та відновлюється 
в Миропомазанні та Сповіді, воно жи-
виться Євхаристією, Тайною, котра є 
фундаментом Церкви Тіла Христово-
го, Храму Духа Святого (Йоан-Пав-
ло ІІ, Pastores Gregis, 32).

Отже, сам Христос нас освячує, 
закликаючи наслідувати Його. Але 
як знак Його невимовного милосер-
дя, Він кличе окремих людей «бути 
з ним» (Мк. 3, 14), змінюючи їх через 
Таїнство Священства. Дозволяючи їм 
стати, не зважаючи на недосконалість 
та грішність, інструментами освячен-
ня світу у Його руках. Священики 
покликані ставати немов «мостом» 
 зустрічі, посередниками між люди-
ною і Богом.

Останніми роками були зроблені 
значні спроби підняти служіння нав-
чання Слова Божого над служіннями 

освячення через Св. Тайни. Подібна 
ситуація ґрунтується на концепції 
більшості протестантських церков та 
загальному поширенні протестант-
ської теології й моделі бачення духов-
ного життя за останні кілька століть. 
Сакраментальне служіння навіть у Ка-
толицькій Церкві часто відходило на 
другий план, і це завжди призводило 
до катастрофічних наслідків. Немож-
ливо вповні відповідати на поклик 
Христа: «Ідіть і зробіть учнями всі 
народи» (Мт. 28, 19), принижуючи чи 
опускаючи сакраментальне служіння.

З уст Христа апостоли отримали 
наказ проповідувати Царство Боже, 
і кінцевою ціллю цієї проповіді є саме 
святість. Але ця проповідь не є ли-
ше «промовою», вона охоплює також 
і дію, знаки, чуда, котрими  Ісус про-
повідував; це ж завдання перейшло 
і Його пресвітерам. Знаками й чудами 
Христос вказував, що Царство Боже 
наблизилося. Воно стало досяжним 
для кожного, й усі покликані до нього 
вступити. Слів тут недостатньо. Це 
Царство збігається з  самим Хрис-
том, з Його особою, з Його жертвою 
за усіх нас. Те ж стосується і кожного 
священика. Ми покликані ставати не 
лише інструментами, які виконують 
в імені Христа-священика Св. Тайни 
та продовжують Його справу пропові-
дування Царства Божого. Кожен свя-
щеник покликаний стати Христом для 
своїх парафіян і людей, які до нього 
приходять. З яким захопленням люди 
очікували приходу Христа в їхнє міс-
то. Чуємо про Закхея, котрий нехту-
ючи своїм станом сановника та мит-
ника, лізе на дерево на посміх юрбі, 
аби побачити цього Чоловіка. Нехай 
так буде і з нашими парафіянами. 

Освячення почнеться з нашого при-
кладу, молитви, проповідей, Літургії, 
але повинно перерости у захоплення 
не нами, але Христом, Його Церквою.

Хто може спасти світ та людину? 
Звичайно, єдиною можливою відпо-
віддю буде:  Ісус з Назарету, Христос 
розіп’ятий та воскреслий. А де ці Та-
їнства смерті та воскресіння Христа 
відновлюються, приносячи спасіння? 
У дії Христа через свою Церкву, а осо-
бливо у Тайнах Сповіді та Євхаристії. 
Від смерті гріха людина може пере-
йти до радості святості та спасіння. 
І цей перехід не є винятково особис-
тою справою, адже сповнюється лише 
за участі Церкви. Церкви як Христа 
і Церкви як інших вірних. Без священ-
ства немає Церкви, але й без вірних, 
без їхнього спільного прямування до 
святості немає Церкви.

Кожна Свята Тайна вкорінена 
у матерії й формі. «Бог торкається 
нас матеріальними речами (…), кот-
рі він обирає собі на служіння, щоби 
зробити інструментами зустрічі нас 
з ним самим» (Бенедикт XVI, Літур-
гія 1 квітня 2010 р. Б.). Це повинно 
збудити у нас, священиків, розуміння 
суті Святих Тайн. Кожен священик 
знає і розуміє, що він є необхідним 
інструментом спасительної дії Госпо-
да, але лише інструментом. Це розу-
міння має наповнити нас скромністю 
та щедрістю в уділенні Святих Тайн 
з розумінням, що наша місія – сприя-
ти, аби кожен з’єднався з Христом та 
віддав себе Богові як «жертву живу, 
святу, приємну Богові: богослужбу від 
вас розумну» (Рим. 12, 1).

На завершення хотілося б поді-
литися ще однією думкою про прак-
тичний перебіг нашого особистого 
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освячення та освячення інших. Дуже 
часто процес освячення проходить 
три фази. Спершу, часто ще в юності 
та молодості, людина запалюється ба-
жанням морального вдосконалення. 
Вона щиро береться за старанне вико-
нання Божих заповідей, і у цьому пе-
ріоді саме до моральної досконалості 
й зводиться ідея святості. На жаль, як 
ми щиро висловлюємо у наших поми-
нальних молитвах, «немає чоловіка, 
що жив би, а не згрішив» – усвідом-
лення цього не автоматичне, але не-
рідко переходить через тяжкий осо-
бистий досвід. Часто людина впадає 
у розпуку, розуміючи, що моральна 
досконалість є недосяжною. Розумін-
ня святості як практичної, моральної 
досконалості поволі розвіюється. Як-
що особа наполегливо шукає святості, 
то вона перейде до іншого, наступного 
рівня – знання. Людина починає усві-
домлювати, що святість – це пізнання 
Бога, це спілкування з Ним, це спроба 
якомога частіше перебувати на «роз-
мові з Богом» – молитві. Це те ж на-
магання досягнути моральної доско-
налості, але вже під іншим кутом – не 
здобути ділами, а вимолити. Часто ці 
дві фази міняються місцями або люди-
на повертається до попередньої, щоби 
почати знову з новими силами. Але є 
ще й третя фаза – це віддання себе Бо-
гові. На початку нашого невеличкого 
дослідження ми ствердили, що свя-
тість – це максимальне наближення, 
уподібнення до Бога. Ми не можемо 
досягнути його своїми силами. Це пре-
красно розуміли великі святці нашої 
Церкви, котрі навіть після багатьох 
років духовних подвигів та праці, на 
смертному одрі заповідали молитися 
за себе, розуміючи свою недоскона-

лість. Це розуміли часто й великі тео-
логи – такі, як св. Тома Аквінський, 
який після миттєвого надприродно-
го досвіду відмовився продовжува-
ти диктувати архитвір богословської 
думки Сумму, провівши останні пів-
року свого життя, доглядаючи за рос-
линами. Віддатися Богові, щоби він 
зробив з нас свій інструмент.

Надія, як ласка Божа, відіграє 
в цьому надзвичайно важливу роль. 
Це інструмент, який і повинен живи-
ти нас, щоби ми не розчаровувалися 
через слабкості, але вповні віддава-
лися Богові, шукаючи святості. Саме 
у цьому відданні можемо сподіватися 
знайти «Місце відпочинку назавжди, 
тут оселюся, бо я його собі вподо-
бав» (Пс. 131, 14).

СВЯТЕ ТАЇНСТВО ПОКАЯННЯ: 
МІЖ ДУХОВНИМ ЗЦІЛЕННЯМ 
ТА ПСИХОЛОГІЧНОЮ 
РОЗРАДОЮ

Від сповіді залежить ставлення 
людини до самого Бога. Через спо-
відь людина дотикає  Бога, Його ро-

зуміння, милосердя, любові, дотикає 
прощення гріхів.

Сповідь – це засіб, який умиротво-
рює людину, який допомагає людині, 
з одного боку, покоритися перед Богом 
у своєму власному безсиллі, в своєму 
поневоленні гріхом, а отже, – дозволи-
ти Богові себе звільнити не тоді, коли 
вона цього хоче, а коли Він вважає, що 
людина до цього підготовлена. 

Сповідь – це момент, який відкри-
ває перспективу, можливість зустрічі 
з Богом. До одного священика при-
ходив чоловік і щоразу сповідався за 
одні й ті самі гріхи. Через деякий час 
священик сказав йому: «Ти не бореш-
ся, а лише приходиш зі своїми пробле-
мами. Я не можу дати тобі розрішен-
ня. Поки не візьмеш себе в руки, не 
впорядкуєш своє життя – не приходь 
до сповіді». Але, окрім Бога, ніхто не 
знає, бореться людина чи ні. Колись 
Митрополит Володимир Стернюк 
казав: завдання сповідника – вірити 
своєму оповідальнику.

Диявол у нашому житті діє у такий 
спосіб – спочатку він не дає людину і 
можливість бачити свої гріхи, не дає 
їй заглибитися в свою душу. Але поба-
чивши, що благодать сильніша, вири-
ває людину з поневолення, що людина 
починає серйозно замислюватися над 
своїм особистим життям, диявол від-
пускає. Але людина іноді впадає в інші 
крайнощі – починає приходити відчай 
через надмір своїх гріхів, людина втра-
чає відвагу довіряти Богові.

Завдання сповідника – допомог-
ти людині насамперед утриматися від 
зневіри. Заспокоїти в тому, щоби вона 
при безлічі своїх гріхів відчула мир.

Коли я вивчав іконографію у Греції, 
мій вчитель говорив, що ікона най-

перше мусить нести мир у всьому, 
починаючи від малюнка і кольору. 
Так само і сповідь. Сповідь мусить 
допомогти людині повернутися до 
миру. Щоби людина могла довіряти 
Богу, вона повинна бути умиротво-
реною. Це  завдання молитви і сповіді.

Особисте ставлення людини до Бо-
га будується передусім через зустріч 
людини не з Божою святістю, а з са-
мим собою. Коли усвідомлюється стан 
своєї гріховності. Бог приводить нас 
до миру не тому, що цілковито звіль-
нив нас від наших гріхів, а тому, що 
ми навчилися йому довіряти. Мій мир 
не є в тому, що я не маю гріхів. Мій 
мир в тому, що я маю Бога.

Сповідь для особистого життя лю-
дини є засобом не тільки звільнення 
від гріха, а й можливістю бачити Бога. 
Крім того, сповідь є одним з найпо-
тужніших, найкращих інструментів, 
які будують парафіяльну спільноту, 
які дають змогу людині бачити час-
тинку свого гріха, мати потребу в Бозі, 
у Євхаристійній спільноті. 

Без сповіді, без усвідомлення лю-
диною своєї гріховності, без потреби 
Божої милості, без певного покорення 
перед Богом, без миру в серці є небез-
пека, що людина не буде бачити себе 
грішником.

Іван Дамаскин в молитві на сон 
грядущий каже: «Якщо ж бо правед-
ника спасеш… і чистого помилуєш, 
не диво то, достойні бо вони милості 
Твоєї. Але на мені грішному яви диво 
милості Твоєї, хай не здолає моя зло-
чинність Твоєї невимовної благості 
і милосердя».

Єромонах Орест Козак, СУ
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ДУХОВНЕ ПРОВІДНИЦТВО 
І КАНОНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
У СВЯТОМУ ТАЇНСТВІ 
ПОКАЯННЯ

Сповідь – це не приємна розмо-
ва чи психологічна бесіда. Свідомий 
тяжкий гріх є причиною того, щоби 
вірний якнайскоріше прийняв це Свя-
те Таїнство.

Канон 719 Кодексу канонів Східних 
Церков виразно каже: «Той, хто сам 
свідомий тяжкого гріха, повинен, по 
змозі, якнайскоріше приступити до 
святої тайни покаяння, усім же вірним 
настійно доручається часто приймати 
цю святу тайну, особливо в часи посту 
й покаяння, яких треба дотримуватись 
у власній Церкві свого права». 

Що означає по змозі? Це питання 
фізичної і моральної спроможності. 
Фізично, якщо поруч є священик, 
який має повноваження уділяти Та-
їнство Покаяння. Щодо моральної 
спроможності. Наприклад, поряд є 
священик, але я маю з ним кровну 
спорідненість (він мій брат) чи при-

ятельські відносини. І моя воля на-
стільки здетермінована чи страхом, 
чи соромом, чи іншою об’єктивною 
причиною, що я не можу прийняти 
рішення приступити до сповіді.

Як часто потрібно приймати Таїн-
ство Покаяння? Священики кажуть ві-
рним по-різному: раз на місяць, раз на 
три місяці, раз на три тижні. Ми маємо 
традицію, яка тягнеться з часів Київ-
ської Русі, згідно з якою вірний був 
зобов’язаний сповідатися бодай раз 
на рік. Водночас у нашій традиції чо-
тири пости – Успенський, Пилипівка, 
Петрівка і Великий піст. І було б добре, 
якщо би віряни сповідалися чотири 
рази. Митрополит Андрей в одному 
зі своїх посилань схвально пише про 
цю традицію і заохочує до неї. 

Якщо дуже часто сповідатися, то 
втрачається розуміння Таїнства як 
такого. 

Розрішення складається з  двох 
частин. Перша має побажальний ха-
рактер – «нехай Бог простить тобі». 
Це надзвичайно давня формула, яка 
тягнеться від покаяння в монахів-пус-
тельників, до яких приходила людина 
і розповідала про свою біду чи якісь 
провини. І монах, який не був священи-
ком, казав: «Нехай Бог тобі простить». 
Це традиція монашого покаяння. 

