ЗВЕРНЕННЯ

Преосвященного владики ЙОСИФА
(МІЛЯНА), голови Пасторальноміграційного відділу УГКЦ
з нагоди ДНЯ МІГРАНТА
в Українській Греко-Католицькій Церкві
Коли мудреці побачили дивний рух надзвичайної нової зорі, що засяяла
на небі, здогадалися, що народився у Вифлеємі Христос Цар, задля нашого
спасіння.
Тропар 9 пісні канону Різдва Христового
Слава Ісусу Христу!
Дорогі у Христі!

силу різних обставин змушені були
покинути рідні домівки у пошуках
кращої долі. Наша Церква, як добра
Мати, яка огортає усіх своїх дітей розсіяних по цілому світу, з огляду на видиму присутність цього явища у нашому суспільстві, визначила спеціально

Вже кілька років поспіль у неділю перед Різдвом Христовим ми в
особливий спосіб згадуємо мігрантів,
біженців, переселенців – людей, які в
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окремий День мігранта. Різдвяний час
для цього був вибраний не випадково,
адже Свята Родина свого часу також
була змушена мігрувати перед небезпекою, яка чигала на них зі сторони
засліпленого власним самолюб’ям царя Ірода. То ж не дивно, що саме вона
стала символом, а водночас надією усіх
тих, які перебувають поза своєю рідною оселею та батьківщиною.
Роздумуючи над основним посилом, який бажаю передати вам з
нагоди цьогорічного Дня мігранта у
нашій Церкві, мою увагу привернула тема Вифлиємської зорі, про яку
згадують євангелісти. Саме вона, за
їхньою розповіддю, стала знаком приходу на землю Божого Сина, а водночас
вказівником, який провадив пастушків, царів до місця, де він народився.
У стародавньому світі зоря вважалася
не тільки світилом, яке освічувало вселенну після заходу сонця. Вона була також своєрідною абеткою, по якій люди
відчитували погоду та різні події, що
мали статися. Зрештою, сам Христос
звертає увагу своїх сучасників на те,
що вони вміють розпізнавати вигляд
неба (Пор. Мт. 16,3). Водночас Він заохочує їх до того, щоб піти далі і відчитати знаки часу, першим з яких був
саме прихід на землю довгоочікуваного та провіщеного пророками Месії.
Переглядаючи сторінки пройде
ного року, у когось може виникнути
слушне запитання: А де ж та зоря, яка
світить нам сьогодні? Адже навколо
непевність, війна, а з цим і переселенці,
біженці, мігранти. Куди сьогодні приходить Христос?
Дорогі у Христі, сьогодні Христос
є найперше саме з тими, які змушені через різні обставини святкувати

Його прихід на землю поза власними
домівками! Саме тому заохочую усіх,
хто цьогоріч святкуватиме Різдво
Христове, відсвяткувати його з переселенцями, з вбогими, потребуючими, мігрантами. Бо Ісус Христос став
безхатченком, коли воплотився. Відразу після свого народження Він став
біженцем, а водночас мігрантом, коли
тікав з батьками до Єгипту. Якби сьогодні ми хотіли зустріти воплоченого
Христа, в особі кого ми можемо Його
побачити? Ми Його можемо побачити в особі безхатченка, переселенця,
вбогого, потребуючого, мігранта.
З окремим словом хочу звернутися
до Вас, дорогі у Христі, які через різноманітні зовнішні обставини, зустрічатимете прихід Сина Божого на землю
поза власною домівкою, або ж поза
теплом сім’ї чи родини. Вифлиємська
зоря, яка сповістила народження Спасителя, світить досі і є нашим вказівником у незнане майбутнє. Вона показує
нам на те, що з нами буде і яке наше
майбутнє. Вона ще і ще раз показує
нам, що з нами Бог! А отже, нехай Він
буде нашим провідником і підтримкою
у нелегкі часи випробувань!
Приступаючи до престолу у день
Різдва Христового, передусім пам’ята
тиму вас, дорогі у Христі! Нехай Господь стане для Вас потіхою у нелегкий
час! Ви нагадуєте усім тим, які святкуватимуть ці свята у родинному колі
про те, що усі ми є прочанами на дорозі
до Небесного Єрусалиму, а вони нехай
стануть для Вас добрими самарянами!

Благословення Господнє на Вас!
+Йосиф (МІЛЯН),
голова ПМВ УГКЦ
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ПОСЛАННЯ

Святішого Отця Франциска
з нагоди Всесвітнього дня мігранта
та біженця на 2016 рік
Дорогі браття і сестри!

в обіймах для того, щоб кожен міг
бути любленим, як син, і почувався
«вдома» в єдиній людській родині.
Таким чином, батьківська турбота
Бога переймається всіма так, як чинить пастир з отарою, але є особливо
чутливою на потреби вівці пораненої,
втомленої чи хворої. Так Ісус Христос
говорив нам про Отця, щоб сказати,
що Він схиляється над людиною, зраненою фізичним чи моральним нещастям, і що гірші її обставини, то

У буллі проголошення Надзвичайного Ювілею Милосердя я пригадав, що «існують моменти, в яких
ми все сильніше покликані зосереди
ти свій погляд на милосерді, щоби
самим ставати дієвим знаком діяння Отця» (Misericordiae Vultus, 3).
Божа любов насправді прагне дійти
до всіх і кожного, перемінюючи тих,
хто приймає обійми Отця, в такі ж
руки, які відкриваються і змикаються
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більше проявляється дієвість Божого
милосердя.
У наш час у кожній частині планети постійно зростають міграційні потоки: біженці та особи, що втікають зі
своєї батьківщини, взивають до окремих осіб і до цілих суспільств, кидаючи виклик традиційному способові
життя та розхитуючи, інколи, культурні і соціальні горизонти, з якими
вони стикаються. Все частіше жертви
насилля і бідності, покидаючи свою
країну, на шляху до мрії про краще
майбутнє зазнають приниження від
торгівців людьми. Далі, переживши ці
беззаконня і біди, мусять рахуватись з
дійсністю, в якій вгніздилися підозри
і страх. Нерідко, зрештою, стикаються із відсутністю чітких і зрозумілих
практичних нормативів, які б регулювали прийняття та передбачали
б короткострокові та довгострокові
шляхи їхньої інтеграції, з увагою до
прав і обов’язків усіх. Нині більше,
ніж в минулі часи, Євангеліє милосердя промовляє до сумління, не дає нам
призвичаїтись до страждання іншої
людини та вказує способи відповіді,
вкорінені у богословських чеснотах
віри, надії і любові, проявляючись через діла милосердя для душі і для тіла.
На основі перелічених фактів я
хотів, щоб Всесвітній день мігранта
і біженця 2016 року був присвячений
темі: «Мігранти і біженці взивають
до нас. Відповідь Євангелія милосердя». Міграційні потоки стали нині
структурною дійсністю і проблема,
яка стоїть на першому місці, стосується подолання фази надзвичайної
ситуації для того, щоб звільнити місце
для програм, які б враховували причини міграцій, викликані зміни та на-

слідки, що перемінюють обличчя суспільств і народів. Тому кожного дня
драматичні історії мільйонів чоловіків і жінок взивають до міжнародної
Спільноти, перед лицем виникнення
неприйнятних гуманітарних криз у
багатьох регіонах світу. Байдужість
та мовчання відкривають шлях для
співучасті, коли ми присутні як глядачі при смертях через задушення,
бідність, насилля та корабельні аварії.
Велика чи мала, але це завжди трагедія, навіть коли втрачається тільки
одне людське життя.
Мігранти є нашими братами і сес
трами, які шукають краще життя далеко від бідності, голоду, експлуатації
та від несправедливого розподілу ресурсів планети, які по-божому мусіли
б бути розділені між усіма. Хіба це не є
бажанням кожного – покращити власні умови життя та досягнути чесного
і справедливого добробуту, розділеного зі своїми найдорожчими людьми?
У цей момент історії людства,
сильно позначений міграціями, питання ідентичності не є другорядним.
Справді, той, хто емігрує, приречений
змінювати деякі аспекти, які визначають його особу і, навіть не бажаючи цього, змушує до зміни того, хто
його приймає. Як пережити ці зміни,
щоб вони не стали перешкодою для
автентичного розвитку, але щоб були
можливістю для автентичного соціального та духовного зростання людини,
поважаючи ті цінності, які роблять
людину все більше людиною у правильному зв’язку з Богом, з іншими
та зі сотвореним світом, та сприяючи
їх розвиткові?
Насправді, присутність мігрантів
і біженців стає серйозним викликом
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ближнього: ми є охоронцями наших
братів і сестер, де б вони не жили.
Плекання добрих особистих контактів і здатність подолати упередження і страхи є основними складовими
для розвитку культури зустрічі, коли
ми готові не тільки давати, але також
отримувати від інших. Справді, гостинність живиться даруванням і прий
манням.
Під цим оглядом важливо сприймати мігрантів не лише у світлі їхнього
легального чи нелегального статусу,
але, насамперед, як осіб, які, коли захистити їхню гідність, можуть зробити
свій внесок у добробут та загальний
прогрес, особливо тоді, коли відповідально ставляться до обов’язків
стосовно тих, хто їх приймає, з вдячністю шануючи матеріальну і духов
ну спадщину країни, яка їх приймає,
підкоряючись її законам і розділяючи
з нею її тягарі. Однак не можна зводити міграцію тільки до політичних
та правових вимірів, до економічних
аспектів та до чистого співіснування
різноманітних культур на одній території. Ці аспекти є доповнювальними
до захисту та промоції людської особи, до культури зустрічі та єдності, де
Євангеліє милосердя надихає та заохочує до шляхів, які оновлюють та
перемінюють людство.
Церква підтримує всіх, хто намагається захищати право кожного жити гідно, перш за все використовуючи право не емігрувати, щоб робити
вклад у розвиток власної країни. Цей
процес мав би включати найперше
необхідність допомагати країнам, з
яких вирушають мігранти та біженці. Це підтверджує, що солідарність,
співпраця, міжнародна взаємозалеж-

господарстві, риболовстві чи інших
сферах ринку праці. Скільки неповнолітніх на сьогодні змушені поступати на військову службу в ополчення,
які перетворюють їх у дітей-солдатів! Скільки осіб є жертвами торгівлі
людськими органами, примусового
жебрацтва і сексуальної експлуатації! Від цих схиблених тяжких злочинів втікають біженці нашого часу,
які взивають до Церкви і до людської
спільноти, щоб через простягнуту руку
допомоги тих, хто їх приймає, вони
теж могли побачити обличчя Господа
«Отця усякого милосердя і Бога усякої
втіхи» (2 Кор. 1.3).
Дорогі браття і сестри – мігранти
і біженці! В основі Євангелія милосердя зустріч і приймання іншого переплітається із зустріччю і прийняттям
Бога: прийняти іншу людину означає
прийняти самого Бога! Не дозволяйте
вкрасти у себе надію та радість життя, які випливають із досвіду Божого
милосердя, що проявляється у людях,
яких ви зустрічаєте на своєму шляху!
Доручаю вас Діві Марії, Матері мігрантів та біженців, і Святому Йосифові,
які пережили гіркоту еміграції в Єгипет. Їхньому заступництву доручаю
також тих, хто присвячує сили, час
і ресурси для піклування про мігрантів, як пасторальне, так і соціальне.
Для всіх із серця уділяю Апостольське
Благословення.

для різних суспільств, що їх приймають. Вони стикаються з новизною,
яка може виявитися непередбаченою,
якщо не буде відповідно усвідомлена,
керована та врегульована. Як зробити
так, щоб інтеграція стала взаємним
збагаченням, щоб відкрила надійні напрямки для спільнот і щоб запобігла
ризикам дискримінації, расизму, крайнього націоналізму чи ксенофобії?
Біблійне об’явлення закликає до
прийняття чужинця, мотивуючи це
з упевненістю тим, що так чином відкриваються Божі двері і в обличчі іншої людини проявляються риси Ісуса
Христа. Багато інституцій, асоціацій,
рухів, об’єднаних груп, єпархіальних,
національних та інтернаціональних
спільнот досвідчують захоплення і радість свята зустрічі, обміну та солідарності. Вони розпізнали голос Ісуса
Христа: «От, стою при дверях і стукаю» (Одкр. 3.20). Однак не вщухають
дискусії щодо умов і меж, які потрібно
встановити для прийняття, не тільки
в політиці Держав, але також в деяких
парафіяльних спільнотах, які бачать
загрозу для звичного спокою.
Перед лицем таких проблем хіба
може Церква діяти інакше, ніж під
натхненням прикладу і слів Ісуса Христа? Це відповідь Євангелії милосердя.
Перш за все вона є даром Бога Отця, об’явленого у Сині: справді, милосердя, отримане від Отця, породжує
почуття радісної вдячності за надію,
яка відкрила нам таїнство відкуплення
у крові Христа. Також вона живить
і скріплює солідарність із ближнім як
потребу відповісти на безкорисливу
Божу любов, яка «влита в серця наші
Святим Духом» (Рим. 5.5). Зрештою,
кожен з нас відповідальний за свого
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ність і справедливий розподіл земних
дібр є фундаментальними складовими
щирої і відданої праці перш за все у
зонах, звідки вирушають міграційні
потоки, задля усунення суспільних
вад, які змушують людей, по осібно
чи групами, покидати своє природне
і культурне середовище. В кожному
разі треба робити все можливе, аби
запобігти вже в зародку втечам біженців і масовим міграціям, які продиктовані бідністю, насиллям і переслідуваннями.
При цьому необхідно, щоб громадськість була правильно проінформована, аби запобігти невиправданим
страхам і спекуляціям щодо мігрантів.
Ніхто не може робити вигляд, що
його не стосуються нові форми рабства, керовані злочинними угрупованнями, які продають і купують чоловіків, жінок та дітей для примусових
робіт на будівництві, у сільському

Спомин Найсвятішого Імені Марії
+ ФРАНЦИСК
Із Ватикану, 12 вересня 2015 року
Переклад ПМВ
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ДЕЯКІ НАПРЯМНІ ЩОДО
ДУШПАСТИРСТВА МІГРАНТІВ,
БІЖЕНЦІВ, ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Леся Левкович,

асистент кафедри пасторального богослов’я УКУ
«Феномен людської мобільності» –
один із «знаків часу» сьогодення1. Про
це говорять папа Бенедикт XVI і папа Франциск (послання на Всесвітній
день мігранта і біженця у 2014 року),
єпископи та кардинали на 7-му Світовому конгресі присвяченому душпастирству мігрантів у 2014 році.2 І це
очевидно на прикладі України: багато
українців є за кордоном, а з причини
війни люди ще більше виїжджають
з України, і маємо новий феномен –
внутрішні переселення людей, біженців. За короткий час ми натрапили на
нові виклики, на які треба реагувати.
Як бачимо з останніх подій, міграція
є великим викликом не тільки для
України, а й для інших країн, особливо для європейських. За останній рік
міграційна карта України дуже змінилася і постійно змінюється. Станом на
14 cерпня 2015 року (за даними ООН)
внаслідок війни в Україні налічува1

2

лось 1 438 000 внутрішньо переселених осіб3.
Однак феномен міграції, крім того,
що є непростим викликом, з волі Божої
насправді є нагодою до проголошення
Євангелія у сучасному світі4. Люди, які
не знають Христа, або чули про Нього лише частково, мають змогу Його
зустріти, будучи прийнятими нами5.
Про це говорить папа Бенедикт XVI.
Ми маємо забезпечити їм таку можливість – зустріти Христа. Бо як увірують,
якщо Слово не буде проголошувано,
якщо не чутимуть Його. Як почують,
якщо не буде послано того, хто звістить це Слово (Рм. 10, 14–15). Тому
потрібно:
1) осіб, які б поширювали Євангельську вістку;
2) віднайти способи, через які особи
зможуть зустріти і пізнати Христа.
В Інструкції Erga migrantes caritas
Christi зазначено, що «Завдання про-

повіді Божого Слова, яке доручив
Церкві Господь від самого початку,
тісно пов’язане з явищем постійного
переміщення християн»6. Праця серед
мігрантів є одним із способів місійного
служіння.
Ось що пропонує Церква для допомоги та служіння мігрантам.
Гостинність7. Прийняття. Видається просто? Але не завжди так є. Нерідко у місцевого населення виникають
підозри, страх, ворожість до мігрантів,
біженців чи переселених осіб. Саме
тому треба вчитися дивитися на мігрантів, біженців, переселенців не з
перспективи загрози для нас, нових
проблем, а як на брата чи сестру, яких
потрібно прийняти, поважати і любити8. Треба перейти від культури відкидання, виключення до культури зустрічі та прийняття, каже папа Франциск
у своєму посланні на День мігранта за
2014 рік.9 Душпастирство мігрантів –
це душпастирство гостинності.
Солідарність10. Мігрант прибуває з
однієї важкої реальності в іншу. Тому
переживає важкі психологічні умови,
стрес. Крім того, мігранти чи переселенці, прибуваючи на нову територію,
мають певні потреби. Ці потреби різні:
від базових життєвих і побутових до
6

7

Messaggio del santo padre Benedetto XVI per
la giornata modiale del migrante e del rifugiato
Migrazioni: segno dei tempi, 2006.
PONTIFICIO COSIGLIO DELLA PASTORALE
PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI,
Documento finale del VII Congresso mondiale
della pastorale dei migranti Cooperazione e
sviluppo nella pastorale delle migrazioni, 17–21
Novembre 2014, 1.

3

4

5

Управління Верховного комісара ООН
у справах біженців. http://unhcr.org.ua/
en/?option=com_content&view=article&lay
out=edit&id=1293
Messaggio del santo padre Benedetto XVI per
la giornata modiale del migrante e del rifugiato
Migrazioni e nuova evangelizzazione, 2012.
Там само.
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психологічних і духовних. Мігрантові трапляються різні труднощі, тому
він потребує розуміння та підтримки : духовної, психологічної, інколи
й матеріальної (праця, захист прав,
безробіття, документи…). Досить
часто місцеве населення приймає їх
з острахом, недовірою, розглядаючи
як загрозу чи додатковий тягар11. Синод УГКЦ, звертаючись до священиків
про душпастирство в умовах війни,
наголошує на тому, що треба виявляти солідарність з переселенцями,
родичами загиблих12. Ставитися без
упередження, нетерпимості й агресії13.
Виявляти любов до переселенців, бо
вони є нашими братами. Бачити в них
Христа. Крім духовних, матеріальних
потреб, мігрант потребує визнання
своєї гідності та поваги до неї. Гідність мігранта – найбільша цінність.
Церква має її захищати незалежно від
расової, культурної, релігійної належності. Визнаючи гідність мігранта, говорив папа Іван Павло ІІ, допомога
сприйматиметься не як милостиня, а
як обов’язковий акт справедливості14.
Духовна поміч і супровід. Духов
на допомога не менш важлива, ніж усі
інші. Більше того, без неї інші види
11

Папська Рада у справах душпастирства
мігрантів та неосілих, Інструкція Erga
migrantes caritas Christi [«Любов Христова
до мігрантів»], 2009, 3.
Там само. – С. 39–43.
Messaggio del santo padre Francesco per la
giornata mondiale del migrante e del rifugiato
Migranti e rifugiati: verso un mondo migliore,
2014.
Там само.
Папська Рада у справах душпастирства
мігрантів та неосілих, Інструкція Erga
migrantes caritas Christi, 39–43.