І друга, пізніша, яка бере своє дже-
рело у латинській традиції – «прощаю 
і розрішаю».

У звичайний спосіб в нашій Церкві 
уділення розгрішення є індивідуаль-
ним. І це є повна сповідь. У деяких 
особливих випадках, визначених цер-
ковним правом, можливе розрішення 
багатьом каянникам одночасно.

У  діаспорі не завжди є реальна 
можливість посповідатися у звичай-

ний спосіб, бо моральною неспро-
можністю може бути і незнання мови. 
Водночас існують різні форми покаян-
ня – поклони, піст, читання покаянних 
молитов, Псалтиря. Але священикам 
варто пояснювати, що це не замінює 
сповідь. І пізніше, коли стане мож-
ливо, все одно потрібне Таїнственне 
розрішення. 

Святе Тайнство Покаяння може уді-
ляти тільки священик. У кодексі кано-
нів Східних Церков №722, параграф 3 
також відзначається: «Пресвітери для 
важності дій мусять мати ще й повно-
важення уділяти тайну покаяння; це 
повноваження набувається самим пра-
вом, або спеціяльним наданням з боку 
компетентної влади». А 725 канон ка-
же: «Кожний священик може право-
сильно і дозволено розрішити від усіх 
гріхів будь-яких каянників у небезпеці 
смерті, хоч би був присутнім інший 
священик, який має повноваження 
уділяти святу тайну покаяння».

Не в усіх випадках маємо право 
розрішити. Давнє право мало більше 
застережень щодо розрішень. Сучасне 
канонічне право єпархіальному єпис-
копу залишило право розрішення від 
здійсненого переривання вагітності 
чи, як кажуть, аборту, але зроблено-
го не в намір. Священнослужитель, 
перед яким висповіданий гріх аборту 
або сприяння йому, повинен наложи-
ти покуту на каянника відповідно до 
важкості цього гріха та міри співдії. 
Ця покута повинна охоплювати певні 
молитви та добрі справи на користь 
дітей. 

У двох випадках ми не маємо права 
розрішити: це пряме порушення таєм-
ниці сповіді і розрішення спільника 
у гріху проти чистоти. 

Таємниця сповіді є непорушною. 
Канон 733 говорить: «…сповідник по-
винен пильно берегтись, щоб ні сло-
вом, ні знаком, ні жодним чином, чи 
з будь-якої причини не зрадив каян-
ника. Обов’язок зберігати таємницю 
має також перекладач, якщо такий ви-
ступає, а також усі інші, які якимсь 
чином дізналися із сповіді про гріхи».

СПОВІДЬ:  
ВІД ВНУТРІШНЬОЇ ПЕРЕМІНИ 
ДО ВИДИМИХ ПЛОДІВ

Сповідь – це складова життя віру-
ючої людини. Коли я кажу, що живу 
вірою, я мушу усвідомлювати, що я 
живу у правді.

Людина може творити свою 
суб’єктивну правду. Це було прита-
манно цілим народам. Коли йдеться 
про духовне життя, дуже важлива не 
тільки особиста точка зору і особисте 
сприйняття того, як я живу, але точка 
зору Того, у Кого я вірю, тобто  Ісуса 
Христа. Дуже важливо прислухатися 
до того, що передає Церква.

Єромонах Теодор Мартинюк, СУ,
ігумен Свято-Успенської 

Унівської Лаври

Отець Євген Станішевський,
духівник Львівської 

духовної семінарії
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Людині властиво сприймати своє 
життя, відштовхуючись від цінностей, 
які вона сповідує. 

Апостол Павло в листі до филип’ян 
пише: «Щодо справедливості в зако-
ні – я бездоганний». З погляду христи-
янства це означає, що я бездоганний 
і мені сповідь не потрібна. Це говорив 
Павло до зустрічі з Воскреслим  Ісусом 
з Назарету. Це не означає, що апостол 
Павло не бачив гріха, але у той час на 
основі різних ритуалів, які тоді відбу-
валися, він міг позбутися того гріха.

Після зустрічі з Воскреслим Хрис-
том він говорить: «Я вважаю за втрату 
все задля найвищого спізнання Христа 
 Ісуса, Господа мого, заради якого я все 
втратив і вважаю все за сміття, аби 
Христа придбати; і опинитися в ньому 
не з праведністю моєю, що від закону, 
а з тією, що через віру в Христа, з пра-
ведністю, що від Бога – від віри»…

Що означає вірити в  Ісуса Хрис-
та? Павло говорить, що тут важливо 
зважати на чотири аспекти: що Хрис-
тос вмер за мої гріхи, був похований, 
воскрес і з’явився. Це чотири точки 
Євангельської проповіді Церкви.

Коли євангеліст Матвей описує 
народження Христа, то дає нагоду 
зрозуміти, чому Він названий  Ісус, 
«бо Він спасе свій народ від його грі-
хів». Смерть  Ісуса була передбачена 
нагодою до спасіння. Це смерть, яка 
забирає гріх людства, яка дає нагоду 
очиститися людині від всього, що над 
нею тяжіло.

Бог хоче, щоби ми творили добрі 
справи. Каліграфія християнського 
життя – це спроба писати своє жит-
тя на основі виконання тих добрих 
справ, які Бог вже наперед підготував, 
щоби ми їх чинили. Коли ми будемо 

постійно намагатися виконанувати 
добрі діла, наша каліграфія набуде 
витонченого почерку. 

Часом треба дати нагоду Богові ви-
правити наше життя так, як Він того 
хоче. Потрібно тільки розслабити руку 
і сказати: Боже, поможи, дай мені від-
чути, як ти хочеш, щоби проходило 
моє життя. 

Чи можемо ми надолужити за свої 
гріхи? Ні, адже ми не можемо повер-
нутися назад і виправити. Ми можемо 
лише констатувати їх.

Сповідь і віра взаємопов’язані, бо 
віра дозволяє позбутися гріха. Віра не 
абстрактна, а віра в Божого сина, який 
вмер за мої гріхи. Неможливо навер-
нутися, коли я не усвідомлюю, що таке 
гріх. Прогрішення або гріх – це невід-
повідність до того, що мало би бути. 

Момент гріха завжди наявний 
у житті людини. Бог випробовує пра-
ведників і безбожників. Немає люди-
ни, яку би Бог не випробував через 
певні терпіння і страждання. Чому? 
Для того, щоби люди пізнали правду 
про себе. Коли немає випробувань, 
здається, що ми живемо з Богом і все 
добре. Але як тільки хтось «стає на 
мозоль», починає виходити назовні 
все, що ти не помічав у собі. Якщо ви-
тримаю у тій спокусі, означатиме, що 
я її перейшов разом з Богом. І відчув, 
що Бог є моя твердиня. Бог не зни-
щив мене у момент гріха, а дав мені 
відчути своє милосердя у сприйнятті 
мого гріха. Бог ніколи не дає випробу-
вання, як каже апостол Павло, понад 
людську силу.

Іспит вашою вірою виробляє ви-
тривалість. Він веде до досконалос-
ті. Бог дає нагоду нам пізнати, хто є 
перед Ним.

Сповідь – це не тільки визнання 
себе грішною людиною, а це і визнан-
ня Господа як Бога милосердного, 
люблячого, який приймає.  Ісус про 
це чітко сказав: «Я прийшов не кли-
кати праведників, але грішників до 
покаяння».

Сповідь – це акт Божого милосер-
дя. Адже Бог виявляє свою любов до 
людини, приймає грішника, який ка-
ється. 

СУЧАСНИЙ СУСПІЛЬНИЙ 
КОНТЕКСТ ПАСТОРАЛЬНОГО 
СЛУЖІННЯ: АКСІОЛОГІЧНИЙ 
АНАЛІЗ 

Пасторальне служіння як соціальна 
дія має певну мету – трансформацію 
соціального простору. Дуже важливо, 
якою мовою ми доносимо цінності, 
що пропонуємо нашим парафіянам. 
Якщо говорити про переклад Єван-
гелія, то йдеться про сучасну мову, 
в сучасному контексті. 

Важливо не створювати з людини 
лише об’єкт проповіді, а залучити її 
до діалогу, щоби вона відчувала себе 

суб’єктом, відчула, що це стосується 
її і вона відповідальна за те, що від-
бувається. 

Існує поділ людства на три типи 
суспільств: доіндустріальний, індус-
тріальний і постіндустріальний. Наш 
час називають постмодерним, постін-
формаційним, постіндустріальним. 

Змінювалася соціальна структура, 
частиною якої є суспільство, і, відпо-
відно, змінювалися люди. Коли люди-
на стала отримувати певні наукові зна-
ння і була здатна пояснити предмети 
та процеси, що її оточують, вона від-
чула себе більш повносправною, «над 
природою», а отже, менш залежною 
від тлумачення, які їй могла запропо-
нувати, зокрема, і Церква. 

У постіндустріальному суспільстві 
відбувається зміна цінностей, які ста-
ють вирішальними чи орієнтирними. 
Якщо в індустріальному суспільстві 
основні цінності були спрямовані на 
виживання, то в постіндустріально-
му суспільстві стає цінністю якість 
життя. Людина вже не стільки боїться 
смерті, скільки власної нереалізації. 
Це означає, що в певних критичних 
ситуаціях у житті люди вже не підуть 
шукати до Церкви відповіді на свої 
питання. 

Істина соціально сконструйована. 
Її формує суспільство сукупністю пев-
них цінностей, на які орієнтується. 
І один з найсерйозніших ідеологічних 
викликів, який стоїть перед Церквою 
у сучасному світі – як дозволити лю-
дині відкрити істину, яка відкриваєть-
ся, а не істину, яку можемо створити. 
Якщо ми кажемо, що істина соціально 
конструюється, то, очевидно, що той, 
хто має доступ до ресурсу і відповід-
ні засоби реалізації побудови власної 

Отець Андрій Зелінський,
ТІ, військовий капелан



130 131
!"#$%&'("$ )#*"+-,$-+./0("$ 1*#"2$ !"#$%&"'()%-*+,&"-+.)/. 0+11+'

IV духовно-формаційний семінар ПМВIV духовно-формаційний семінар ПМВ

істини, завжди буде переважати. Сво-
го роду соціальний дарвінізм. Кра-
сивішу створили істину – в неї люди 
і повірили. Цей перебіг ми можемо 
сьогодні спостерігати в нашому сус-
пільстві, де найважливішим ресурсом 
стає інформація. 

Сьогодні загрозу несе не атеїзм, 
а індиферентизм, коли людина вирі-
шує сама сконструювати «свою» істи-
ну, з якою їй ніби комфортно. А істина 
об’єктивна.

ПРИГОТУВАННЯ  
ДО ПОДРУЖЖЯ

За ці роки я приготував близько 
6 тисяч пар до життя в подружжі. Вар-
то відзначити, що українська сім’я, на 
жаль, неповна. Офіційно – 58% розлу-
чень. І, на мій погляд, причина полягає 
у непідготовленості людей до життя 
у подружжі і часто – у нерозумінні 
сутності того, що таке сім’я. 

Кожна молода особа хоче мати міц-
ні та надійні взаємовідносини, неза-
лежно від віку. Ця потреба рано чи 
пізно реалізовується у творенні сім’ї. 
Коли я запитую у молодих людей про 
їхні очікування від подружнього жит-
тя, всі стверджують, що вони хочуть 
жити щасливо в своїй сім’ї. Коли я 
цікавлюся, як довго ви збираєтеся 
жити щасливо, для них це питання 
звучить дивно. Адже вони мають на 
увазі ціле життя. Чому тоді вони не 
можуть реалізувати свій внутрішній 
запит і побудувати те, що хочуть?

Хто повинен займатися підготов-
кою молодих людей до подружжя? 
Найперше – сім’я, яка має показува-
ти приклад. Родина такий приклад не 
показує. Більше половини батьків роз-
лучилися, тобто продемонстрували 
негативний приклад. Більшість з тих, 
хто не розлучилися, не є щасливими у 
своєму подружньому житті. Тобто ін-
ституція сім’ї не виконала свою місію 
стосовно своїх власних дітей.

Тоді ці діти потрапили у другу ін-
ституцію – це середня школа. Але до-
сі немає дисциплін, які б мали нести 
знання молодій людині щодо етики 
подружнього життя, психології по-
будови стосунків між хлопцем і дів-
чиною, сімейних цінностей.

Третя інституція – Церква, яка має 
найбільший і найпотужніший досвід, 
але має невеликі досягнення. 

Цікава і змістовна інформація про 
стосунки чи на парафії, чи у центрі 
соціальної служби молоді, чи в мо-
лодіжній спільноті притягує різних 
людей  – неодружених, одружених 
і розлучених. 

Ми провели дослідження в Укра-
їні «Фактори сімейного щастя», яке 

засвідчило, що 40% українців не від-
мовилися би від змістовного навчання 
в контексті стосунків. 