12

13
14

Папська Рада у справах душпастирства
мігрантів та неосілих, Інструкція Erga
migrantes caritas Christi, 6.
Звернення Синоду єпископів КиєвоГалицького Верховного Архиєпископства до священиків УГКЦ про душпастирство в умовах війни, http://news.
u gcc.u a / d o c u ments / z ver nenny a _ d o_
svyashchenik%D1%96v_pro_dushpastirstvo_v_
umovah_v%D1%96yni_72892.html
Там само.
Pontificio Cosiglio della pastorale per i
migranti e gli itineranti, Accogliere Cristo nei
rifugiati e nelle persone forzatamente sradicate.
Orientamenti pastorali, 2013, 14.
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допомоги були б недосконалими та
неповними. Тому варто подбати про
систематичне катехитичне навчання
та літургійне життя для мігрантів15.
Звертати увагу на родинне життя, опікуватися родинами мігрантів. Сім’я
найперше зазнає негативних наслідків
міграції, тому треба бути чутливими
до її проблем: розділення, розпаду. Потрібно опікуватися також сім’єю, яка
залишилася вдома, допомогти адаптуватися до нових умов. Варто організувати спільну молитву сімей мігрантів, подбати про заснування родинних
гуртків біблійного читання, різні благословення родини, якнайбільшого
залучення до участі у Святих Тайнах16.
Досвід засвідчує, що священик (Церква) це та особа, якій чи не найбільше
довіряють. За різними даними опитувань Церква очолила рейтинг інститутів влади і суспільства, які користуються найбільшою довірою жителів
України. Зокрема, 62% респондентів
довіряють Церкві17. Це дуже важливо.
Тому, з одного боку, священику, який
служить для мігрантів, непросто, але з
іншого – він має надзвичайні можливості для відкриття цим людям Бога
та Божої любові.
Це все Церква пропонує здійснювати через:
Інкультурацію18. Євангелізація
неможлива без проникнення Єван15

16
17

18

гелія у культуру19. Це можливо через
діалог. «Справа «інкультурації» розпочинається зі слухання, з пізнання
тих, до кого голоситься Добра Новина», сказано в інструкції Erga migrantes
caritas Christi (Любов Христова до
мігрантів)20. Адже перше, ніж щось
робити, треба зрозуміти чим живуть
люди (мігранти, біженці), їхні проблеми, потреби. Євангеліє повинно
зодягнутися у культуру тієї чи іншої
людини, щоб стати їй близьким. Тому
душпастир має добре знати чим живе
мігрант, які труднощі переживає, його
матеріальний, емоційний, психологічний стан і тоді знатиме, що йому дати,
як до нього промовити, як допомогти
йому зустрітися з Христом.
Симпатію та повагу до культурної самобутності21. Особливо, коли
йдеться про мігрантів інших національностей, культури. Треба поважати
їхню національну та культурну спадщину, визнавати її позитивні елементи,
бо саме через них людина має змогу
прийняти Євангельську вістку22. Також
супроводжувати мігранта на шляху до
справжньої його інтеграції в суспільство, культуру, щоб не утворювалося
культурне гето23, але одночасно потрібно боротися з «[…] явищем простої і банальної асиміляції мігрантів
з боку місцевої культури»24.
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Діалог, взаєморозуміння, довіру25.
Довіра – великий ресурс для прийняття людьми Слова Божого і віри. Потрібно формувати дружні відносини,
бути другом для мігранта. Дружні відносини допоможуть йому відкритися.
Необхідними є присутність та участь
у «[…] всіх життєвих ситуаціях та обставинах життя мігрантів […]»26, свідчення власної віри27.
У справі євангелізації відповідальні
всі. Тому кожен християнин і християнська спільнота повинні пере
осмислювати своє місійне покликання.
Вносити в життєві умови та ситуацію
мігрантів євангелізаційного та місійного духу28. «…мусимо знайти спосіб
сповіщати Ісуса відповідно до ситуації,
в якій перебуваємо», каже папа Франциск29. Свідчити віру всюди, де ми є:
на роботі, на вулиці, вдома...
Церква пропонує свою допомогу усім переселенцям без огляду на
релігію чи етнічну належність. Вона
має дбати про мігрантів-нехристиян, про гідні умови життя і для них,
вести з ними діалог30. Поважати їхню
свободу.
Варто також опікуватися студентами, які перебувають за кордоном.
У 2013–2014 роках за кордоном навчалося 47 тис. студентів, громадян
25

19

Папська Рада у справах душпастирства
мігрантів та неосілих, Інструкція Erga
migrantes caritas Christi, 50.
Там само. – С. 47.
h t t p : / / w w w. b b c . c o m / u k r a i n i a n /
society/2015/08/150804_dif_sociology_trust_
rate_vs
Папська Рада у справах душпастирства
мігрантів та неосілих, Інструкція Erga
migrantes caritas Christi, 34–36.

20

21
22
23
24

Папська Рада у справах душпастирства
мігрантів та неосілих, Інструкція Erga
migrantes caritas Christi, 36.
ПАПСЬКА РАДА У СПРАВАХ ДУШПАСТИРСТВА МІГРАНТІВ ТА НЕОСІЛИХ, Інструкція Erga migrantes caritas Christi, 36.
Там само. – С. 36.
Там само. – С. 36.
Там само. – С. 78.
Там само. – С. 78.
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26
27

28
29

30

України (за статистичним звітом експерта Аналітичного центру CEDOS
Єгора Стадного)31. Це країни: Польща,
Німеччина, Росія, Канада, Чехія, Італія, США, Іспанія, Франція, Австралія, Великобританія)32. Треба подумати
про духовну підтримку, супровід і для
них, залучати їх до життя в парафії,
щоб вони почувалися прийнятими
і потрібними.
Апостол Павло проповідував Євангеліє на Ареопагу, використовуючи для
слухачів відповідний спосіб і слова,
щоб вони Його сприйняли й увірували33. Мігранти, біженці, переселенці –
один із сучасних ареопагів, де кожен
з нас покликаний нести Христа, шукаючи для цього таких способів, які
будуть для цих людей найбільш відповідними та близькими.

•

Там само. – С. 36.
Там само. – С. 78.
Папська Рада у справах душпастирства
мігрантів та неосілих, Інструкція Erga
migrantes caritas Christi, 78.
Там само. – С. 78.
Франциск, Апостольське повчання Evangelii
gauduim [«Радість Євангелія»], 2014, 121.
Папська Рада у справах душпастирства
мігрантів та неосілих, Інструкція Erga
migrantes caritas Christi, 59.

31
32
33

http://www.cedos.org.ua/uk/osvita/56
http://www.cedos.org.ua/uk/osvita/56
Іван Павло ІІ, Енцикліка Redemptoris missio,
37.
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Календар подій і заходів Пасторально-міграційного відділу УГКЦ

КАЛЕНДАР
ПОДІЙ І ЗАХОДІВ

кації місіонерів-отців, монахів і монахинь із-за кордону, які опікуються
вірними в країнах, де немає церковних
структур УГКЦ.
Отець Мартин Хабурський, ЧСВВ
представив в УКУ «Обіжник» Пасторально-міграційного відділу УГКЦ.
У круглому столі також взяли
участь експерти-представники ПМВ –
Максим Бондаренко та Григорій Селещук, викладачі УКУ.
Учасники круглого столу обговорили шляхи вдосконалення і доповнення
навчальної програми з місійності, яка
передбачена у семінаріях УГКЦ, домовились про подальшу співпрацю.

Пасторально-міграційного відділу УГКЦ
яву Царя Господа, Ірод стривожився,
і з ним – увесь Єрусалим. Я хотів би
побажати справді благодатної тривоги
всім нам з настанням Різдвяних свят.
А також побажати, щоб кожен із нас
як християнин жив так, щоб наше
слово, діло, наша думка відкривали
для інших Бога, щоб служінням одне
одному ми випросили в Бога те, чого
найбільше очікує кожен українець у
нашій державі, – миру. Хочеться, щоб
з цим Різдвом, з народженням Царя
миру, в Україну загалом і в кожне
серце прийшов Він і царював згідно
з нашими добрими ділами і нашою
послідовністю в дотриманні Божих
заповідей», – зазначив владика Йосиф.

10 січня 2015 року
ГОЛОВА ПМВ ПРЕО
СВЯЩЕННИЙ ВЛАДИКА
ЙОСИФ (МІЛЯН) ВЗЯВ
УЧАСТЬ У «РІЗДВЯНІЙ
ПРОСФОРІ З ПАТРІАРХОМ»

Інфоцентр ПМВ
http://news.ugcc.ua/news

13 січня 2015 року
ПМВ РАЗОМ З УКРАЇНСЬКИМ
КАТОЛИЦЬКИМ УНІВЕРСИ
ТЕТОМ ПРОВЕЛИ СПІЛЬНИЙ
КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ
«ДУШПАСТИРСЬКА ОПІКА
МІГРАНТІВ: ДОСВІД І ПЕР
СПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

Кожне наше слово і діло має відкривати для інших Бога, щоб служінням
одне одному ми випросили в Господа
те, чого найбільше очікує кожен українець, – миру. Про це заявив голова
Пасторально-міграційного відділу
УГКЦ владика Йосиф (Мілян) під
час «Різдвяної просфори з Патріархом УГКЦ».
«Коли царі прийшли повідомити
царя Ірода, що зоря звістила їм по-

Пасторально-міграційний відділ
УГКЦ розпочинає співпрацю з Українським Католицьким університетом,
зокрема, щодо вдосконалення програ-
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ми вишколу для майбутніх священиків-місіонерів, які викладатимуть у
семінаріях УГКЦ.
Першим кроком такої співпраці
стало проведення у Львові круглого
столу на тему: «Душпастирська опіка
мігрантів: досвід і перспективи розвитку».
Голова ПМВ УГКЦ, владика Йосиф (Мілян) розповів про діяльність
Пасторально-міграційного відділу, про
виклики, які постають, і потреби, які
існують.
Секретар ПМВ о. Андрій Гах презентував на круглому столі програми
вишколу семінаристів і підвищення
кваліфікації місіонерів УГКЦ. Він
розповів про щорічні курси, які організовує ПМВ для семінаристів передостаннього року навчання, щоби показати майбутнім священикам
можливості служіння нашій Церкві
в Україні і за кордоном, а також поінформувати про специфіку служіння
на тих чи інших теренах та країни, де
існує така потреба. Крім того, отець
Андрій зазначив, що ПМВ щорічно
влітку проводить духовно-формаційний семінар для підвищення кваліфі-

Інфоцентр ПМВ
http://pmv.ugcc.org.ua/novini

2 лютого 2015 року
У МАРІЙСЬКОМУ
ВІДПУСТОВОМУ МІСЦІ –
ЗАРВАНИЦІ ВІДБУЛАСЯ
РОБОЧА ЗУСТРІЧ ЩОДО
ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНОЇ
СПОРУДИ МІГРАНТАМ
У зустрічі взяли участь: голова
ПМВ владика Йосиф (Мілян), митрополит Тернопільсько-Зборівський Василь (Семенюк), представники ПМВ,
члени оргкомітету Всеукраїнської пішої прощі мігрантів «Самбір-Зарваниця» та скульптори київської творчої
майстерні Сидорука та Крилова.
Під час зустрічі митці представили
два варіанти пам’ятної споруди мігрантам із відповідними інтерпретаціями
символіки, які використані в роботах.
Одноголосно обрали один з проектів пам’ятника. Водночас учасники
зустрічі висловили свої зауваження
та пропозиції щодо вдосконалення
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14–17 лютого 2015 року
ГОЛОВА ПМВ ВІДВІДАВ
УГОРЩИНУ
Представники Пасторально-міграційного відділу УГКЦ здійснили візит
до Угорщини. У делегації взяли участь:
голова ПМВ владика Йосиф (Мілян),
секретар ПМВ о. Андрій Гах, душпастир для українців Угорщини о. Дамян
Габорій і богослов Роман Улей.
У рамках візиту відбулися робочі
зустрічі з ієрархією Угорської ГрекоКатолицької Церкви, зокрема з владикою Філіпом (Кочішем), єпархом
Гайдудорозьким, та владикою Атанасієм (Орошем), Апостольським екзархом в Мішкольці. На зустрічах обговорювали стан душпастирської опіки для
українців греко-католиків в Угорщині та подальші перспективи розвитку
громад у співпраці з місцевою Церквою. Угорські владики запевнили про
відкритість до співпраці, висловили
занепокоєння щодо ситуації в Україні,
запевняючи, що всією своєю Церквою