Десять років тому під керуванням 
Владики Юліана Вороновського ми 
підготували програму приготування 
до Святого Таїнства подружжя, яка 
була підтверджена Синодом Єписко-
пів. Я був запрошений до адаптування 
такої програми на державному рівні. 
Спочатку в Києві, на рівні КМДА. 
Вже 7 років поспіль я відповідаю за 
таку підготовку, веду ці курси в Ки-
єві. До нас приходять пересічні кия-
ни, люди, які іноді далекі від Церкви. 
Але на всіх курсах, спілкуючись з ними, 
червоною ниткою проходить тема віри 
людини, бо це основа всього. Ці лю-
ди абсолютно відкриті. Вони мають 
велику довіру до спікера, і згодом я їх 
скеровую до Церкви. Це є новий спосіб 
Євангелізації у XXI ст. через стосунки, 
через запит, який людей цікавить. 

Ця програма сьогодні стала дер-
жавною. Вона ухвалена державною 
програмою підтримки сім’ї до 2016 ро-
ку. Тепер Україна має зобов’язання за-
провадити курси підготовки до життя 
в подружжі на території всієї країни.

Це програма добровільна і склада-
ється з 14 тематичних зустрічей. Май-
же 98% тих, хто прийшов на першу 
зустріч, залишаються до кінця курсу, 
а потім приводять своїх друзів. У нас 
немає реклами, а зали постійно запов-
нені; 90% присутніх виявляють бажан-
ня подальших зустрічей. На що я їм 
кажу: «Всі подальші засідання будуть 
відбуватися на засадах християнської 
моралі». Вони погоджуються і при-
ходять. 

Ми почали роботу з підготовки фа-
хівців, які в усіх регіонах будуть здій-

снювати підготовку пар до подружжя. 
Наприклад, у Донецькій області ми 
підготували 300 фахівців. Вже готова 
Запорізька, Рівненська, Сумська об-
ласті. До кінця наступного року ми 
маємо охопити всі регіони, і в кож-
ному місті буде свій центр підготов-
ки. Я звертався і звертаюся до всіх 
християнських Церков в Україні, щоб 
вони надали кандидатури людей, які 
б могли вести ці курси в тих регіонах, 
де представлена їхня Церква. 

Свого часу у Львові Церква прий-
няла рішення нікому не давати шлюб, 
якщо вони не пройдуть курси підго-
товки до подружнього життя. Були 
бурхливі дискусії щодо цього питання, 
але люди почали ходити, і у 2005 ро-
ці було вже 10 центрів підготовки 
до Святого Таїнства подружжя, які 
охоплювали 75% шлюбів, що були 
в місті. Люди з вдячністю відвідува-
ли ці зустрічі. Сьогодні серед цих пар 
лише декілька відсотків розлучень, 
а кількість народжених дітей пере-
вищує середню по країні. Ці молоді 
люди вийшли після курсів з чітким 
усвідомленням – щоби мати щасливу 
сім’ю, потрібно працювати, докладати 
зусиль. Вони вийшли з тим, що хочуть 
більше пізнавати Того, до Кого при-
йшли – Бога. І у підсумку – майже 
немає розлучень. Вони стають хресни-
ми батьками один одного, проводять 
спільний відпочинок, разом займа-
ються благодійними справами. Вони 
відкриті, їм треба тільки дати імпульс. 

Треба, щоби сімейна політика ста-
ла національною стратегією України.

Адріан Буковинський,
експерт з питань сімейної 

політики та сімейних відносин 
при міністерстві соціальної 

політики і Верховної Ради
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ПОДРУЖЖЯ  
В УМОВАХ ЕМІГРАЦІЇ 

Коли ми говоримо про утворен-
ня діаспори, то її основу здебільшо-
го становили сім’ї, а не окремі пред-
ставники родини. Сучасна еміграція 
найбільше вдарила по сім’ях. До Італії 
переважно виїхали українські жінки, 
до Португалії – чоловіки. Найбільше 
українських сімей в Іспанії.

З сім’ями потрібно працювати – це 
запорука стабільності. І тут важливо 
обрати модель душпастирства. 

Моделі, якими керуються наші свя-
щеники на місіях і які вони винесли 
з України.

Культове 
душпастирство 
Цю модель можна побачити у сіль-

ських місцевостях, хоча її викорис-
товують і в містах. Вона опирається 
головно на велику групу людей, зде-
більшого старшого або літнього віку. 
У такій спільноті основним чинником, 
який об’єднує, є храм, а також бого-
служіння. Цікаво, що за такої моделі 

душпастирства основна увага зверне-
на не так на глибину богослужіння, 
як на обряд. 

Часом доходить до ситуації, коли 
в самій парафіяльній спільноті ви-
окремлюється група людей, яка від-
значається ревною вірністю своєму 
парохові, що часто переходить у фа-
натизм. 

Молоді сім’ї за такої моделі душ-
пастирства на тій парафії не знаходять 
себе, тому що головним двигуном та-
кої моделі є часи, що минули. 

Коли священик базується тільки на 
зовнішньому елементі і на храмі, який 
йому дали, то з часом він створить не 
живу парафію, а закрите акціонерне 
товариство. І це дуже велика небезпе-
ка. З часом він може опинитися у такій 
ситуації, коли парафіяни вирішать пе-
реїхати в іншу країну чи повернутися 
в Україну, і він залишиться сам.

Авторитарне  
душпастирство 
Модель, у якій розуміння пароха 

зводиться до найвищого авторитету, 
голос якого має найвищу силу не тіль-
ки у церковній, а й у суспільно-полі-
тичній царині. За такої моделі парафія 
будується на зразок піраміди, на вер-
шині якої стоїть парох, який бере на 
себе відповідальність за всіх. Він до-
сить часто видає себе за такого, який 
все знає і на всьому розуміється. 

Більшість людей за такої моделі 
душпастирства пасивні у житті сво-
єї парафії. Залучення сім’ї до спіль-
ноти вдається настільки, наскільки 
дозволить парох. А він досить часто 
обирає собі людей, які йому найбіль-
ше подобаються. Тобто створюється 
коло взаємної адорації, де присутні 

кілька сімей, які можуть заблокувати 
входження до спільноти новим людям. 

Деяким подобається такий стиль 
парафії, особливо людям старшого 
віку. Коли йдеться про молоді сім’ї, 
вони себе там не знаходять. 

Душпастирство  
з соціальним спрямуванням
Така модель душпастирства за-

роджується в спільнотах, де парох 
і парафіяльні спільноти перекона-
ні, що голос Церкви повинен мати 
не тільки катехитично-душпастир-
ський характер, а й підтримувати 
чи ставати ініціатором різних куль-
турних і соціальних починань. Така 
модель душпастирства дуже добре 
була розвинена у передвоєнний час 
і знаходить своє обґрунтування за 
сучасних умов. Суспільна заангажо-
ваність Церкви сьогодні є неминучою, 
особливо за умов соціальної неспра-
ведливості. Навіть соціологічні до-
слідження засвідчують, що суспіль-
ство має довіру до Церкви не тільки 
в душпастирській, але й соціальній 
сферах. Парохи намагаються таким 
чином побудувати парафії, щоби у ній 
були різні групи людей. Добре, коли 
при парафії діють різні групи, де би 
кожна людина, кожна сім’я могла себе 
віднайти.

Соціальне спрямування відіграє 
дуже важливу роль. Коли зароджу-
валась новітня еміграція, дуже багато 
Церква допомогла людям, зокрема, 
і в пошуках роботи та житла. Тож має-
мо соціальний напрям праці з людьми 
на парафії, який дає свій результат. 
Особливо, коли йдеться про сім’ї – 
вони це дуже добре пам’ятають.

Душпастирство,  
яке опирається на співпрацю 
з парафіяльною радою 
Сучасна парафія на міграції повин-

на бути така, де душпастир координує 
працю своєї парафії, але при ній му-
сить існувати парафіяльна рада. Де би 
були люди, які знають різні сфери со-
ціального та церковного життя. І па-
рох тоді має змогу доручити, коли ви-
никне потреба, певну справу комусь 
з представників цієї ради. Це дуже 
важливо. Сім’ї радо долучаються до 
такого стилю душпастирства, коли 
парох розділяє з ними свою відпо-
відальність. 

Євангелізаційне  
душпастирство
Ця модель полягає в тому, що кож-

на людина, яка бере участь у парафі-
яльному житті, починає розуміти, що 
вона є не тільки пасивним слухачем, 
який приходить на парафію і бере 
участь у Службі Божій, а також, що 
вона покликана євангелізувати ін-
ших. 

Ці моделі показують нам, як вигля-
дає сучасна парафія на міграції. 

Яка взагалі ціль праці з сім’ями? 
На мій погляд, праця з сім’ями поля-
гає у трьох аспектах – допомогти сім’ї 
зустрітися з Христом і Його Церквою, 
пізнати Христа і Його Церкву та по-
чати служити Христові і Його Церкві. 

Як молоду сім’ю можна притягну-
ти до церкви? Ключем до сім’ї є діти. 
Тому першочерговим завданням для 
місіонерів, які душпастирюють осо-
бливо в Європі, є створення недільних 
шкіл, які мають не тільки церковний 
напрям виховання, тобто Божу на-
уку, а також загальноосвітні предмети, 

Ієромонах Юстин Бойко, СУ,  
експерт ПМВ
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як українська мова, література. Якщо 
батьки побачать, що є така школа, то 
почнуть ходити на Літургію. З часом 
діти їх притягнуть. Друге – це спові-
дальність. Працю з сім’ями, зокрема 
і на місійних теренах, варто розпо-
чинати з катехитичної школи і зі спо-
відальниці. 

Священикам варто використову-
вати душпастирські відвідини, що-
би вислухати людей і донести до них 
Боже Слово. Вони не обов’язково му-
сять бути прив’язані до Йорданських. 
Сім’ї запрошують пароха на обід чи 
вечерю, бо хочуть від нього щось по-
чути, або навіть, щоби він просто по-
був у їхньому домі. Такі візити добре 
використовувати, щоби насамперед 
вислухати людей. Не треба перехо-
дити до світських манер жанру, гово-
рити про гроші чи політику; на такій 
зустрічі повинно бути місце Божому 
слову. Щоби люди мали змогу почути 
від отця слово Віри. 

Я б заохочував священиків органі-
зовувати прощі для українців греко-
католиків за кордоном. 

Наші люди в Європі дуже радо 
йдуть на такі прощі – до Фатіми, Люр-
ду. Якщо проща добре спланована, то 
можна багато чого зробити протягом 
цього часу – посповідати людей, пого-
ворити з ними.  До того ж, прощі мо-
жуть налагодити конфлікти у сім’ях, 
є нагода поєднати людей. 

Священикам важливо створити 
сторінку у соціальних мережах і спіл-
куватися з сім’ями он-лайн.  У соцме-
режах можна знайти багато людей, 
які мешкають на тій чи іншій тери-
торії, і налагодити контакт он-лайн. 
Сучасна людина йде на такий контакт 
дуже радо.

Завдання душпастиря – не тільки 
залучити людину до Церкви, а щоби 
вона пізнала Бога і пізнала Церкву. 

Найкращий спосіб пізнати Бога – це 
молитви. Адже молитва – це розмова 
з Богом. І богослужіння тут відіграють 
неабияку роль. 

На парафії також бажано створю-
вати Біблійні та молитовні гуртки, 
катехитичні школи для дорослих, 
літні табори для дітей і дорослих та 
різноманітні спільноти, зокрема, для 
молоді – адже саме в їхньому  серед-
овищі  формуються майбутні сім’ї. 

КАНОНІЧНІ ВИМОГИ  
ЯК ВИЯВ ПАСТОРСЬКОЇ 
ТУРБОТИ ПРО ЩАСЛИВЕ 
ПОДРУЖЖЯ

Людина себе реалізує повністю 
тільки у подружжі. Так говорить і Свя-
те Письмо. «Бог створив людину, чо-
ловіком і жінкою створив їх».

Згідно з Кодексом канонів Східних 
Церков подружжя – це нерозривний 
союз чоловіка і жінки.

Що повинно бути для того, щоби 
заіснувало подружжя? Має бути дві 
людини – хлопець і дівчина – які хо-
чуть одружуватися. Що вони мають 
знати? Що вони хочуть з’єднатись 
на ціле життя для добра одне одного 
і для народження та виховання дітей. 
Це базовий елемент.

До якогось періоду Церква говори-
ла, що основним завданням у подруж-
жі є народження і виховання дітей, 
а потім все ж таки переосмислили, 
і тепер першим завданням подружжя 
вважається обдарування один одного 
любов’ю. Коли двоє молодих здорових 
людей обдаровують один одного у всіх 
аспектах життя – моральному, психо-
логічному, ментальному, фізичному 
і статевому, – то народжуються діти. 
Діти – це результат любові.

Ми повинні наголошувати на тому, 
що чоловік і жінка єднаються для доб-
ра один одного і для народження і ви-
ховання дітей. Водночас не забувати 
про головні прикмети подружжя – це 
єдність і нерозривність.

828 канон говорить: тільки ті по-
дружжя правосильні, які укладаються 
згідно зі святим обрядом перед місце-
вим ієрархом чи парохом або ж свяще-
ником, якому одним з цих двох було 
надане повноваження благословити 
подружжя, а також у присутності 
принаймні двох свідків. Однак згідно 
з приписами наступних канонів і з до-
триманням винятків, про які мова в 
канн.832, 834.§2. Священним вважа-
ється цей обряд через саму участь свя-
щеника, який асистує і благословить.

Кодекс забороняє уділяти Святе 
Таїнство вінчання християнам нека-
толиком, хіба що вони самі про це про-
сять, зважаючи на якусь перешкоду – 

моральну або фізичну. Фізична – коли 
не мають доступу до свого священика. 
Моральною перешкодою може бути ви-
сока винагорода, яку назвав священик, 
і пара не має змоги заплатити. Водно-
час кодекс нас зобов’язує повідомити 
їхнього єпископа про те, що ми повін-
чали таку пару, яка до нас звернулася.

 Згідно з пунктом 830 кодексу міс-
цевий ієрарх і місцевий парох, поки 
законно виконують свій уряд, мо-
жуть надавати священикам будь-якої 
Церкви свого права, навіть латинської 
Церкви, повноваження благословити 
подружжя в межах своєї території. 

Священик може вінчати подружжя, 
якщо впевнений, що вони є вільно-
го стану. 

Подружжя користується прихиль-
ністю права, тому при сумніві треба 
вважати його правосильним, поки не 
буде доведено протилежне.

Канон 780 говорить: подружжя між 
католицькою стороною і хрещеною 
некатолицькою стороною, з збере-
женням Божого права, керується та-
кож: перше – власним правом Церкви 
або церковної спільноти, до якої на-
лежить некатолицька сторона, якщо 
ця спільнота має власне подружнє 
право; друге – правом, яке зобов’язує 
некатолицьку сторону, якщо церков-
на спільнота, до якої вона належить, 
не має власного подружнього права.

А у каноні 789 зазначено, коли по-
дружжя можна правосильно укласти; 
священик, крім інших випадків, окрес-
лених правом, не повинен без дозволу 
місцевого ієрарха благословити:

1 – подружжя неосілих;
2 – подружжя, яке не може бути 

визнане або укладене згідно з при-
писами цивільного права;

Отець Тарас Валах,
судовий вікарій  

Київської архиєпархії
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3 – подружжя особи, яка зв’язана 
природними обов’язками щодо тре-
тьої сторони або щодо дітей, які по-
явилися з попереднього зв’язку з тією 
стороною;

4 – подружжя неповнолітніх без 
відома батьків або проти їхньої волі;

5 – подружжя особи, якій церков-
ний вирок забороняє переходити до 
нового подружжя, поки вона не ви-
конає певних умов;

6 – подружжя особи, яка публічно 
покинула католицьку віру, навіть якщо 
не перейшла до некатолицької Церкви 
або спільноти, але місцевий ієрарх хай 
не дає дозволу, поки не будуть виконані 
приписи в цьому випадку, з застосу-
ванням відповідних модифікацій.

Укладання шлюбу під умовою ви-
знається недійсним. Якщо подружжя 
укладає шлюбний контракт, то це озна-
чає, що людина вже закладає у сім’ю 
можливість розлучення. Це неприпус-
тимо. Ми не можемо вінчати людей, 
які укладають шлюбний контракт. 

Дуже важливе особисте спілкуван-
ня священика зі своїми парафіянами, 
яких він готує до вінчання. До того 
ж, це підкріплення зацікавленості 
священика у майбутньому цих двох 
людей.

Підготовка пари до подружжя не 
закінчується з вінчанням. Кодекс нам 
говорить, що після вінчання душпас-
тирі повинні надавати подружжю ду-
ховну опіку та підтримку.

– Владико, яку роль, на вашу дум-
ку, відіграв Шевченко в становленні 
української нації?

– Усі ми, будучи християнами, ві-
римо, що  Ісус Христос своїм воплочен-

ням, терпінням, смертю та воскресін-
ням відкупив усе людство від вічної 
смерті, від пекла, дарувавши нам мож-
ливість бути вільними від гріха і наго-
ду бути щасливими не тільки у вічнос-
ті, а й тут – на землі. Через відповідне 

ВЛАДИКА ЙОСИФ МІЛЯН

ШЕВЧЕНКОВЕ СЛОВО –  
РЯТУНОК УКРАЇНИ

Священики УГКЦ, які приїхали на духовно-формаційний семінар ПМВ з 11 кра-
їн, разом з головою ПМВ відвідали Шевченківський національний заповідник 
у Каневі. Учасники семінару відслужили панахиду на Тарасовій горі біля могили 
Шевченка, відвідали музей поета і Тарасову хату. 

Своїми враженнями від побаченого в шевченківських місцях і думками що-
до ролі поета в становленні української нації поділився Голова ПМВ владика 
Йосиф Мілян. 

Інтерв’ю



138 139
!"#$%&'("$ )#*"+-,$-+./0("$ 1*#"2$ !"#$%&"'()%-*+,&"-+.)/. 0+11+'

Владика Йосиф Мілян. Інтерв’юВладика Йосиф Мілян. Інтерв’ю

життя в Христі ми можемо бути разом 
із Тим, хто є вічним, хто є любов’ю, хто 
є милосердям – це  справжнє христи-
янське щастя.

Господь ніколи не покидає своє 
найкраще створіння – людину – си-
ротою, посилаючи завжди когось, 
хто своєю дією чи словом утверджує 
суспільство в правильності вибору. 
Таким «пророком» для українського 
народу, який має своє особливе по-
сланництво в усі часи для України, був 
і є Тарас Шевченко.

Мабуть, усі наші священики, які 
були в Каневі, звернули увагу на сло-
ва Шевченка, котрі ми почули з вуст 
екскурсовода: якщо залишиться бо-
дай одна людина, яка розмовляти-
ме рідною, як тоді казало російське 
дворянство – «мужицькою», мовою, 
то вона не пропаде. І тому правиль-
но вважати, що Шевченкове слово є 
одним із чинників, котре врятувало 
українство і разом з ним українську 
націю від цілковитого знищення, за-
буття і зіпсуття.

Великий, гідний народ, якому 
Господь дарував 
генія Шевчен-
ка! Кобзар був, 
є і буде для нас 
націона льним 
пророком, світ-
лом завдяки си-
лі свого слова, 
образотворчого 
мистецтва, духу 
та віри в Україну.

Кожна епоха 
потребує проро-
ка, світоча. Мо-
жемо говорити 
про те, що зараз 

переживаємо важкі часи, але і часи 
Шевченка не були кращими: кріпац-
тво, неуцтво, злидні… А серед нас 
низенький чоловік – метр шістдесят 
п’ять – своїм талантом, внутрішньою 
силою потряс цілу Російську імперію, 
став для неї великою ідейною небезпе-
кою через Дух свободи. Не можемо тут 
не згадати біблійного юнака Давида, 
який переміг велета Голіафа. Хоч Тарас 
Шевченко не дочекався волі своєї Бать-
ківщини, але своїм талантом писати 
і малювати, бути собою і, попри все, 
залишатися сином свого, тоді злиден-
ного, народу, дав потужний поштовх 
для наступних поколінь, результатом 
якого є і буде вільна й щаслива Україна. 
Він, як своєрідний вулкан, через своє 
слово урухомлює та підштовхує всіх 
і кожного до відповідальності за рідну 
землю, до уміння її любити, відчувати 
та захищати.

– Які у вас враження від відвідуван-
ня Музею Шевченка, що не так дав-
но був відреставрований у модерному 
стилі? 

Поклін тобі, народних нужд співаче;
Від мільйонів, для котрих ти жив,
Від України, що ще й нині плаче.
В тім самім горі, як ти ї лишив!..
Вони бояться, що ти ще не згинув, 
Що в тій могилі не поліг, не стлів,
Що в слушний час повернеш в Україну 
Ще раз і збудиш громом своїх слів.
Вони бояться, чи та вкрівля з глини 
Ножів не криє, списів, хоругов,
Старої слави й сили України,
Котра от-от воскресне, встане знов.

І. Франко.
На роковини Т. Г. Шевченка

Коли перевозили домовину Шев-
ченка з Петербурга через Київ до Ка-
нева – вона була дуже важкою. Ходили 
легенди, що там нібито везли зброю 
і амуніцію, щоб повалити російське 
«самодержавіє». Насправді важкою 
вона була тому, що складалася з кіль-
кох трун (цинкової, дерев’яної, ще од-
нієї). Цю історію ми почули від екс-
курсовода. Тепер я розумію, на якому 
ґрунті І.  Франко написав такі пророчі 
рядки у вищезгаданому вірші… Ма-
буть, знав цю легенду, яка тягнулася 
з часу поховання Шевченка в Кане-
ві. Потрібно визнати, що Франко мав 
рацію – насправді важкою є не тру-
на Кобзаря, а його Слово. Його не-
суть у своєму серці всі, хто захищав 
і продовжує захищати майбутнє і єд-
ність нашої держави. Слово Шевчен-
ка в серці українця – це грізна зброя, 
яка тяжітиме над кожним, хто захоче 
скривдити нашу землю.

Хочу відзначити високий фаховий 
рівень екскурсовода, її знання шев-
ченкіани. Приємно вразив і весь ко-
лектив на чолі з керівництвом музею, 
його щирість, людяність, привітність 

і патріотизм... Ще раз переконався, що 
в такому музеї не можуть працювати 
непрофесіонали.

Це завдяки їм усе тут зберігається, 
розвивається, популяризується, ви-
носиться на світло Боже, і роблять це 
вони як свою рідну українську спра-
ву – справу всього свого життя.   

Сам музей після реновації дещо ін-
ший. Створюється враження, що втра-
чено меморіальність – первісний дух 
його творця, національний колорит. 
Це трохи інший музей, щось на кшталт 
музеїв біля американського Капітолію 
з сучасними банерами та електроні-
кою, які дають змогу людині XXI ст. 
отримати бажану інформацію.

Знаючи, як держава забезпечує 
сьогодні музейних працівників (ці ін-
ституції віддають в управління кому-
нального майна), я справді приємно 
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Владика Йосиф Мілян. Інтерв’ю

УКРАЇНЦІ В ЛИТВІ
Аналіз присутності  

та релігійної діяльності

вражений самовідданістю співробіт-
ників Шевченківського заповідника 
в ділянці популяризації Тарасового 
слова, популяризації духу і пам’яті 
цього місця, святого для мільйонів 
українців і патріотів, де він не по-
ліг, не стлів і в слушний час поверне 
в Україну ще раз…

– Владико, ви взяли грудочку землі 
з могили Шевченка. З якою метою? 

– Не було такого року в радян-
ський період, щоб у нашому селі не 
відзначали день пам’яті Шевченка. 
Учитель-патріот української мови 
і літератури Ніна Федорівна Кулик 
із Переяслав-Хмельницького щороку 
організовувала такі вечори. Це були 
виступи шкільного хору і шкільних 
колективів. Завжди долучалася гро-
мадськість села. На вечорах лунали 

старі пісні, люди переставляли або 
змінювали слова, бо за деякі тексти 
можна було загриміти за ґрати. Так 
людно в нашому сільському клубі, 
як на шевченківські вечори, не було 
ніколи. 

Для моїх односельців постать 
Шевченка завжди була дуже доро-
гою. Пам’ятаю, у будинку мого діда 
ще до війни висіли портрети Шевчен-
ка і Франка. Хотілося б, щоб Кобзар 
і надалі залишався сумлінням одно-
сельців.

Маю велику мрію – разом з од-
носельцями встановити пам’ятник 
Шевченкові в рідному селі Добряни 
Городоцького району біля Львова. 
До речі, цей пам’ятник уже готовий, 
вилитий із бронзи. Автори – київські 
скульптори. Постамент – зелений гра-
ніт заввишки два з половиною метра 
під погруддя Шевченка. Тільки-но за-
вершимо будівельно-підготовчі ро-
боти, думаю, зможемо його урочисто 
відкрити в 200-ту річницю народжен-
ня поета. Перебуваючи в Каневі, узяв 
грудочку землі з могили Шевченка, 
щоб урочисто вкласти у фундамент 
пам’ятника. У  такий спосіб хочу 
духов но поєднати Добрянський сіль-
ський сквер імені Шевченка і Черне-
чу (Шевченкову) гору в Каневі.

З великодушності працівників му-
зею отримав пропозицію ще більшого 
зв’язку рідних мені теренів із дорогим 
серцю Каневом – через посадженого 
дубка з Шевченкової гори у скверику 
в Добрянах.