пам’ятника для кращої інтерпретації
українського мігранта.
Нагадаємо, що відбулось відзначення ювілейної X Всеукраїнської пішої
прощі родин мігрантів із Самбора до
Зарваниці – 14–23 серпня 2015 року.
На завершення прощі заплановано
освячення пам’ятника мігрантам, який
встановлять на території відпустового
місця Зарваниці.
Інфоцентр ПМВ
http://news.ugcc.ua/news

Українська Греко-Католицька Церква

14

Календар подій і заходів Пасторально-міграційного відділу УГКЦ

моляться і молитимуться надалі в наміренні миру на теренах України.
Основною подією під час візиту була
проща з іконою Богородиці Неустанної
Помочі, яка є покровителькою українців в Угорщині. Проща відбулася в
Мішкольці, у храмі святого Єфрема.
Владика Йосиф (Мілян) очолив Святу
Літургію та Молебень до Богородиці, з
ним співслужили отці, члени делегації,
та священики місцевої Церкви. У прощі взяли участь українці з Будапешта,
Мішкольца та інших міст Угорщини,
голови Державного самоврядування
українців Угорщини з Будапешта і Мішкольца, представники мерії Мішкольца
та миряни Угорської Церкви.
У свято Стрітення Господня владика
Йосиф очолив Святу Літургію в храмі
святого Флоріана в Будапешті, під час
якої традиційно відбулося освячення
свічок. Голова ПМВ також відслужив
панахиду за душі загиблих українських
воїнів. Після служби владика відвідав
Державне самоврядування українців

Угорщини і Центр українства, зустрівся з громадою Будапешта.
Інфоцентр ПМВ
http://news.ugcc.ua/news

14 травня 2015 року
ЕКСПЕРТ ПМВ О. МАРТИН
ХАБУРСЬКИЙ, ЧСВВ ВЗЯВ
УЧАСТЬ У СЕМІНАРІ ДЛЯ
ПРАЦІВНИКІВ ПАТРІАРШОЇ
КУРІЇ УГКЦ НА ТЕМУ «ЖИВА
ПАРАФІЯ – МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ
З ЖИВИМ ХРИСТОМ»
14 травня у Львові відбувся семінар для працівників Патріаршої курії
УГКЦ на тему «Жива парафія – місце
зустрічі з живим Христом», яку провели владика Богдан (Дзюрах), адміністратор Патріаршої курії, владика
Богдан (Данило), єпарх Пармський та
о. д-р Андрій Онуферко, виконавчий
секретар робочої групи з впровадження Стратегії розвитку УГКЦ «Жива
парафія – місце зустрічі з живим
Христом». Під час заходу відбулося
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обговорення діяльності та більшого залучення структур патріаршого
рівня до реалізації Стратегії розвитку
УГКЦ до 2020 року.
Семінар поділявся на чотири сесії та роботу в групах. Працівники
Патріаршої курії спільно спробували відповісти на запитання, як певна
комісія чи відділ може допомогти Главі
Церкви здійснювати його служіння в
контексті реалізації Стратегії УГКЦ
«Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом».
Кожна група працювала над певними складовими «Живої парафії».
По закінченні практичних завдань
координатори від імені робочих груп
розповідали, як кожен працівник, виконуючи своє служіння в комісії чи
відділі різного рівня церковних структур, може якнайкраще та найефективніше сприяти розвитку УГКЦ. Зокрема, о. д-р. Богдан Тимчишин, голова
Комісії УГКЦ у справах родини, підсумовуючи роботу в групі, наголосив,
що працівники церковних структур
мають бути дуже чуйними до потреб
вірних. «Показати людям, що мати потреби – це не є чимось поганим. Також
потрібно якнайбільше залучати священиків до різних ініціатив комісій
і відкривати ці можливості для праці
в Церкві мирянам», – наголосив священик.
Також о. д-р Андрій Онуферко зазначив, що, здійснюючи певну ініціативу в Церкві, маємо зробити принаймні чотири кроки: з’ясування, які
напрацювання з цієї ділянки ми вже
маємо; прагнення і сподівання досягнення поставленої мети; оцінювання
та визначення (ресурси і пріоритетність); планування.
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пархії, о. Любомир Яворський,
заступник голови Департаменту
Патріаршої курії
УГКЦ у справах
душпастирства
силових структур України, Григорій Селещук,
експерт ПМВ, керівник програми
щодо допомоги
вимушеним переселенцям БО «Карітас України».
Війна на Сході принесла багато
викликів, на які Церква намагається
адекватно реагувати, – це насамперед
допомога військовим, вимушеним переселенцям і людям у зоні АТО. Про
це заявив голова ПМВ владика Йосиф
під час прес-конференції у Львові.
«Так само, як наша Церква реагує на
потреби українського мігранта, особ
ливо сучасного, так само ми пробуємо
реагувати на виклики, спричинені війною,– працювати з військовими і вимушеними переселенцями», – зазначив
владика Йосиф.
Отець Любомир Яворський, заступник голови Департаменту Патріаршої
курії УГКЦ у справах душпастирства
силових структур України зазначив,
що з початку проведення АТО для служіння в цій зоні було задіяно 85 священиків УГКЦ і відбулося 127 ротацій. Один місяць душпастирства
військового капелана у зоні АТО коштує Церкві 70 тис. грн. «Наші люди в
діаспорі і волонтери в Україні зробили
величезний внесок своїми збірками
коштів. Наприклад, у Канаді відбулася
акція «Врятуй життя», яку проводив

На закінчення семінару владика
Богдан (Дзюрах), адміністратор Патріаршої курії УГКЦ, подякував усім
учасникам семінару за співпрацю, наголосивши, що треба частіше зустрічатись у такому форматі.
http://news.ugcc.ua/news

22–28 червня 2015 року
ПМВ ПРОВІВ СПЕЦКУРС
З МІСІЙНОГО СЛУЖІННЯ
ДЛЯ СЕМІНАРИСТІВ
ПЕРЕДОСТАННЬОГО РОКУ
НАВЧАННЯ ГРЕКОКАТОЛИЦЬКИХ СЕМІНАРІЙ
У ПРИМІЩЕННІ ЛЬВІВСЬКОЇ
ДУХОВНОЇ СЕМІНАРІЇ
СВЯТОГО ДУХА
Традиційний спецкурс з місійного
служіння для семінаристів ПМВ проводив цьогоріч вже 5-й рік поспіль.
Курс тривав тиждень – з 22 до 28 червня – у Львівській духовній семінарії
Святого Духа.
Своїм душпастирським і місіонерським досвідом з семінаристами ділилися священики, військові капелани,
представники монаших спільнот, експерти з питань міграції та релігієзнавці.
Голова ПМВ, єпископ-помічник
Київської архиєпархії владика Йосиф (Мілян) розповів про діяльність
Пасторально-міграційного відділу, про
потреби у священиках і душпастирські
підходи в різних країнах. Він зазначив,
що Церква завжди повинна бути місійною. Водночас, щоби душпастирювати
на місійних теренах, потрібен хист –
бути активним, харизматичним і креативним священиком-ентузіастом.
Мета курсу – ознайомити з особливостями душпастирювання на місіях.
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«Курс має більш практичне наповнення, ніж теоретичне. Ми збираємо
старшокурсників, щоби показати їм
можливості служіння Церкві поза
межами України. Цей курс покликаний зарядити семінаристів духом
місійності, щоби у них виникло бажання послужити нашим людям, щоби вони знали, де є така потреба, які
особливості існують у тій чи іншій
країні», – зазначив секретар ПМВ
о. Андрій Гах.
На закінчення спецкурсу 28 червня
з семінаристами зустрівся Глава УГКЦ
Блаженніший Святослав.
Інфоцентр ПМВ

26 червня 2015 року
ПМВ ПРОВІВ ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЮ НА ТЕМУ:
«ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ:
ПАСТОРАЛЬНА ПРАЦЯ
ЦЕРКВИ ЗА МЕЖАМИ
УКРАЇНИ ТА В УМОВАХ
ВІЙНИ»
У прес-конференції взяли участь:
владика Йосиф (Мілян), голова Пасторально-міграційного відділу УГКЦ,
єпископ-помічник Київської архиє-
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Світовий конгрес українців Канади.
Вони хотіли надати військову допомогу Україні, але тільки через наших
капеланів. Зібрали 120 тис. доларів,
і взимку ми активно купували спальні
мішки, термобілизну, форму, зимові
берці і всі необхідні військовим речі.
Сьогодні люди вичерпалися, надходження менші, але є різні фундації,
програми і фонди, які допомагають», –
зазначив о. Любомир. Він розповів, що
за допомогою одного з таких фондів
було надруковано 30 тис. молитовників для зони АТО.
На думку головного капелана
УГКЦ, військовими капеланами має
опікуватися держава. «Мусить бути
створений інститут військового капеланства, а священики забезпечені
формою, бронежилетами, касками. Повинні бути узгоджені їхні ротації», –
зазначив о. Любомир.
Отець Любомир розповів, що капелани за допомогою військовослужбовців будують церкви та каплиці на
Сході у тих селах, де їх ніколи не було.
Владика Йосиф також поінформував, що УГКЦ напрацювала пам’ятки
для військових – як поводитися в зоні бойових дій, як адаптуватися до
мирного життя після перебування на
фронті. «Нещодавно ми напрацювали
«пам’ятку військовому», де написано,
як він має себе поводити на фронті.
Є навіть розділ, що він має робити,
якщо потрапляє в полон. Церква також розробила пам’ятку як військовому відновитися після фронту. Наші
солдати сьогодні переживають посттравматичний синдром. Кажуть, що в
жодному разі не можна їх жаліти. Прописані певні правила, які допоможуть
відновитися», – зазначив голова ПМВ.