 

Величчю століть позначена спільна 
історія українського та литовського 
народів, що разом із білорусами колись 
творили найпотужніше на сході Євро-
пи Велике Князівство Литовське. Про-
стягаючись від узбережжя Балтійсько-
го моря до густих лісів уздовж річок 
Німану і Вілії, помережена плетивом 
блакитних озер, литовська земля три-
валий час була на узбіччі історії Євро-
пи. Мовчазні і завзяті литовці хороб-
ро захищали свій лісовий і озерний 
край, поклоняючись у темних борах 
власним поганським божкам (литовці 
останніми у Європі – 1387 р. прийня-
ли християнство). Та вже з 1240 ро-

ку, за володарювання великого князя 
Міндаугаса, від захисту рідних земель 
литовці переходять до приєднання 
суміжних багатих земель колишньої 
Київської Русі. До кінця ХIV ст. майже 
всі українські і білоруські князівства, 
знесилені боротьбою з татарсько-мон-
гольської ордою, поступово перехо-
дять під владу литовських князів. 
Цей перехід був досить своєрідним: 
литовські князі займали стародавні 
княжі престоли в Білорусі та Україні, 
приймаючи християнство та налаго-
джуючи родинні зв’язки з місцевою 
шляхтою, водночас розчиняючись у 
велетенському слов’янському морі 
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та всотуючи в себе місцеву культуру 
та мову. Утворюється Велике Князів-
ство Литовське, в якому білорусько-
українська культурна традиція стає 
панівною, поширюючись навіть на 
землі етнічної Литви та на велико-
князівський двір у столиці держави – 
Вільні. Вже засновник столиці (1323) 
великий князь Гедимінас намагався 
оселити в ній якомога більше ремісни-
ків, купців і вчених, які дали би розви-
ток місту на березі Вілії. Тому багато 
нових мешканців столиці виходили 
з «руських», тобто білорусько-укра-
їнських земель. Разом із поселенцями 
серед тоді ще язичницького поселення 
Литви поширюється християнство.

В середині XIV ст. українські зем-
лі (Київщина, Чернігівщина, Переяс-
лавщина) увійшли до складу Великого 
Литовського князівства. Вважається, 
що у 1572 році у Великому Литовсько-
му князівстві українці становили 3 % 
всього населення. У Вільнюсі була 
резиденція Київського митрополи-
та, в XIV–XVII ст. у братствах міста 
Вільнюс, заснованих українцями і бі-
лорусами, була зосереджена просвіт-
ницька діяльність цих народів.

У 1596 році Брестська церковна унія 
утворила католицьку релігійну громаду 
східного обряду (уніатів), що сприяло 
розширенню духовних зв’язків укра-
їнського та литовського народів.

Вільно дало нашій Церкві і нашим 
народам двох стовпів з’єднання – май-
бутнього митрополита, білоруса за 
походженням, Велямина Рутського 
та великого священомученика, укра-
їнця, Йосафата Кунцевича. Саме Боже 
Провидіння зв’язало земні долі цих 
людей у тодішній столиці Великого 
Князівства Литовського. Їхня самовід-

даність і співпраця стали тією провід-
ною зорею, що на подальші століття 
осяяла і визначила шляхи розвитку 
Українсько-Білоруської Церкви.

Святий священомученик Йоса-
фат Кунцевич. Іван Кунцевич, шіст-
надцятилітній син заможного купця 
з Володимира-Волинського у 1596 ро-
ці прибув до столичного Вільна, щоб 
навчатися торгівельній справі. Та до-
питливого і побожного юнака більше 
цікавлять не сухі гендлярські підра-
хунки, а численні християнські свя-
тині міста Гедиміна. Найчастіше йо-
го шлях лежить до Свято-Троїцької 
церкви та до занедбаного монасти-
ря. Поступово у душі Івася визріло 
рішення все своє життя присвятити 
Богові та прийняти чернечий сан. «За 
внутрішнім покликом Божим просив 

він митрополита Іпатія про прийняття 
в чернецтво, чи радше, скажу більше 
згідно з правдою, про дозвіл закласти 
основи під обнову з’єднаного черне-
цтва та, в кінці, прийняв з рук цього 
архипастиря чернечу рясу, прибравши 
собі ймення Йосафат» – так свідчить 
про вступ до монастиря очевидець 
цієї події Геннадій Хмельницький. Це 
сталося 1604 року. Молодий чернець 
цілими днями молиться у каплиці 
святого Луки, в роздумах, молитвах 
і покуті, підготовляючи себе до май-
бутнього мученицького життя і по-
двигу, формуючи свої знання. Най-
важливішим наслідком багаторічного 
подвижництва святого Йосафата та 
митрополита Йосифа Велямина Рут-
ського було відновлення діяльності 
Чину Святого Василія Великого.

Важко переоцінити значення Віль-
на в історії українського й білорусь-
кого письменства та в друкуванні 
церковних книг. Це місто стало дже-
релом , з якого вийшли перші друко-
вані українські й білоруські книжки. 
Саме у Вільні діяв перший білорусь-
кий (і  східнослов’янський) друкар 
Франциск Скорина (1490–1540), тут 
з’явилися перші друковані твори то-
дішньою офіційною мовою – руською. 
Також і при братстві Святої Трійці іс-
нувала друкарня, яка ще від 1589 ро-
ку мала привілей «книги … всякиє 
друкувати».

Протягом багатьох століть Вели-
ке Князівство Литовське більшою чи 
меншою мірою гарантувало розвиток 
його литовської та руської частини. 
Тому століття перебування у Велико-
му Князівстві Литовскому сприяли 
розвиткові руської культури. Перші 
українські та білоруські книжки ви-

йшли друком у Литві, тут були засно-
вані перші національні школи, тут 
перебував центр Київсько-Галиць-
кої Митрополії. Але з наростаючою 
у  XVII– XVIII ст. уніфікацією Речі Пос-
политої, з поширенням полонізацій-
ної політики Коронної (етнічно-поль-
ської) частини спільної держави на 
литовські, українські, білоруські землі 
рівновага у країні почала змінюватись 
на користь польської культури.

З остаточним поділом Речі Поспо-
литої 1795 року, Литва була приєднана 
до Російської імперії. Українці та біло-
руси Віленської і Ковельської губер-
ній (а на них були поділені литовські 
землі) змогли відчувати  піклування 
«старшого московського брата». Їхні 
мови були проголошені «наречієм» 
російської мови, відтак заборонені 
націо нальні школи та книгодрук. По-
чався поступовий, але постійний на-
ступ на Церкву, з’єднану з Апостоль-
ським Престолом. Знову московські 
цареславці прикривалися гаслом «за-
хисту православія». 

Після остаточного прилучення ли-
товських земель до Російської імперії 
та скасування З’єднаної Церкви для 
українців, як і для всіх інших народів 
Віленського краю, починаються роки 
неслави, духовного та матеріального 
животіння. 

За часів Російської імперії згідно 
з демографічними даними 1857 та 
1897 років українці становили 0,1 % 
всього населення країни. У 1897 році 
їхня загальна кількість досягла 2 500.

Навіть у безрадісні роки й десяти-
ліття російського панування в Литві 
історична присутність українців на 
прибалтійських землях не перерва-
лася. У віленських вищих навчальних 
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установах постійно вчилися студенти-
українці, а саме старе місто позначило-
ся на долі багатьох українських націо-
нальних діячів. Символ невмирущості 
нашого народу – Тарас  Шевченко та-
кож провів у Вільні півтора року свого 
життя. До прадавньої литовської сто-
лиці п’ятнадцятирічний Тарас прибув 
восени 1829 року разом з іншими че-
лядниками-кріпаками пана Павла Ен-
гельгардта, якому належав Шевченко. 
Пан вирішив зробити з нього хатнього 
художника, то ж віддав Т. Шевченка 
в навчання до професора живопису 
віленського університету Яна Русте-
ма (Йонаса Рустемаса).

Саме у столиці Литви, тодішньо-
му губернаторському місті Російської 
імперії, довелося прожити довгих 
20 років одному з зачинателів новіт-
ньої української літератури, одному 
з авторів епохального в історії укра-
їнської літератури збірника «Русалка 
Дністровая» Якову Головацькому. 
Яків Головацький народився 20 жовт-
ня 1814 року в селі Чепелях на Львів-
щині. Від 1831 року вчився у Львів-
ському університеті. Там він зблизився 
з багатьма прогресивно мислячими 
студентами, зокрема – з Маркіяном 
Шашкевичем та Іваном Вагилевичем.

У 1867 році Яків Головацький при-
буває до Вільна. Тут він очолює Архео-
логічну комісію при Імператорській 
Академії наук для досліджень історич-
них пам’яток «Сєверо-Западной Русі», 
як тоді називали Литву та Білорусь. 
Помер Яків Головацький 13 травня 
1888 року у Вільні і був похований на 
православному цвинтарі міста Вільна. 
У 1990 році Громада українців Лит-
ви та творчі спілки Львова оновили 
пам’ятник на його могилі.

Початок ХХ ст. приніс буремні змі-
ни на литовські землі. Створюються 
литовські, польські, білоруські, укра-
їнські національні товариства, акти-
візується релігійне життя. Бажаючи 
відродити прадавню, з’єднану з Апос-
тольським Престолом, Церкву, свої на-
дії і сподівання східні католики Литви 
звертають до галицького митрополита 
Андрея Шептицького, який був без-
посереднім провідником ідеї святого 
Йосафата – «Да всі єдино будуть».

Слуга Божий Андрей з прита-
манною йому енергією взявся за по-
новлення праці поєднання Східної 
і Західної Церков на литовсько-біло-
руських землях. У 1907 році таємно, 
під прізвищем адвоката Олесницько-
го, митрополит Андрей Шептицький 
через німецько-російський кордон 
вирушив до Вільна. У Вільні він від-
відав історичну церкву Святої Трійці, 
ознайомився з архівними матеріала-
ми, відвідав редакцію першої білорусь-
кої газети «Наша Ніва». Митрополит 
познайомився з невеликим гуртком 
білоруських діячів, що їх очолював 
Іван Луцкевич (справжнє прізвище 
найвидатнішого білоруського пись-
менника Янки Купали). Свідомих бі-
лоруських та українських священиків 
тоді майже не було. Тому митрополит 
після багатьох років заборони при-
значив першим католицьким парохом 
східного обряду о. Івана Волянсько-
го. Митрополит Андрей Шептицький 
цілком слушно може вважатися за-
чинателем новітнього відродження 
східного католицизму на терені Литви.

Після падіння Російської імперії 
Литва зуміла відстояти свою само-
стійність, хоч втратила майже тре-
тину власної території. Переписи 

населення 1923 й інших міжвоєн-
них років окремо не фіксували осіб 
української національності. Хоча їх-
ня кількість невідома, але про те, що 
українці мешкали у Вільнюсі, Каунасі, 
Кедайняй, Алітусі, Таураге, свідчать 
діючі у міжвоєнній Литві організації 
українців. У 20-х роках ХХ ст. у Ві-
ленському університеті (за польської 
влади) вчилося кількасот українців, 
активно діяла українська студентcька 
громада.

Тимчасовою столицею Литви було 
місто Каунас. Саме в ньому концен-
трувалися провідні національно-виз-
вольні сили. З 1928 року до серпня 
1940 року в Каунасі діяло Литовсько-
українське товариство. Воно інфор-
мувало литовців про українські проб-
леми і видавало бюлетень «Leituvių 
Ukrainiecių Draugijos Žinios». В ро-
боті Товариства брали участь відомі 
на той час діячі В. Ворона, Ю. Мінів, 
П. Форостяний, головою був проф. 
М. Біржішка. 4 квітня 1929 року по 
литовському радіо пролунала перша 
півгодинна передача, підготовлена 
Литовсько-українським Товариством. 
У березні 1932 року почало виходи-
ти у світ періодичне видання «Вісті 
Литовсько-українського товариства». 
Саме ж створення Товариства та його 
діяльність були спричинені багатьма 
обставинами. Більшовицький режим 
у Східній Україні та режим польської 
санації в Галичині призвели до знач-
ної еміграції багатьох визначних ді-
ячів українського національного руху. 
Певна їхня частина осіла у Литві. Крім 
значної культурно-освітньої роботи, 
новостворене Литовсько-українське 
Товариство провадило активну полі-
тичну діяльність. Сам організатор і ко-

мандир Корпусу Січових Стрільців, 
творець Організації Українських На-
ціоналістів полковник Євген Конова-
лець (1891–1938) був тісно пов’язаний 
з Литвою та був литовським грома-
дянином від 1929 року. Литовсько-
українське Товариство в Каунасі ак-
тивно підтримувало боротьбу ОУН 
в Галичині.

У жовтні 1933 року у Каунасі бу-
ло зареєстровано Українську націо-
нальну громаду Литви. Вона проіс-
нувала лише чотири роки. На початку 
1934 року в Каунасі було засноване 
Культурно-освітнє товариство укра-
їнців у Литві. За статутом, його метою 
було «об’єднувати литовців і україн-
ців для тісної співпраці, розвивати 
і  поширювати литовське та україн-
ське народне мистецтво і допомага-
ти незаможним українцям». Головою 
товариства був Ю. Товстенко, заснов-
ники і члени правління – П. Гринюк, 
А. Кривоніс, П. Ворона, Р. Гарич та ін.

Після Другої світової війни Литва 
знову опинилась під Москвою. Щоб 
реалізувати завдання комуністич-
ної ідеології, комуністичні володарі 
почали плановий наступ на основи 
національної самобутності – націо-
нальні організації та Церкву. Литов-
сько-українське Товариство у Каунасі 
припинило своє існування. Взагалі 
будь-як виявляти свою національну 
належність було небезпечно. Саме 
в цих обставинах треба бачити причи-
ну масової денаціоналізації новітньої 
української еміграції у Литві. Навіть 
тоді до Литви прибували деякі укра-
їнські священики та учасники виз-
вольного руху з Галичини. Не маючи 
змоги подальшої еміграції на Захід, 
вони  знайшли притулок на німанській 
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землі. Разом із політикою русифікації 
йшов наступ на Католицьку Церкву.