Експерт ПМВ Григорій Селещук, керівник програми щодо допомоги вимушеним переселенцям БО «Карітас
України» розповів, що нині системною
допомогою від Церкви охоплено понад 80 тис. переселенців. «Починаючи
з минулого року і дотепер сума матеріальної допомоги цим людям становить понад 8 млн євро. Церква працює
з переселенцями на Західній Україні
та на Сході. Саме на Східній Україні
відкрилося чотири нових центри для
переселенців і шість центрів по роботі
з дітьми», – зазначив Григорій Селещук.
Він розповів, що сьогодні офіційно зареєстровано 1 млн 300 тис. вимушених переселенців, і неможливо
охопити допомогою всіх, тому УГКЦ
зосередилась на найбільш потребуючих – багатодітних родинах, інвалідах,
сиротах, літніх людях.
«Наша мета – не тільки допомогти цим людям, а сприяти подоланню
ненависті, яка, на жаль, поширена в
нашому суспільстві. Долати цю ненависть можна тільки любов’ю. Ми говоримо про діяльну любов, яка несе
людям допомогу. І ця любов має огортати всіх, незалежно від політичних
поглядів», – резюмував Григорій Селещук.
pmv.ugcc.org.ua

27 червня 2015 року
ГОЛОВА ПМВ ВЛАДИКА
ЙОСИФ (МІЛЯН) І МІГРАНТИ
ОБГОВОРИЛИ ОРГАНІЗАЦІЮ
ЮВІЛЕЙНОЇ ПРОЩІ САМБІРЗАРВАНИЦЯ
У Львові відбулася спільна зустріч
працівників ПМВ на чолі з владикою
Йосифом (Міляном), єпископом-по-
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мічником Київської архиєпархії, з координаторами щорічної пішої Прощі
родин мігрантів «Самбір-Зарваниця»»,
зокрема представниками спільноти
колишніх заробітчан Італії «Пієта».
«Ми обговорили організацію X ювілейної прощі. Вона стартуватиме орієнтовно 13–14 серпня з Самбора і закінчиться 23 серпня в Зарваниці. У ній
традиційно візьмуть участь мігранти,
які працювали в різних країнах Європи, священики-духівники прощі,
семінаристи, молодіжні спільноти.
Вже напрацьований графік молитви,
маршрут, духовно-мистецька програма під час прощі в Зарванці», – розповів владика Йосиф.
Єпископ нагадав, що ініціатором
прощі Самбір-Зарваниця був о. Василь
Поточняк. «Люди мають натхнення
продовжувати ідею Василя Поточняка, пам’ятаючи його запал, його організаційні здібності і його силу духу,
який він приносив на цю прощу. Тож
увага паломників буде спрямована на
духовну присутність патрона прощі
о. Василя Поточняка», – зазначив голова ПМВ.
Під час прощі, зазначив владика
Йосиф, буде організована молитва
дев’ятниця, яка охоплюватиме молитву за українських військових. «Очевидно в часі прощі кожен паломник
вибиратиме собі військового, який
сьогодні на передовій захищає нашу
країну, і буде молитися за нього», –
сказав єпископ.
Владика Йосиф розповів, що наразі
готується прочанський молитовник
і ювілейні посвідчення для тих, хто вже
пройшов 10 разів прощу Самбір-Зар
ваниця. Посвідчення підпише Голова
УГКЦ Блаженніший Святослав.

«ПМВ також працює над створенням посвідчення, щоби парох відзначав, що людина пройшла прощу. Коли
назбирається 10 прощ, людина матиме
від Патріарха вітальну подячну грамоту за 10 років паломництва», – зазначив очільник ПМВ.
http://pmv.ugcc.org.ua/novini

30 червня – 2 липня 2015 року
ПРЕДСТАВНИКИ ПМВ
ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗУСТРІЧІ
ВІДПОВІДАЛЬНИХ
ЗА ДУШПАСТИРСТВО СЕРЕД
МІГРАНТІВ ЄПИСКОПСЬКИХ
КОНФЕРЕНЦІЙ ЄВРОПИ
У ВІЛЬНЮСІ
Голова Пасторально-міграційного
відділу УГКЦ владика Йосиф (Мілян)
і секретар ПМВ о. Андрій Гах взяли
участь у зустрічі відповідальних за
душпастирство серед мігрантів Єпископських Конференцій Європи, яка
розпочалася у Вільнюсі.
Кардинал Йосип (Бозанич), архиєпископ Загребу і координатор секції
у справі мігрантів у Комісії «Caritas in
Veritate» при Раді Єпископських Конференцій Європи у вітальному слові

Пасторально-міграційний відділ

19

Календар подій і заходів Пасторально-міграційного відділу УГКЦ

до учасників зустрічі відзначив, що
зіткнувшись з постійно зростаючим
явищем міграції та надзвичайної ситуації з біженцями, в Європі не завжди
вистачає справжньої культури прийому, а також реальної солідарності між
народами. Він наголосив на важливості допомоги мігрантам інтегруватися у
нове середовище і зауважив, що «для
інтеграції потрібні терпіння і любов».
«Духовний виклик прийняття мігрантів пов’язаний з відповідальністю
кожної людини сказати «так» тому, хто
прибуває. І лише той, хто не втрачає з
поля зору безмежну цінність людини,
здатний на добро і прийняття», – сказав кардинал.
Преподобний Метью Джон Гардзінскі, представник Папської Ради у
справі душпастирства мігрантів і подорожуючих, зазначив: «Як на політичному рівні жоден народ не здатний
самостійно адекватно реагувати на поточну ситуацію з міграцією, так само
і Церкви повинні працювати разом,
щоб краще впоратися з проблемами,
які спричиняє міграція не тільки на
побутовому рівні».
Він наголосив, що явище міграції –
це виклик для всіх, хто проголошує
Євангеліє. «І для нашої здатності на
власному прикладі показувати прийняття цих осіб. Приймати їх, незалежно від того, звідки вони прийшли, і що
вони сповідують», – зазначив представник Папської Ради у справі душпастирства мігрантів і подорожуючих.
Перша сесія зустрічі була присвячена
питанню біженців, а друга – співпраці
між Церквою, з якої походять мігранти, і Церквою, яка їх приймає, а також
особливостям уділення Святих Тайн.
«Сьогодні йшлося про збільшення

потоку мігрантів в Європу зі Сходу.
Прозвучали заклики до переосмислення ролі «приймання» мігрантів
Церквою. Наголошувалось на нових
викликах для Церкви у світлі сьогоднішньої ситуації, зокрема говорили
і про Україну. Також на зустрічі обговорили співпрацю і налагодження
зв’язків з керівництвом Євросоюзу», –
зауважив о. Андрій Гах.
Владика Йосиф і о. Андрій також
виступили перед делегатами зустрічі
і представили ситуацію в Україні, розповіли про виклики, які постали перед
Церквою в контексті душпастирства
мігрантів за кордоном та в Україні.
У зустрічі відповідальних за душпастирство серед мігрантів Єпископських Конференцій Європи у Литві
брали участь 40 делегатів з 17 країн.
http://pmv.ugcc.org.ua/novinil

2 липня 2015 року
ГОЛОВА ПМВ ВЛАДИКА
ЙОСИФ (МІЛЯН) І о. АНДРІЙ
ГАХ ВІДВІДАЛИ УКРАЇНСЬКУ
ГРОМАДУ У ВІЛЬНЮСІ
Основною темою другого дня зустрічі відповідальних за душпастирство серед мігрантів Єпископських
Конференцій Європи, яка відбувалася
у Вільнюсі і в якій брали участь голова
ПМВ УГКЦ владика Йосиф (Мілян)
і секретар ПМВ о. Андрій Гах – торгівля людьми і шляхи боротьби з цим
явищем.
Конференція єпископів Литви
представила свою діяльність у співпраці з місцевою міліцією щодо протидії
торгівлі людьми. Також свою працю
презентувала англійська організація
боротьби з торгівлею людьми «Santa
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Філіпом (Йорданом), апостольським
адміністратором у Таллінні. Під час
зустрічі обговорювали питання покращення духовної опіки над вірними
УГКЦ в Таллінні. Владика Філіп також
поцікавився ситуацією в Україні і запевнив, що його паства молиться за
мир в Україні.
Також відбулися зустрічі з настоятелем парафії Церкви Матері Божої
Троєручиці – Заступниці всіх невинно
скривджених о. Володимиром Палієнком, головою української спільноти
Анатолієм Лютюком та вірянами.
Того ж дня делегація відвідала й
українську громаду в Ризі, де владика Йосиф відслужив Святу Літургію і звернувся зі словом до місцевої
громади. На богослужінні також був
присутній посол України в Латвійській
республіці Євген Перебийніс.
Після богослужіння відбулась зустріч з громадою, на якій обговорили
ситуацію в Україні та заходи ризької
церковної спільноти українців, яку
очолює о. Роман Сапужак.

Marta Group». Доповідачі відзначили, що найбільше жертв у цій сфері
пов’язано з сексуальним і трудовим
рабством.
На зустрічі порушували тему душпастирської опіки та євангелізації китайців в Європі.
Також цього дня голова ПМВ владика Йосиф (Мілян) і секретар ПМВ
о. Андрій Гах відвідали українську громаду у Вільнюсі. Представники ПМВ
зустрілися з настоятелем Вільнюського
монастиря святого Йосафата о. Павлом Яхимцем і мирянами.

Інфоцентр ПМВ
http://pmv.ugcc.org.ua/novini

Інфоцентр ПМВ
http://pmv.ugcc.org.ua/novini

3–4 липня 2015 року
ДЕЛЕГАЦІЯ ПМВ ВІДВІДАЛА
УКРАЇНСЬКІ ГРОМАДИ
У ТАЛЛІННІ ТА РИЗІ
Голова ПМВ владика Йосиф (Мілян) і секретар ПМВ о. Андрій Гах відвідали з робочим візитом українську
громаду в Таллінні.
Після служби відбулась зустріч делегації ПМВ з місцевим єпископом
Пасторально-міграційний відділ
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20–23 серпня 2015 року

та благодійний фонд «Карітас» Самбірсько–Дрогобицької єпархії УГКЦ.
Цього року кількість учасників прощі була рекордною – 600 осіб.
Паломники подолали близько
220 км за маршрутом: Самбір, Городище, Грушів, Меденичі, Ходорів, Рогатин, Бережани, Підгайці, Золотники,
Зарваниця.
Під час паломництва прочани молилися за мир і єдність в Україні, за
українське військо, українських мігрантів, за єдність усіх християнських
родин, а також за душу спочилого
о. Василя Поточняка, який започаткував Міжнародну пішу прощу мігрантів
та їхніх родин з Самбора до Зарваниці
і завжди був її ідейним натхненником.
У Зарваниці до Божественної Літургії з нагоди прибуття прочан долучилися учасники духовно-формаційного
семінару з підвищення кваліфікації
місіонерів, який ПМВ проводив у
м. Яремче.
Голова ПМВ владика Йосиф (Мілян) привітав паломників у Зарваниці,
вручив іменні посвідчення від Блаженнішого Святослава шістьом мігрантам,
які брали участь у всіх 10-ти прощах.

У ЯРЕМЧЕ ВІДБУВСЯ
СЕМІНАР ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ МІСІОНЕРІВ,
ОРГАНІЗОВАНИЙ ПМВ
20–23 серпня 2015 року Пасторально-міграційний відділ УГКЦ провів
V сесію духовно-формаційного семінару для підвищення кваліфікації місіонерів УГКЦ на тему: «Мирянський
рух в умовах міграції: створення та
провід».
Семінар відбувався у реколекційному центрі при монастирі отців Студитів у Яремче.
Інфоцентр ПМВ

14–23 серпня 2015 року
ВІДБУЛАСЬ X МІЖНАРОДНА
ПІША ПРОЩА РОДИН
МІГРАНТІВ-ЗАРОБІТЧАН
ІЗ САМБОРА ДО ЗАРВАНИЦІ
14–23 серпня відбулася X Міжнародна піша проща мігрантів та їхніх
родин з Самбора до Зарваниці. Організаторами традиційно виступили
Пасторально-міграційний відділ УГКЦ
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5–16 вересня 2015 року

діти в сучасних кризових умовах.
Особливості національного і патріотичного виховання», який відбувався
у Верховній Раді. Круглий стіл організований за результатами проекту:
«Життя – Тобі…», реалізованого міжнародним інститутом освіти, культури
та зв’язків з діаспорою Національного
університету «Львівська політехніка».
«Життя – Тобі…» – це збірник дитячих
творів про війну (оповідань і малюнків), яку видав Міжнародний інститут
за підтримки норвезько-української
ГО «Maidan Norway».
Співорганізаторами круглого столу виступили Комітет Верховної Ради України з питань освіти та науки,
Комітет з питань європейської інтеграції, Комітет з питань закордонних
справ і Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою
НУ «Львівська політехніка» (МІОК).
Модератором круглого столу була
Лілія Гриневич, голова Комітету Верховної Ради України з питань науки
і освіти. До участі в круглому столі були запрошені Ірина Геращенко, голова Комітету Верховної Ради України з
питань європейської інтеграції, Ганна
Гопко, голова Комітету Верховної Ради
України у закордонних справах, Йон
Елведал Фредріксен, Надзвичайний
і Повноважний Посол Королівства
Норвегія в Україні, Марина Порошенко, дружина Президента України.
У роботі круглого столу взяли участь
понад 50 осіб.
Ірина Ключковська, директор МІОКу та Оксана П’ятковська, науковий
співробітник МІОКу представили результати проекту «Життя – Тобі…»,
які отримали, проаналізувавши понад
7000 робіт, що надійшли на конкурс

ГОЛОВА ПМВ ВЛАДИКА
ЙОСИФ (МІЛЯН) І СЕКРЕТАР
ПМВ О. АНДРІЙ ГАХ
ВІДВІДАЛИ З РОБОЧИМ
ВІЗИТОМ ТУРЕЧЧИНУ
Делегація Пастрально-міграційного відділу УГКЦ зустрілася з представниками Товариства українців в
Туреччині «Українська родина», яке
має осідок у м. Анталії.
На зустрічі з головою Товариства
обговорювали питання щодо створення церковної спільноти в Анталії. За неофіційними даними, у місті
та околицях проживає понад 3 тис.
українців.
Крім того, напередодні представники ПМВ зустрілися і поспілкувалися
з українцями греко-католиками, які
мешкають в турецькому Ізмірі.
Голова ПМВ владика Йосиф (Мілян) і секретар ПМВ о. Андрій Гах
перебували у Туреччині з робочим
візитом, вивчаючи духовні потреби
українців греко-католиків, які там
мешкають. У турецькому Стамбулі
вже заснували першу громаду УГКЦ.
Інфоцентр ПМВ
http://pmv.ugcc.org.ua/novini

17 вересня 2015 року
ЕКСПЕРТ ПМВ О. МАРТИН
ХАБУРСЬКИЙ, ЧСВВ ВЗЯВ
УЧАСТЬ У КРУГЛОМУ СТОЛІ
ЩОДО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
У СУЧАСНИХ КРИЗОВИХ
УМОВАХ
Експерт ПМВ о. Мартин Хабурський, ЧСВВ взяв участь у роботі
круглого столу на тему: «Українські
Українська Греко-Католицька Церква
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«Життя – Тобі…» від дітей з усіх регіонів України, в тім числі з окупованих територій, а також з Греції, Іспанії,
Норвегії, Польщі, Португалії та Франції. Роботи 140 авторів, обраних Міжнародним журі, опубліковані в книзі
«Життя – Тобі…».
Лауреати конкурсу «Життя – Тобі…» Мустафа Бекіров (Бахчисарай,
Крим – Дрогобич Львівської обл.),
Валерія Мельник (м. Краматорськ
Донецької обл.) та Вікторія Моторіна (м. Маріуполь Донецької обл.) зачитали уривки своїх творів.
Потім відбулася дискусія за результатами проекту та у контексті нової
Концепції національно-патріотичного
виховання дітей і молоді. У дискусії
взяли участь Микола Кулеба, Уповноважений Президента України з прав
дитини, Рефат Чубаров, народний депутат України, Марія Швед, професор кафедри педагогіки УКУ, Сергій
Касянчук, директор Представництва
Світового Конгресу Українців в Україні та ін.
Учасники круглого столу зазначили, що найбільш ураженою категорією населення в умовах війни, яка

потребує соціально-психологічної допомоги та нових підходів до формування національної свідомості, є діти.
Також учасники круглого столу підготували проект рекомендацій Верховній Раді України, Кабінету Міністрів, Міністерству освіти та науки,
Національній академії педагогічних
наук, Міністерству молоді та спорту,
Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Національній раді з
питань телебачення та радіомовлення, загальноосвітнім навчальним закладам.
Інфоцентр ПМВ

http://pmv.ugcc.org.ua/novini

5 жовтня 2015 року
ОТЕЦЬ АНДРІЙ ГАХ ВЗЯВ
УЧАСТЬ У ПРЕЗЕНТАЦІЇ
КНИГИ Д-РА АЛДОНИ
ВАСІЛЯУСКЄНЕ, ЯКА
ПРИСВЯЧЕНА О. ВАСИЛЮ
ЗІНЬКУ ТА СЕСТРІ
СЛУЖЕБНИЦІ РАФАЇЛІ
У Київському Національному університеті ім. Тараса Шевченка відбулась презентація книги викладача
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національних цінностей. Учасники
дискусії зазначили, що між Україною
та Литвою існує багато спільного і протягом всієї історії між нашими країнами завжди панували добрі відносини
і ніколи не виникало війни.
Інфоцентр ПМВ
http://pmv.ugcc.org.ua/novini

26 жовтня 2015 року
ПМВ ПРОВІВ РОБОЧУ
ЗУСТРІЧ В УКУ

Вільнюського та Шяуляйського університетів, доктора Альдони Васіляускєне «Студія Василя Зінька «Сестра
Рафаїла»: історико-бібліографічний
контекст, наукові коментарі і богословська термінологія».
Від УГКЦ у заході взяли участь
настоятель вільнюського монастиря
Пресвятої Трійці ієрм. Павло Яхимець,
ЧСВВ, секретар ПМВ о. Андрій Гах,
сестри Служебниці. Також на презентації були присутні представники Посольства Литви в Україні, історики,
релігієзнавці.
В основу монографії покладено дослідження о. Василя Зінька, присвячене монахині греко-католицького
Згромадження Сестер Служебниць
Непорочної Діви Марії Рафаїлі Ванді
Римкевичюте (1896–1981), дочці литовця Олександраса Римкевичюса й
українки Марусі Білівської. В юному
віці вона змушена була переїхати до
Бразилії, де спершу працювала в школі
отців Василіян, а згодом, прийнявши
чернечий постриг, присвятила своє
життя служінню українській еміграції.
Окрім представлення самої книги, в рамках презентації відбулося
обговорення українсько-литовських
відносин і ролі Церкви у збереженні

Представники Пасторально-міграційного відділу провели робочу
зустріч з викладачами Богословського
факультету Українського Католицького університету.
Учасники зустрічі обговорили продовження співпраці між ПМВ і УКУ та
програми і проекти ПМВ на наступний рік. Зокрема, йшлося про організацію заходів на тему мігрантів у рамках
відзначення Ювілейного Року Божого
Милосердя (ювілей – 17 січня). Також
обговорювалося проведення традиційного духовно-формаційного семінару
для місіонерів і спецкурсу місійного
служіння для семінаристів. Крім того,
йшлося про наповнення наступного
номера «Обіжника», який видає ПМВ.
У зустрічі взяли участь голова ПМВ
владика Йосиф (Мілян), секретар ПМВ
о. Андрій Гах, експерт ПМВ о. Мартин
Хабурський, експерт ПМВ о. Юстин
Бойко, завідувач кафедри пасторального богослов’я УКУ о. Андрій Олійник, психолог, експерт ПМВ Максим
Бондаренко, Голова Комісії у справах
молоді УГКЦ о. Ростислав Пендюк.
Інфоцентр ПМВ
http://pmv.ugcc.org.ua/novini
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учасниками АТО, які прибули в Естонію для реабілітації.
Після Божественної Літургії владика Йосиф поспілкувався з хлопцями-військовими і подякував їм за
відданість українському народові та
відвагу при захисті рідної землі.

11 листопада 2015 року
ПМВ ОБГОВОРИВ СВОЇ ПРО
ГРАМИ ТА ЗАХОДИ НА 2016 рік
Представники ПМВ провели третю робочу зустріч з викладачами Богословського факультету УКУ щодо
розробки програм і заходів ПМВ на
2016 рік.
Зокрема, обговорювалися пропозиції щодо проведення форуму на
тему мігрантів у рамках відзначення
Ювілейного Року Божого Милосердя (17 січня), а також участь у форумах
мігрантів у Римі та Фатімі у 2016 році.
Крім того, йшлося про організацію
традиційного Спецкурсу місійного
служіння для семінаристів, який відбудеться у Львові 20–26 червня, і духовно-формаційного семінару для місіонерів, який проходитиме у Львові
14–17 липня і буде присвячений темі
душпастирства молоді та дітей в умовах міграції.
Учасники зустрічі висловили свої
пропозиції щодо наповнення наступного номера «Обіжника». Також обговорили можливість проведення
сертифікатної програми для душпастирів тривалістю 3–5 років, на зразок
існуючої програми для душпастирів
у Казахстані та інших країнах.
У зустрічі взяли участь голова ПМВ
владика Йосиф (Мілян), секретар ПМВ
о. Андрій Гах, експерт ПМВ о. Мартин
Хабурський, завідувач кафедри пасторального богослов’я УКУ о. Андрій
Олійник, психолог, експерт ПМВ Максим Бондаренко, Голова Комісії у справах молоді УГКЦ о. Ростислав Пендюк.