Після інкорпорації Литовської Рес-
публіки до СРСР у 1940 році та після 
закінчення Другої світової  війни кіль-
кість українців в Литовській Республі-
ці значно зросла: якщо за переписом 
1959 року їхня кількість становила 
17 692 особи, то у 1989 – 44 789. Різке 
зростання українського прошарку на-
селення Литви пояснюється головно 
так званою виробничою міграцією 
у  зв’язку з індустрі алізацією рес-
публіки. Після 1961 року до Литви 
прибували представники переваж-
но інженерно-технічної інтелігенції 
України. Саме тому українці серед 
інших національних меншин, які 
проживають у Литві, відрізняють-
ся високим показником вищої осві-
ти. Більшість українців працювала 
на об’єктах енергетичної, хімічної, 
важкої, риболовецької промисло-
вості. Прибулі походили зі східних 
і західних регіонів України. Загалом 
у сімдесяті-вісімдесяті роки відсоток 
українців серед прибулих до Литви 
становив у середньому 11 %.

Після відновлення незалежності 
Литви майже всі українці прийняли 
громадянство Литовської Республіки. 
Перший осередок Громади українців 
Литви (ГУЛ) виник восени 1989 року 
за ініціативою І. Юзича, В. Капкана, 
Л. Жильцової. Подібні групи виникли 
у містах Клайпеді, Мажейкяй, Віса-
гінасі, Йонаві та Каунасі. Офіційно 
 визнана як представник громадян 
Литви українського походження, Гро-
мада провела свою установчу конфе-
ренцію  28–29 жовтня 1989 року і виз-
начилася як конфедеративна спілка 
рівноправних осередків українців 

Литви. Українці займають активну 
позицію у суспільному та політич-
ному житті Литви. Її члени є в радах 
місцевих самоврядувань. Українці 
були серед захисників литовського 
парламенту в січні 1991 року, бра-
ли участь у роботах з відновлення 
пам’ятника «Три Хрести» у Вільнюсі, 
проводили мітинги в підтримку неза-
лежності України. У 1995 році в День 
пам’яті захисників свободи 7 членів 
громади були нагороджені медаллю 
«В пам’ять 13-го січня», а голова Гро-
мади Л. Жильцова – медаллю до орде-
ну Великого князя Гядимінаса. 

З 1989 року Громада щороку від-
значає пам’ять Тараса Шевченка, 
який у юному віці майже два роки 
прожив у Вільнюсі. То й не дивно, 
що одна з вулиць литовської столиці 
має його ім’я, а на будинку, де жив 
Тарас (вул. Пілес, 10), і на стіні ста-
рого корпусу університету є мемо-
ріальні дошки. Молодий Шевченко 
зустрічає перехожих у сквері литов-
ської столиці між вулицями Базіліону, 
Арклю та Вісу Швянтую у старому 
місті (відкриття пам’ятника відбулося 
3 вересня 2010 року). Громада з до-
помогою академіка А. Непокупного, 
посольства України в Литві, Департа-
менту національних меншин Литви 
добре доклалася до увічнення пам’яті 
Т. Шевченка саме там, де він вперше 
познайомився з європейською куль-
турою, зустрів своє перше кохання, 
почав формуватися як художник.

Сьогодні українці – четверта за 
величиною національна меншина 
Литви (близько 21 тисячі). Після від-
новлення незалежності Литви майже 
всі українці стали громадянами Ли-
товської Республіки, вони користу-

ються тими ж правами і обов’язками, 
як і інші громадяни Литви.

Етнічні українці становлять 0,65 % 
населення Литви. Після відновлен-
ня незалежності близько 7 тисяч 
виїхали на Батьківщину. Українці в 
Литві є  активною національною мен-
шиною. Здебільшого українці меш-
кають у містах: Вільнюсі, Клайпеді, 
Каунасі, Шяуляї, Вісагінасі, Йонаві. 
Серед сільського населення укра-
їнці становлять близько 0,4 % всіх 
жителів. Членами україн ських осе-
редків є близько 400 осіб. Соціаль-
ний склад українців Литви – люди 
з доходами середніми або нижче се-
редніх, багато людей пенсійного віку. 
В Литві існує п’ять Громад україн-
ців з осередками у містах Вільнюс, 
Вісагінас, Йонава, Каунас, Клай-
педа. У  містах Вісагінасі, Йонаві, 
Клайпеді діють недільні школи. При 
Громадах або самостійно працю-
ють українські музичні колективи: 
«Просвіт» (м. Клайпеда), «Смеріч-
ка» (м. Каунас), «Калина» (м. Віса-
гінас), родинний ансамбль «Світли-
ця» (м. Вільнюс), дитячий колектив 
«Мрія» (м. Клайпеда). У Клайпеді іс-
нує Музей слов’янської культури (ке-
рівник Л. Анохіна).

У 2009 році три керівники україн-
ських осередків у Литві – Н. Шертві-
тєнє (м. Вільнюс), І. Кузнєцова (м. Ві-
сагінас) і Н. Лукіна (м. Клайпеда) за 
значний особистий внесок у зміцнен-
ня українсько-литовського співробіт-
ництва відзначені високими держав-
ними нагородами України.

Щотижня на литовському націо-
нальному телебаченні виходить пере-
дача «Трембіта» (українською мовою, 
редактор Віктор Чернишук), раз на два 

тижні на Литовському національному 
радіо виходить в ефір україномовна 
радіопередача «Калинові грона» (ре-
дактор Юрій Паньків).

Розселення та динаміка кількості 
Історична динаміка кількості укра-
їнців у Литві за даними переписів

1959 – 17 692 – 0,65%
1970 – 25 099 – 0,80%
1979 – 31 982 – 0,94%
1989 – 44 789 – 1,22%
2001 – 22 488 – 0,65%
2011 – 16 423 – 0,54%
У Литві українці проживають пере-

важно у великих містах і є нащадками 
мігрантів радянської доби. Місцями 
найбільшої концентрації українського 
населення у 2002 р. були:

Вільнюс – 7159 (31,8% від загаль-
ної кількості українців), Клайпеда – 
4652 (20,7%), Каунас – 1906 (8,5%), 
Вісагінас – 1583 (7,0%)

Цікавою є історія двох українських 
сіл в Литві – Айренай і Гейсішкес, – 
добровільних емігрантів з України 
у 1907-10 роках. У 1903 році царська 
влада вирішила на території села Ка-
мінець-Біскупського (колишня Брест-
ська область) будувати артилерій-
ський полігон. За кошти, призначені 
для переселення, 173 двори цього села 
домовилися відкупити 1779 десятин 
землі в межах сіл Айренай та Гейсіш-
кес теперішнього Вільнюського повіту. 
Мешканці сіл – близько 30 родин – 
вважають себе українцями.

Відродження релігійного життя се-
ред українців Литви почалося трохи 
пізніше, ніж утворення Громади. Хоча 
тоді у Литві жили два українські свя-
щеники – о. Володимир Прокопів та 
о. Атанас Фіголь, проте вони обоє були 
досить поважного віку. Але ініціативна 
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З ЖИТТЯ МІГРАНТІВ

група зі створення власної релігійної 
громади під проводом А. Авраменка та 
О. Лісовського склалася навесні 1990 
року. Після довгих роздумів було вирі-
шено відновляти хоч і найбільш зруй-
новану, але історично вартісну церкву 
Святої Трійці побіч Острої Брами, по-
будованої у 1514 році на кошти литов-
ського гетьмана та українського князя 
Костянтина Острозького. 18 лютого 
1991 року була зареєстрована като-
лицька спільнота східного обряду. 
4 липня цього ж року Віленська міська 
Рада передала у власність церковній 
спільноті споруду церкви та дзвіни-
цю. На прохання церковного комітету 
Івано-Франківський ординарій єп. Со-
фрон Дмитерко, ЧСВВ направив до 
Вільно о. Павла Яхимця, ЧСВВ і двох 
ченців. Сам владика довершив чин 
освячення святині. Так по довгих ро-
ках заборони і руйнування, прадавній 

центр українського духовного життя 
відновив своїю діяльність. 

Сьогодні греко-католицька церква 
Пресвятої трійці у Вільнюсі  – це міс-
це регулярних зборів української 
 діаспори й осередок духовного життя 
громади. Після довгих років терпіння, 
скорботи та жахливих переслідувань 
отці-василіяни проповідують тут Сло-
во Боже. Потрохи гояться рани, нане-
сені церкві впродовж довгого періоду 
невіри та безбожництва. 

Християнська віра, старовинний 
храм, проповідуване рідною мовою 
Слово Боже і сама спільнота християн 
стають тим осередком, навколо якого 
гуртуються і зберігаються всі, кому 
дорогі земля, традиції та культура, до 
розвитку яких і дотепер докладається 
Унійна Церква, започаткована віками. 
Тому саме тут переживає у наші дні 
новий розквіт.

Також відновив свою діяльність 
Василіянський монастир, в якому 
зараз здійснюють монаше служіння 
два ієромонахи (о. Вінкентій Яніць-
кий, ЧСВВ, настоятель монастиря 
та о. Павло Яхимець, ЧСВВ, парох) 
і один ієродиякон. Силами ієромо-
нахів Вільнюського Василіянського 
монастиря обслуговуються релігій-
ні громади у таких містах: Клайпеда, 
Йонава, Електренай.

Матеріали взято з: 
Александр Авраменко. 

Церква святої Трійці у Вільні 
на тлі історії українців Литви

Українці в Литві. http://www.litopys.
com.ua/diaspora/lytva/ukrayintsi-v-lytvi/

Людмила Жильцова-Вусик. 
25 років разом з Батьківщиною

ЛАТВІЯ
ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ  

ГРЕКО-КАТОЛИКІВ ЛАТВІЇ 
ВПЕРШЕ ВІДБУЛИСЯ 

ПЕРЕДРІЗДВЯНІ РЕКОЛЕКЦІЇ
З 4 до 7 грудня 2014 року в ризь-

кій парафії УГКЦ за ініціативи її душ-
пастиря отця Романа Сапужака були 
проведені перші в історії молодої лат-
війської парафії реколекції «Пресвята 
Родина як приклад сучасним христи-
янам». Спеціально з цією метою до 
столиці Латвії з головного в Україні 
монастиря отців-редемптористів – 
львівського монастиря св. Климен-
тія – прибув о. Микола Бичок, ЧНІ.

Реколекції, які підживили та від-
новили у парафіян досвід віри перед 
великим святом Різдва Христового, 
розпочалися науками о. Миколи про 
особливість зустрічі з Христом, яка 
полягає в тому, 
що би  міняти 
своє життя піс-
ля такої зустрі-
чі. Як то зро-
бив, наприклад, 
грішник Закхей, 
що відповів сво-
їми конкретни-
ми діями на до-
леносну зустріч 
з  Ісусом. 

Отець  Ми-
кола Бичок за-

значив, що святий Йосиф – приклад 
доброго батька у вихованні дітей. Та-
кого батька, який не стоїть осторонь, 
але завжди бере безпосередню участь 
у житті родини; наприклад, вчить ді-
тей молитися, що в сучасному світі є 
рідкістю. Також батька доброго, що 
захищає дитину та її матір від усіля-
ких небезпек світу.

Реколекції продовжувалися роз-
думами про Пресвяту Богородицю.  
Пізнавальним було свідчення о. Ми-
коли про ікону Матері Божої Неустан-
ної Помочі, яка перебуває в нашій 
каплиці у Старій Ризі вже 127 років 
і була привезена з Риму. Саме чин 
редемптористів, до якого належить 
о. Микола Бичок, виконує місію щодо 
поширювання її у світі. «З цієї ікони 
Божа Мати дивиться безпосередньо 
на нас та готова вислуховувати наші 
прохання. Готова подати і нам свою 
руку, як дає Синові –  Ісусові Христові. 
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РУМУНІЯ
СВЯТКУВАННЯ ПРАЗНИКА 

СВЯТОЇ ВАРВАРИ У СОЛЯНІЙ 
ШАХТІ В КАЧИКА

4 грудня 2014 р. Б. у с. Качика від-
булося святкування празника святої 
Варвари у каплиці, яка розташована 
в соляній шахті. Каплиця має ім’я 
св. Варвари, небесної покровительки 
шахтарів. Вона опікується шахтарями, 
і на їхнє переконання, вона підказує 
їм, де знайти наступний соляний шар. 
Вівтар та амвон у цій каплиці видовба-
но в масивній брилі білої солі. Стіни 
прямокутні, справа розміщена ікона 
св. Варвари. 

У  наші дні, щороку 4 грудня, 
у день св. Варвари, в каплицю спус-
каються священики трьох віроспо-
відань (римо-католицького, греко-
католицького та православного), де 
відправляють богослужіння трьома 
мовами. Після чого діти виступають 
з художньою програмою, теж трьо-

ма мовами: польською, румунською 
та українською. Варто згадати, що в 
місцевості Качика, крім польської 
громади, проживає і українська гре-
ко-католицька громада. 

Отець Миколай Ніколаїшен

ВІДЗНАЧЕННЯ ПАМ’ЯТІ 
ПИСЬМЕННИЦІ ОЛЬГИ 

КОБИЛЯНСЬКОЇ 
27 листопада 2014 р.Б. у румунсько-

му селі Гура Гуморулай українці греко-
католики відзначили 151-шу річницю 
з дня народження української пись-
менниці Ольги Кобилянської. З цієї 
нагоди біля монументу письменниці 
була відслужена панахида.