виступили настоятель української греко-католицької парафії у Ризі о. Роман
Сапужак, Посол України у Латвії Євген Перебийніс і директор Української
школи у Ризі Лідія Кравченко.
Також 15 листопада владика Йосиф
освятив новий престіл, проскомидійник та іконостас в каплиці Скорботної
Божої Матері, яка дана в користування
українській церковній громаді парафії Преображення Господнього УГКЦ
(парох – о. Роман Сапужак).
Крім того, делегація ПМВ поклала квіти до нещодавно відкритого
пам’ятника Тарасові Шевченку в Ризі.

Інфоцентр ПМВ
http://pmv.ugcc.org.ua/novini

14–15 листопада 2015 року
13 листопада 2015 року
ДЕЛЕГАЦІЯ ПМВ НА ЧОЛІ
З ГОЛОВОЮ ПМВ ВЛАДИКОЮ
ЙОСИФОМ (МІЛЯНОМ)
ВІДВІДАЛА З РОБОЧИМ
ВІЗИТОМ ТАЛЛІНН
Голова ПМВ владика Йосиф (Мілян) і секретар ПМВ о. Андрій Гах зустрілися в Таллінні з Апостольським
адміністратором Римо-Католицької
церкви в Естонії, єпископом Філіпом
(Журданом) і обговорили канонічні
аспекти заміни священнослужителя
для вірних УГКЦ в Естонії. Замість
о. Володимира Палієнка новим душпастирем для обслуговування духов
них потреб українців греко-католиків
в Естонії призначений о. Олег Попюк.
Після зустрічі владика Йосиф (Мілян), владика Філіп (Журдан), о. Анд
рій Гах, о. Володимир Палієнко, о. Олег
Попюк спільно відслужили Службу
Божу у храмі Матері Божої Троєручиці, де були зачитані декрети подяки
і прийняття нового священнослужителя в Естонії.
Також владика Йосиф зустрівся у
Таллінні з українськими військовими,

Інфоцентр ПМВ
http://pmv.ugcc.org.ua/novini
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ГОЛОВА ПМВ ВЛАДИКА
ЙОСИФ (МІЛЯН) І СЕКРЕТАР
ПМВ О. АНДРІЙ ГАХ
ВІДВІДАЛИ З РОБОЧИМ
ВІЗИТОМ РИГУ

Інфоцентр ПМВ
http://pmv.ugcc.org.ua/novini

Голова ПМВ владика Йосиф (Мілян) і секретар ПМВ о. Андрій Гах
відвідали з робочим візитом Ригу, де
взяли участь у конференції з нагоди
відзначення 150-річного ювілею праведного митрополита Андрея Шептицького, яка відбувалась у приміщенні Української школи.
Доповідь владики Йосифа була
присвячена митрополиту Андрею як
мужу віри. Крім того, на конференції

16 листопада 2015 року
ГОЛОВА ПМВ ВЛАДИКА
ЙОСИФ (МІЛЯН) ОЧОЛИВ
БОЖЕСТВЕННУ ЛІТУРГІЮ
З НАГОДИ ВІДПУСТУ
ОСТРОБРАМСЬКОЇ
БОГОРОДИЦІ У ВІЛЬНЮСІ
У Вільнюсі відслужили Божественну Літургію з нагоди відпусту Остробрамської Богородиці. Біля чудотворної ікони Остробрамської Божої
Матері українці, які мешкають у Литві,
молилися за мир в Україні та в усьому світі.
Голова ПМВ, вадика Йосиф (Мілян), владика Іриней (Білик), протоігумен Провінції Найсвятішого Спасителя в Україні о. Пантелеймон Саламаха,
ЧСВВ, ігумен монастиря святого Йосафата у Вільнюсі о. Павло Яхимець,
ЧСВВ, секретар ПМВ о. Андрій Гах та
інші священики і віряни-українці, які
мешкають у Вільнюсі, молились біля
ікони Божої Матері Остробрамської
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люди, де нищиться інфраструктура,
де люди мусять кидати домівки і стають біженцями, гонені вогнем і смертю
війни», – зазначив владика Йосиф під
час проповіді.
Єпископ наголосив, що кожен українець сьогодні бажає одного – миру .
І відзначив, що глобальним миром є
мир у серці кожного з нас.
«Молимося сьогодні за мир. За мир
в Україні, у Франції, на Близькому Сході – в Сирії і Єгипті. А також, щоби
Божий мир запанував у серці кожного з нас. Напевно, коли він запанує у
серці, він запанує в Європі і в цілому
світі», – зауважив голова ПМВ.
Владика Йосиф (Мілян) також наголосив, що завдання християн – не
розповідати Богові про нашу волю,
а слухати Бога, жити за Його заповідя
ми і керуючись фразою, яку вимовила
Богородиця в Кані Галилейській: «Що
скаже вам, те робіть». «Проблема Європи і світу не в тому, що Європа не
розуміє мови сирійців чи єгиптян, проблема християнства у Європі в тому,
що ми не розмовляємо єдиною мовою
Бога, мовою християн, мовою Божих
заповідей. І це є головним підвальним
каменем, що може об’єднати нас, з різними стартовими можливостями до
розвитку. Бог має бути нашою єдністю», – зазначив владика Йосиф.
Відпустові моління перед іконою
Остробрамської Богородиці відбуваються щороку. Кожна мовна спільнота
має свій день.

за мир в Україні, Франції, Європі загалом, в Сирії, на Близькому Сході та
в усьому світі.
«Сьогодні Вільнюс прославляє
Богородицю. Це європейське місто
справді величає ту, яка стала Покровом і міста, і Литви, і цілого європейського континенту. І ми, українці
греко-католики, католики Східного
обряду, сьогодні знову стоїмо перед
ликом Пречистої Остробрамської Богородиці, як ми робили це впродовж
більше 500 років. Ми сьогодні знову
прийшли до Пречистої Матері, яка вміла попросити свого Сина, нашого Бога,
чуда перетворення води в вино. Нам
сьогодні так потрібно чуда в Україні.
Чуда єдності і чуда миру. Аби мир запанував на Східних теренах Української
держави, де сьогодні війна, де гинуть

Інфоцентр ПМВ
http://pmv.ugcc.org.ua/novini
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V СПЕЦКУРС

із місійного служіння для семінаристів
передостаннього року навчання
духовних семінарій УГКЦ в Україні
22–28 червня
Львівська духовна семінарія Святого Духа
Цьогоріч Пасторально-міграційний
відділ УГКЦ вп’яте провів практичний спецкурс з місійного служіння
для семінаристів передостаннього
року навчання.
Курс тривав у Львівській духов
ній семінарії Святого Духа. Протягом
тижня з семінаристами ділилися своїм
душпастирським і місіонерським досвідом священики, військові капелани, представники монаших спільнот,

експерти з питань міграції та релігіє
знавці.
Голова ПМВ, єпископ-помічник
Київської архиєпархії владика Йосиф (Мілян), виступаючи перед семінаристами з доповіддю, наголосив,
що Церква завжди повинна бути місійною. Щоби душпастирювати на місійних теренах, потрібен хист – бути
активним, харизматичним і креативним священиком-ентузіастом.
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«Церква, яка не місіонує, приречена.
Адже Церква завжди мусить бути місійною. Місійність у нашій Церкві потребує розвитку. Тож намагаємось реагувати на ті чи інші виклики в різних
країнах», – зазначив владика Йосиф.
Голова ПМВ розповів про діяльність Пасторально-міграційного відділу, про потреби у священиках і душпастирські підходи в різних країнах.
Зокрема, зауважив єпископ, сьогодні
існує потреба у двох місіонерах у Туреччині і двох у Греції. Також дуже
багато священиків потрібно для служіння у Казахстані та Росії.

кий страшний Схід, як його малюють.
Я побачив, що там я корисніший, ніж
на Західній Україні. Чекаємо від вас
жертвенності. Якщо не на весь час, то
хоча б на трошки прийдіть допоможіть своїй Церкві. Це наше духовне
АТО», – закликав отець Микола Слободян семінаристів.
Виступ владики Венедикта (Алексійчука), єпископа-помічника Львівського, був присвячений темі духов
ного життя місіонера. «Не правильно
ділити священиків на парохів і місіонерів. Священик всюди мав би бути
місіонером, всюди мав би свідчити
і промовляти про Бога, у будь-яких
обставинах. Бог очікує нашого свідчення», – підкреслив владика Венедикт.
Про душпастирські підходи, виклики і потреби в Луцькому екзархаті
поінформував учасників курсу владика Йосафат (Говера), екзарх Луцький.
І зазначив, що місії – це місце апостольського служіння. «Треба йти, як
Апостол, – вперед. А решта додасться. Ще жоден священик на місіях не
пропав. А труднощі і випробування
завжди будуть, де б ви не були – чи
у Львові, чи у Луцьку, чи за межами
України. Але все долається, якщо є щире бажання і ревна праця», – зазначив
владика Йосафат.
Виступ ректора Дрогобицької духовної семінарії д-ра Мирона Бендика
був присвяченій темі місійності. Він
наголосив, що перше місійне завдання
нашої Церкви – дійти до всіх вірних,
де б вони в світі не були. «Місійний
наказ Христовий стосується і нашої
Церкви. І наше перше завдання, яке
формулював ще митрополит Андрей
Шептицький, – дійти до всіх наших
земляків, де б вони в світі не були.