Ольга Кобилянська народилася 
27 листопада 1863 року у містечку Гура-
Ґумора (сучасна назва Гура-Гуморулуй) 
на півдні Буковини (територія сучасної 
Румунії). Батько письменниці, Юліан 
Кобилянський, народився в Галичині 
й належав до шляхетного роду, який 
мав власний герб і походив із Над-

дніпрянщини. Ма-
ти Ольги, Марія 
Вернер, походила 
з німецької роди-
ни, яка дала ні-
мецькій літературі 
поета-романтика 
Захарія Вернера. 
Будучи німкенею, 
з любові до свого 
чоловіка Марія 
Вернер вивчила 
українську мову, 
прийняла греко-
католицьку віру 
та виховувала ді-
тей (в родині було 

То є образ доброї матері Пресвятої 
Родини», – ділився отець. 

Актуальні та близькі парафіянам 
приклади, що ілюстрували головну 
тему реколекцій, допомагали легше 
сприймати корисний для душі мате-
ріал. 

Отець-реколектант закликав підго-
туватися до свята Різдва Христового, 
як до радісної події у власному житті, 
бо у ньому кожна християнська ро-
дина вітає Спасителя; а Святого Йо-
сифа, Богородицю,  Ісуса, що творять 
Пресвяту Родину, треба сприймати 
як найвищих авторитетів у своєму 
сімейному житті.

Парафіяни, які відвідали чотири-
денні реколекції, кожного дня мали 
змогу приступити до Святого Таїнства 
Сповіді та до Святого Причастя. 

Щира подяка від українських гре-
ко-католиків Латвії о. Миколі Бичку 
за проведені передріздвяні реколекції, 
а також настоятелеві храму о. Роману 
Сапужаку за їхню організацію.

Парафіянин Володимир Іваницький, 
м. Рига, Латвія

ЕСТОНІЯ
У 2014 РОЦІ НАШІ 

ПАРАФІЯЛЬНІ ГРОМАДИ 
В ЕСТОНІЇ ПЕРЕЖИЛИ 

БАГАТО ВАЖЛИВИХ ПОДІЙ
У січні до Естонії приїжджали 

пластуни з України та привезли ви-
флеємський вогонь. Також у січні час-
тина естонських парафій святкувала 
Різдво Христове. 

У лютому до Естонії приїхав о. Олег 
Поп’юк з України і допомагав у душ-
пастирській праці три місяці.

Таллінська парафія та Український 
культурний центр організували збір 
коштів для тих, хто постраждав на 
Майдані та їхніх родин. У цьому ду-
же посприяло МЗС Естонії. 

У липні разом з сестрами Вопло-
ченого Слова з України проводили 
дитячий церковний табір. У ньому 
взяло участь 17 дітей.

На Покрову таллінська парафія 
святкувала храмове свято.

У листопаді члени парафії орга-
нізували по всій Естонії збір гумані-
тарної допомоги для постраждалих 

в Украї ні. Зараз 
проводиться пра-
ця з доставки цієї 
допомоги за при-
значенням.

Також по су-
ботах і неділях 
проводиться ка-
техизація дітей у 
недільних шко-
лах Талліна та 
Маарду. 

Отець 
Володимир 

Палієнко
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семеро дітей) у пошані й любові до 
свого українського коріння. 

Померла Ольга Кобилянська 21 бе-
резня 1942 року.

Отець Миколай Ніколаїшен

ПОСВЯЧЕННЯ НОВОГО 
ХРАМУ В МІСТІ СІҐЕТ

Новий храм, побудований на честь 
Покрови Божої Матері, був освячений 
24 серпня 2014 року – в День Неза-
лежності України. Це відбулосяу міс-
ті Сіґет, яке розташоване в північно-
західній частині Румунії, на кордоні 
з Україною. Благословення наріжного 
храмового каменя сталося ще 5 серп-
ня 2012 року, то ж два роки пішло на 
будівництво.

Був хмарний і дощовий день. Чин 
освячення церкви очолювали румун-
ський ієрарх преосв. Василь Бізив, 
владика Марамурешської єпархії, 
преосв. Павло Хомницький, влади-
ка Стамфордської єпархії (США) 

і  преосв. Йосиф Мілян, єпископ-по-
мічник Києвської архиєпархії. У цій 
великій події взяли участь також 
40 священиків з України та Румунії, 
2 диякони і понад 400 віруючих різ-
ного етнічного походження з Сіґету, 
довколишніх поселень і з України. 
Це була історична подія, адже вос-
таннє український греко-католицький 
храм на цих теренах було освячено 
в кінці XVIII ст. Богослужіння три-
вало 4 години.

По-перше, зробили хід навколо 
церкви: три рази, зі святими моща-
ми. Попереду йшли діти з хоругва-
ми, за ними – єпископи, священики 
та віряни. Під час обходу стіни храму 
кропили свяченою водою і помазува-
ли святим миром на чотирьох кутах. 
Молитви читали перед церквою після 
кожного кола. 

По-друге, зачитали документ, в яко-
му зазначено: хто побудував церкву, 
хто був спонсором і хто з єпископів 
присутній на церемонії. Документ по-
міщено всередині престолу зі святими 
мощами та запечатано. Потім відбу-
лося обмивання престолу з рожевою 

водою і миром, чотири євангелісти 
були розміщені на його чотирьох ку-
тах. Далі престіл покрили обрусами. 

Після благословення престолу бла-
гословили і помазали святим миром 
іконостас. Стіни в чотирьох кутах 
внутрішньої сторони церкви були-
благословенні, слідуючи за тією ж 
самою процедурою. Потім відбулась 
архиєрейська Божественна Літургія. 
Це торжественне богослужіння вели 
трьома мовами: українською, румун-
ською та угорською.

Тепер новозбудований храм роз-
ташований по сусідству, з одного бо-
ку, з румунською греко-католицькою 
церквою, з іншого – з румунською пра-
вославною церквою.

Митрополит протоєрей 
Михайло Дубович, Генеральний 

вікарій для українців Румунії

РУКОПОЛОЖЕННЯ  
ОТЦЯ ІЛЛІ БАБОТА

Висвячення о. диякона Іллі Бабота 
на священика відбулося 28 серпня при 
українському храмі Успіння Пресвятої 
Богородиці у селі Коштіль (Costiui), по-
близу Сіґету. Кам’яна церква побудо-
вана тут у 1775 році, а саме село відоме 
ще з римських часів. Преосвященного 
владику Павла Хомницького вітали 
з квітами донька о. Іллі Софійка та з 
хлібом-сіллю племінниця Міріям; далі 
вітав з хрестом місцевий парох о. декан 
Василь Колопельник, 16 священиків, 
сам о. декан Ілля, місцева та приїжджі 
процесії з прапорами, а також сотні 
вірних з різних українських сіл. Піс-
ля одягання в архиєрейські ризи в се-
редині церкви, владика попрямував 

у супроводі священиків до дерев’яної 
каплиці, яка була споруджена під схід-
ною стіною церкви спеціально для цієї 
події. Архиєрейська Літургія велася 
переважно українською, дещо румун-
ською і трохи угорською мовами. Дя-
ки та вірні відповідали здебільшого 
церковнослов’янською, яка ще вжива-
ється в українських церквах, та іноді 
румунською мовами. Зауважимо, що 
більшість вірян вперше бачили обряд 
висвячення диякона на священика.

Преосвященний владика звернувся 
до о. Іллі з такими словами: «Твоє за-
вдання тепер, отче Іллє – народжувати 
 Ісуса Христа у серцях людей. Завдан-
ням священика є також бути покірним 
слугою як Пречиста Діва Марія була 
покірною слугинею Бога Отця... І на-
решті, завдання священика, якого ми 
навчаємося від Пречистої Діви Марії – 
бути вірним до останньої хвилини».

Митрополит протоєрей 
Михайло Дубович, Генеральний 

вікарій для українців Румунії
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IX проща родин мігрантів зі Самбора до Зарваниці: молитва за мир і єдність

Цьогорічна ІХ Міжнародна піша 
проща родин мігрантів зі Самбора 
до Зарваниці, яку організував Пасто-
рально-міграційний відділ у співпраці 
з Карітасом Самбірсько-Дрогобиць-
кої єпархії та Міжнародною спільно-
тою родин мігрантів, тривала з 1 до 
10 серпня і відбувалася під гаслом 
«Боже, нам єдність подай».

Проща розпочалася Божествен-
ною Літургією у самбірському храмі 
Різдва Богородиці. Голова Пастораль-
но-міграційного відділу владика Йо-
сиф Мілян закликав прочан молитися 
за єдність України і «за ту єдність, за 
мир і спокій, яких потребує сьогодні 
кожен українець». 

«Я зичу вам, щоби Бог став ва-
шою силою і благословив усіх нас на 
єдність. Спробуйте об’єднатися всі 
у прощі, у молитві. Мусимо пам’ятати, 
що єдність, як і побудова Царства Бо-
жого тут, на землі, залежить від кож-
ного з нас», – зазначив владика Йосиф 
у своєму слові до прочан. 

Зі Самбора у прощу вирушило 
365 паломників, серед яких мігран-
ти з 13 країн світу – Італії, Португа-
лії, Польщі, Чехії, Великобританії, 
Канади, США, Греції, Іспанії, Росії та 
представники шести областей Украї-
ни – Львівської, Івано-Франківської, 
Вінницької, Київської, Тернопільської 
та Кіровоградської. До речі, наймо-

лодшому учаснику прощі –  6 років, 
найстаршому – 81 рік.

У перший день з паломниками 
зав дяки скайп-зв’язку поспілкувався 
натх ненник прощі, виконавчий секре-
тар Пасторально-міграційного відділу 
УГКЦ о. Василь Поточняк, який зараз 
перебуває на лікуванні в Італії. Він 
заохотив паломників активніше спіл-
куватися з духовними провідниками 
прощі, щоби частіше чути Слово Боже. 
«На прощі ми маємо змогу просвіти-
ти розум на основі Біблії, свідчення 
святих. Питайте, дорогі паломники! 
Запрошуйте священиків, щоби ма-
ти відповідь на ті питання, які вас 
турбують. Щоби ви з прощі вийшли 
з просвітленим розумом. Це дасть вам 
силу не просто вірити, а вірити аргу-
ментовано», – зазначив виконавчий 
секретар ПМВ. 

Священик також наголосив, що 
плодом прощі є діла. «Як каже Хрис-
тос, по плодах пізнають, чиї ви учні. 
Не  важливо, що робите на прощі, 
а важливо, як ви служите на прощі – 
ваша радість, доброта, справедливість, 
щирість. Як будете поводитися на 
прощі, так і передасться вам у жит-
ті – у сім’ї, на роботі, у школі», – від-
значив о. Василь Поточняк. 

У другий день прощі, після Служби 
Божої у Катедральному соборі Свя-
тої Трійці у Дрогобичі о. Тарас Гара-
симчук, канцлер Самбірсько-Дрого-
бицької єпархії, привітав паломників, 
«які вже в дев’ятий раз долають понад 
200 км від Самбора до Зарваниці, від 
однієї чудотворної ікони до іншої». 
І подякував прочанам за їхню місію, 
що вони йдуть і свідчать Христа. 

У Стрию прочан приймала пара-
фія Всіх святих українського наро-

ду. Отець Богдан Лехович, духівник 
ІХ Міжнародної пішої прощі родин мі-
грантів із Самбора до Зарваниці, подя-
кував душпастирям і парафіянам, які 
щиро і радо приймають паломників. 
«Ми заносимо щиру подяку пароху, 
священикам, які нам служать, з їхніми 
вірними за те, що на цій дорозі наси-
тили нас, прийняли у свій храм, що-
би помолитися і прийняти благодаті 
духовні. Бажаємо, щоби в цій громаді 
щораз більше причащалися і пізнава-
ли Христа», – сказав о. Богдан. 

Водночас ще один духівник прощі, 
адміністратор парафії Різдва Пресвя-
тої Богородиці м. Козятин Вінниць-
кого протопресвітерства Київської 
єпархії о. Антон Борис, відзначив, що 
кожна людина, яка вирушає в дорогу, 
покладається на Бога і довіряє йому. 
«Наша довіра проглядається у бага-
тьох речах. Наприклад, ми віримо, що 
прийдемо на парафію, і нас зустрінуть. 
Ми не беремо жодної їжі, бо намагає-
мося довіряти Богові. Ми відключає-
мо мобільні телефони. Намагаємося 
спілкуватися з нашими рідними, дру-
зями лише в перерві. Коли йдемо, то 
ми молимося. І приємніше йти, коли 
нас зустрічають на дорозі», – зазна-
чив о. Антон.  

У неділю на Прощі був парад ви-
шиванок. Цього ж дня у селі Велика 
Тур’я паломників гостинно зустріча-
ли місцеві мешканці, вбрані у виши-
ті сорочки, і посипали дорогу перед 
учасниками прощі квітами. Місце-
вий парох відзначив, що в їхньому 
селі в кожній хаті є заробітчани, тож 
духом і молитвами мешканці села 
 завжди з прочанами. 

У селі Кадобна прочан-мігрантів 
зустрічав парох парафії Святого Ва-

ІХ ПРОЩА РОДИН МІГРАНТІВ  
ЗІ САМБОРА ДО ЗАРВАНИЦІ:

Молитва за мир і єдність
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силя Великого о. Володимир Олійник. 
«Мені приємно сьогодні вас зустріти 
на цій землі. Мені приємно розділити 
цю радість у своєму храмі зі своїми 
парафіянами. Всіх вас Бог покликав 
до нелегкої праці – пішої ходи до Зар-
ваниці.  У літній час ви маєте намірен-
ня: молитися за ваших батьків, мате-
рів, які далеко від вас. Я знаю, що ви 
сьогодні молитеся за нашу Україну. 
Бо наша Україна в небезпеці», – за-
значив о. Володимир.  

Священик розповів, що нещодавно 
повернувся з зони проведення АТО, 
де надавав духовну підтримку хлоп-
цям Львівського батальйону. «Пи-
тають мене отці: чи страшно? Кажу: 
перші два дні. Потім вже забуваєть-
ся, що ти на війні. Ми молилися під 
відкритим небом. Мій перший прес-
тіл – то був ящик з-під гільз, оббитий 
брезентом. Хлопці знайшли десь біле 
простирадло. Як вони тішилися, коли 
бачили священика», – сказав о. Во-
лодимир Олійник. Він розповів, що 
кожного  дня о шостій годині ранку 
правилася Служба Божа, а ввечері ви-
читувалися молитви вечірні. «Благо-
словляв їх на сон грядущий, помазу-
вав святим єлеєм. Аби минала їх куля. 
І поки я був, їх минала куля, і ніхто не 
був поранений. Мене підмінив новий 
єпископ  Стрийський Богдан Мани-
шин. Але наші хлопці хоробрі, силь-
ні. З Богом ми переможемо, і Украї-
на буде сильна і вільна», – наголосив 
душпастир. 

Отець Володимир побажав про-
чанам щасливо дійти до Зарваниці, 
помолитися там за батьків, за укра-
їнський народ і особливо за військо-
вих, які сьогодні виборюють свободу 
для України.

Отець Антон Борис під час пропо-
віді зазначив, що молитовною жерт-
вою ми вимолюємо в Бога ласку, щоб 
Україна змінювалася. «Ми темою на-
шої прощі обрали вислів «Боже, нам 
єдність подай!» На телебаченні бачи-
мо напис «Єдина країна». І де б ми не 
були, сьогодні всюди наші громадяни 
говорять про долю України. Ми цією 
ходою молимося, щоб Господь бла-
гословив єдність. Мало сказати, що 
ми любимо Україну. Мало сказати, як 
то добре було б змінити щось чи ко-
гось – кожен українець мусить міня-
тися сам», –  заз начив о. Антон Борис. 

У Підгайцях на Тернопільщині 
учасники IX Міжнародної прощі ро-
дин мігрантів прийняли Святе Таїн-
ство Єлеопомазання. Духівник прощі 
о. Антон Борис відзначив, що через 
Таїнство Єлеопомазання Бог в особли-
вий спосіб лікує кожну людину, яка 
з вірою приступає до нього. «У цьо-
му Святому Таїнстві Єлеопомазання 
ми, християни, хочемо засвідчити 
нашу віру, що єдиний  Ісус Христос 
може зцілити наші зранені душі і тіла. 
Це Таїнство можемо приймати як на 
зцілення нашої тілесної недуги, так 
і на зцілення нашої душі», – підкрес-
лив священик.

Він розповів, що помазання єлеєм 
різних частин тіла має певний смисл. 
«Що Церква хоче сказати цим Таїн-
ством? Коли ми помазуємо єлеєм наше 
чоло, ми просимо Бога, щоб просвітив 
наш розум, подарував нам мудрість. 
Коли ми помазуємо очі, то просимо 
Бога, щоби зцілив наш зір і подарував 
нам духовні очі. Ми помазуємо наші 
вуста, щоб Господь у цьому Таїнстві 
зцілив їх, щоби ми не сіяли в серці 
осуд, нарікання, зневагу, гнів, а сіяли 

любов, доброзичливість, прощення 
і мир. Ми просимо, щоб Христос, зці-
ляючи наше серце, повне гріха, прий-
шов і оселився там. Ми просимо, щоб 
з цим помазанням наші руки трудили-
ся на благо Церкви і ближнього, і щоб 
наші ноги вели нас до Христа. Тому 
приходимо з вірою до Таїнства Єлео-
помазання, і будьмо певні, що Бог ми-
лосердний у своєму чоловіколюбстві, 
що Він зцілить душу і тіло», – сказав 
отець Антон. 

У Сарниках паломників вітала па-
рафія храму Святого Преображення 
Української Автокефальної Право-
славної Церкви. Настоятель храму 
о.  Іван Пащин побажав учасникам 
прощі, щоби їхня дорога була благо-
словенна Богом, і щоби в Україні пану-
вав мир. «Ми у своїх молитвах молимо 
найперше за мир релігійний, бо коли 
буде мир у Церкві, буде Церква одна. 
А де Церква одна – там народ один, 
там одна держава, там щасливе під-
ростаюче покоління – наше майбутнє. 
Ми повинні Церкву творити у своїх 
сім’ях. Колись люди хотіли молити-
ся, та храмів не було, але люди знали 
дорогу до храмів. А дорога до храму 
веде до Бога», – зазначив отець Іван. 

У Зарваниці прочан привітав Мит-
рополит Тернопільський владика Ва-
силь Семенюк і закликав їх молитися 
біля чудотворної ікони Божої Матері 
за мир і спокій в Україні. 

«Пригадаймо Небесну сотню, воїнів 
на Сході, які віддають своє життя за 
єдність України, за своїх матерів, дітей, 
за кожного з нас. Саме ці прик лади 
віри стають прикладом  нашої прощі – 
прощі дороги життя, прощі вірності, 
яку переходять наші заробітчанські 
сім’ї, яку перейшла наша Церква, яку 

проходить наш народ», – сказав вла-
дика Василь Семенюк. 

Митрополит Тернопільський від-
значив, що прочани пройшли нелег-
кий шлях у 250 км під палючим сон-
цем, але у цій дорозі їм допомагала 
віра. «Віра і любов до Небесної Матері 
скріплювала віру у ваших серцях, і ви 
подолали всі труднощі. Прибувши до 
Зарваниці, до чудотворної ікони, від-
криймо їй своє серце, свої болі, свої 
прохання, свою вдячність за одержані 
ласки, і вірмо, що вона вислухає нас. 
Біля чудотворної ікони молімося за 
своїх дітей, молімося за Україну, за 
мир і спокій», – закликав єпископ 
учасників прощі. 

У Зарваниці паломники провели 
фестиваль мігрантської творчості. 
Духівник прощі о. Антон Борис по-
дякував організаторам фестивалю, що 
«щедро сіяли мистецькою діяльністю 
Боже Слово». Він також звернувся до 
молоді, чиї батьки працюють за кор-
доном, і закликав їх шанувати своїх 
батьків і молитися за тих, які тяжко 
працюють заради своїх дітей. 
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!"#"$%&%'# Фонд «Андріїв гріш». Звіт за 2014 рік

ПРИХІД
Залишок пожертв з 2013 р.: 154 078,66 грн.; 8 734 $; 34 €; 2 930 кан. $; 1 000 £
Надходження пожертв у 2014 р.: 169 096 грн.; 20 855 $; 2330 €; 1 200 £
Всього: 323 174,66 грн.; 29 589 $; 2 364 €; 2 930 кан. $; 2200 £
 
РОЗХІД
1. Будівництво парафіяльного дому та центру с. Шидерти, Казахстан – 5000 $
2. Будівництво храму у Севільї, Італія – 1620 €
3. Місійна поїздка до Талліна, Естонія – 18 645 грн.

• Душпастирське служіння о. Олега Поп'юка.
4. Місійна поїздка до Будапешту, Угорщина – 8 610 грн.

• Душпастирське служіння о. Дам'яна Габорія.
5. Місійна поїздка до Риги, Латвія – 4 575 грн.

• Душпастирське служіння о. Романа Сапужака.
6. Місійна поїздка до Ізраїлю – 1 000 $

• Душпастирське служіння о. Пантелеймона Зайця, ЧБМ, вірним греко-
католикам в Єрусалимі, Хайфі, Тель-Авіві та інших містах.

7. Місійна поїздка до Росії – 520 $, 14 грн.
• Душпастирське служіння о. Василя Мельниковича у м. Мегіон, Ханти-

Мансійського автономного округу.
8. Діяльність Пасторально-міграційного відділу – 268 049,40 грн.; 700 €

• Місійні поїздки до Італії, Литви, Латвії, Румунії, Ізраїлю, Молдови, 
Словаччини, Чехії, Казахстану та Португалї.

• Участь у світовому конгресі у Римі, який відбувся у Римі.
• Винагорода працівникам Пасторально-міграційного відділу.

Всього: 299 893,40 грн.; 6 520 $; 2 320 €.
Залишок: 23 281,26 грн.; 23 069 $; 44 €; 2930 кан. $; 2200 £

+ ВОЛОДИМИР

Священик Василь Вільчик, виконавчий секретар

ФОНД «АНДРІЇВ ГРІШ»
Звіт за 2014 рік

Надходження пожертв у фонд «Андріїв гріш»
(станом на 31 грудня 2014 року)

Номер
за пор. Архиєпархія/Єпархія/Екзархат Сума

1 Перемишльсько-Варшавська 1490 $
2 Філадельфійська 5615 $
3 Вінніпезька
4 Стемфордська 5000 $
5 Чиказька
6 Пармська 2905 $
7 Торонтонська
8 Едмонтонська 4769 $.
9 Саскатунська

10 Нью-Вестмінстерська
11 Австралія
12 Аргентина
13 Бразилія
15 Великобританія
16 Німеччина 28 157 грн.
17 Франція 525 €
18 Вроцлавсько-Ґданська 971 $
19 Львівська 29505 грн.
20 Івано-Франківська 14000 грн.
21 Тернопільська 14200 грн.
22 Самбірсько-Дрогобицька 19100 грн.
23 Коломийсько-Чернівецька 10000 грн.
24 Сокальська 20000 грн.
25 Стрийська 11000 грн.
26 Бучацька 16000 грн.
27 Київська 3619 грн.
28 Донецько-Харківський 3500 грн.
29 Одесько-Кримський
30 Луцький екзархат
31 Італія, Іспанія 1805 €
Лондонська єпархія пожертва за 2013 р. – 1 200 £
Пасторально-міграційний відділ, повернення коштів за місійну поїздку 
до Ізраїлю – 105 $, 15 грн.
Разом: 169096 грн; 20855 $; 2330 €; 1 200 £
Залишок з 2013 року: 154078,66 грн.; 8734 $; 34 €; 2930 кан. $; 1000 £
Всього: 323174,66 грн; 29589 $; 2364 €; 2930 кан. $; 2200 £.
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Засновником Фонду «Андріїв 
гріш» є Патріарх Української Греко-
Католицької Церкви за погодженням 
із Синодом єпископів.

Мета Фонду – залучати фінансо-
ві, матеріальні, інформаційні та ін-
телектуальні ресурси для організації 
функціонування церковних структур 
УГКЦ.

Завданням «Андрієвого гроша» є:
• 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: «Збірку 
«Андріїв гріш» призначити для під-
тримання душпастирської діяльнос-
ті за межами структур нашої Церкви 
в усьому світі». 

У положенні Фонду «Андріїв 
гріш», що його затвердив Синод 
єпископів УГКЦ, наголошено, що 
Церква має обов’язок піклуватися 
про своїх вірних у всіх місцях, де во-
ни проживають, працюють чи тим-
часово перебувають, і забезпечити їм 
духовно-пастирську опіку. У зв’язку 
з цим діяльність Фонду спрямована 
на забезпечення потреб Церкви та її 
місійності в країнах, де перебувають 
вірні УГКЦ і де немає відповідних 
структур нашої Церкви.

ПОЖЕРТВА В ГРИВНЯХ

78%: 305299
9:;%: 2186209430
<56,=>-: 26202602743191
%?4@A,*5+:  
ВІЙТИШИН ВОЛОДИМИР
152*5 .5=-,:  
ЗАХІДНЕ ГРУ ПРИВАТБАНКУ
;4@2=5+)==B CD5?)E,: благодійна 
допомога на місійну діяльність

ПОЖЕРТВА В ЄВРО

BeneFciary: VIJTISHIN VLADIMIR 
Account: 26202602743395 
Bank Of BeneFciary: PRIVATBANK 
DNIPROPETROVS’K, UKRAINE 
SWIFT Code: PBANUA2X
Intermediary Bank: JP MORGAN AG 
FRANKFURT/MAIN, GERMANY 
SWIFT Code: CHASDEFX
Correspondent Account: 6231605145
Special Note: Finansova dopomoha

ПОЖЕРТВА В ДОЛАРАХ США

BeneFciary: VIJTISHIN VLADIMIR 
Account: 26202602743317 
Bank Of BeneFciary: 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»