Душпастирські підходи,
виклики і потреби
в Луцькому, Харківському,
Одеському екзархатах
та Львівській архиєпархії
Владика Василь (Тучапець), екзарх
Харківський, виступаючи на курсі з місійності, відзначив, що під час служіння на Сході варто не тільки піклуватися
про своїх вірних – українців греко-католиків, а й займатися катехизацією
і проповідуванням Євангелія. «Наша
місія не тільки повинна зосередитися
на греко-католиках, нібито ми маємо
забезпечувати лише духовні потреби
наших людей. Ми повинні також проповідувати Євангеліє тим людям, які
його ще не пізнали. І на Сході України
це є пріоритетним завданням, яке стоїть зараз перед Церквою», – зазначив
екзарх Харківський.
Отець д-р Микола Слободян,
канцлер Одеського екзархату, також
зазначив, що на Одещині бракує греко-католицьких священиків. «Ми вже
маємо потребу у трьох священиках.
І пропонуємо не «голі» місця. Не та-
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Це завдання ми ще не виконали, адже
дуже багато є місць і регіонів, куди ще
не доїхали греко-католицькі священики, але де є наша діаспора, наші люди.
І куди потрібно прийти», – зауважив
о. Мирон Бендик.

ську функцію, а мусив бути адвокатом,
лікарем і допомогати вирішувати усі
проблеми та питання, які виникали в
українців-заробітчан. За майже 20 років ситуація змінилася, перед Церквою постали нові виклики. Наприклад,
з’явилося багато дітей (одні приїхали
з України до батьків, інші вже народилися в Італії). І постала потреба в
заснуванні шкіл. Сьогодні відкрили
вже 4 парафіяльні школи. Працюють
літні табори.
Отець Петро Павлишин, який душпастирює у Нижнєвартовську, розповів про особливості служіння на
Півночі Росії. Він зазначив, що у Нижнєвартовську проживає 250 тис. осіб
і 20% населення становлять українці.
О. Петро зауважив, що є випадки, коли
до УГКЦ приходять росіяни, яким не
подобається ставлення у РПЦ.
Також о. Петро Павлишин підкреслив, що військовий конфлікт на
Сході України накладає свій відбиток
на життя українців у Росії і діяльність
УГКЦ, зокрема.
«Конфлікт відчувається. Кілька
місяців тому з Прокопівська було депортовано одного отця. Його запитали: як ви ставитеся до того, що «Крим
став наш»? Він сказав, що це анексія.
Йому дали місяць, щоби забратися.
Мою дружину, коли почалася Революція Гідності, просто не пустили до
Росії без пояснення причин. Затримали і депортували. Але до людей, які
там мешкають, потрібно йти, доносити
правду, доносити Слово Боже. Там теж
збирають гроші на підтримку нашої
армії. Просто про це не говориться, все
робиться тихо», – розповів о. Петро.
Отець Олег Галушка, який душпастирює у Сатпаєві (Казахстан), приїхав

Свідчення місіонерів
з Італії, Іспанії,
Угорщини, Сербії, Литви,
Росії, Казахстану
Експерт ПМВ о. Мартин Хабурський розповів учасникам курсу
про своє місійне служіння у Сербії.
Він закликав майбутніх священиків
не боятися труднощів і проблем, які
можуть виникнути на місійних теренах, оскільки вони загартовують.
І відзначив, що їхати на місії краще у
молодому віці, адже молоді душпастирі відкриті для всього нового, і мають
силу та енергію боротися і перемагати.
«Я не готувався до місійної праці,
не знав місцевої ситуації. Але якщо
хочеш щиро послужити своїм людям,
якщо маєш добрі наміри і довіряєш
Богу, все буде добре. Всього не передбачиш, але Господь завжди допоможе», – зауважив отець Мартин.
Пасторальний координатор для
українців в Італії о. Марко Семеген
розповів про особливості місійного
душпастирства в цій країні. Він зазначив, що сьогодні в Італії працюють 58 священиків УГКЦ і існує 133
громади, близько 90 з яких заснував
колишній виконавчий секретар ПМВ
о. Василь Поточняк, який фактично
був основоположником систематичного душпастирства українців в Італії.
Отець Марко повідомив, що на початках священик на місійних теренах в
Італії не тільки виконував душпастир-
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на спецкурс разом дружиною Мирославою.
Отець Олег закликав семінаристів
не боятися труднощів і їхати на місії,
якщо матимуть такий поклик. «Кожен
священик знає, що йому буде тяжко
проповідувати, якщо не знайомий з
тим, кому проповідуєш. Якщо не знатимеш Христа – Його буде важко проповідувати. Коли найближча парафія
від тебе – 535 км, ти не маєш до кого
піти на сповідь, і залишається один
Христос, ти відчуваєш, що твоє покликання не є даремним. Головне – не
бійтеся! Ви вже один раз відчули поклик і прийшли до семінарії», – зазначив о. Олег Галушка.
Семінаристам також показали документальний фільм про діяльність
УГКЦ в Казахстані.
Отець Павло Яхимець працює у
Вільнюсі з 1991року, на початках душпастирював також в Ризі і Таллінні.
«Я не хотів їхати – мова невідома, людей не знаєш. Мені сказали: там є наша
Церква, люди просять священика. Бог
благословив – і завжди знаходилися
люди, які допомагали», – поділився
о. Павло.
Він розповів, що на його першу
службу прийшло лише 7 осіб. Але
поступово кількість вірян збільшувалася. «До нас приходять не тільки
греко-католики, а й православні. Люди
йдуть помолитися, почути рідну мову.
Всі свята святкуємо за григоріанським
календарем. На Святвечір збираємося,
як в родині – готуємо 12 страв, робимо
вертеп», – зазначив о. Павло Юхимець.
Отець Іван Левицький, який душпастирював у Барселоні, відзначив,
що Іспанія, порівняно з іншими країнами, дуже прихильна до емігрантів.

Наприклад, існує закон, що людина,
яка перебуває на території Іспанії три
роки нелегально, може легалізувати
свій статус.
Отець Іван зазначив, що сьогодні
в Іспанії проживає близько 100 тисяч
українців. Для наших вірних греко-католиків служить 21 священик. «Кожен
священик як мінімум обслуговує дві
парафії. Двічі на рік священики збираються на реколекції», – зазначив
о. Іван Левицький.
Він розповів, що кожне недільне
богослужіння в Іспанії має свою тематику. Перша неділя кожного місяця –
зустріч з молоддю. Друга і четверта
неділя, за словами о. Івана, присвячена
катехизації дітей. А у третю неділю після служби влаштовують традиційний
спільний обід, який допоміг згуртувати громаду.
Отець Дамян Габорій вже три роки систематично опікується душпастирською діяльністю для українців в
Угорщині.
Він розповів, що кожного місяця
відправляє Святу Літургію у Будапешті, на яку приїжджають українці
з цілої Угорщини. Богуслужіння відбуваються українською мовою в Угорському греко-католицькому храмі святого Флоріана.
Як Церква реагує на нові виклики:
військове капеланство, служіння на
Сході, робота з переселенцями.
Про капеланське служіння, потреба
розвитку якого стала особливо відчутною з військовою агресією Росії на
Сході України, розповів семінаристам
заступник голови Департаменту Патріаршої курії УГКЦ у справах душпастирства силових структур України
о. Любомир Яворський.
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«Ми почали активно підтримувати наших військовослужбовців, починаючи з Криму. Сьогодні ми провели
більше 125 ротацій священиків в зоні
АТО, які їхали на місяць. Проте наша
місія на Сході тільки розпочинається –
і для священиків, і для Церкви. Капелани в АТО – це як десант: заходять,
знайомляться, будують Церкву і тепер
треба туди направляти священиків на
пасторальне-місійне служіння»
Отець Любомир зауважив, що капеланське служіння в зоні АТО відбувається не тільки для військовослужбовців, а й для всіх людей, які мешкають
на цій території.
«Наші військовослужбовці дбають,
щоби там були храми, щоби люди могли приходити і молитися. Отже, священик-капелан вже душпастирює і для
тих місцевих людей. Вони також допомагають: жіночки приходять прибирати і облаштовувати каплицю. Зароджується парафіяльне життя», – відзначив
головний військовий капелан УГКЦ.
Отець також відзначив, що капеланське служіння відбувається не тільки в зоні АТО, а й у місцях постійної
дислокації військовослужбовців, місцях їхнього вишколу, у шпиталях.
«Є така приказка: на війні атеїстів
не буває. Військовослужбовці розуміють, що кожен день їм Господь дарує
нове життя. Вони не нарікають, вони
дякують Богу. Мене найчастіше запитують, коли я повертаюся з зони АТО,
чи там хлопці не зневірилися? Вони
не зневірилися. Головне, щоби тут, в
тилу, люди не зневірилися», – наголосив о. Любомир Яворський.
Він також зауважив, що першими
капеланами в зоні АТО були священики, які пройшли Майдан.

Декан Донецького деканату УГКЦ
о. Ярослав Лис розповів учасникам
курсу про особливості служіння на
Сході України, зокрема і на тимчасово
окупованих територіях. Він підкреслив, що на Донбасі люди потребують
священиків УГКЦ. А служіння на Сході має своєї переваги, особливо для
молодих душпастирів. «Люди потребують нашого служіння там і просять
приїжджати. Хто відчуває поклик
служити Христовій Церкві на Сході,
звертайтесь, приїжджайте, з радістю приймемо і допоможемо. Парафії
реєструються, розвиваються, земля
виділяється, громади ростуть. Прямо
зараз треба душпастиря в Мелітополь.
Підтримка буде. І море недалеко», –
зазначив о. Ярослав, звертаючись до
семінаристів.
Отець Ярослав Лис розповів, що
сьогодні частина Донецького екзархату окупована, але більша частина
перебуває на підконтрольній Україні
території – це Дніпропетровська та
Запорізька області, велика частина
Донецької.
Душпастирювання на окупованій
території в деяких містах теж провадиться, зокрема священики УГКЦ надалі служать на трьох парафіях у Донецьку і на одній – в Луганську.
Він зауважив, що Схід України змінився у питанні свідомості. І відзначив, що священики мають бути поза
політикою. «Проста, але дієва істина – людей треба любити: прикрих,
добрих, поганих. Якщо ми будемо їх
любити – вони будуть тягнутися до
нас. На Сході України люди прив’язані
до особи священика Часто люди ідуть
до Церкви, тому що їм подобається той
священик. Важливо вірити і молитися.
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Якщо ми з вірою і Богом – то для нас
немає нічого неможливого», – сказав
о. Ярослав Лис.
Василь Полуйко, Президент «Західно-українського ресурсного центру»,
поінформував семінаристів про особ
ливості роботи з переселенцями. Він
відзначив, що в Україні зареєстровано
1,3 млн переселенців, які потребуть не
тільки матеріальної, а й психологічної
допомоги та міжкультурного діалогу.
«Наша організація працює спільно
з Міжнародною організацією з міграції в 41 громаді. Надаємо вимушено
переміщеним особам гуманітарну
допомогу, допомогаємо у працевлаштуванні, навчанні, надаємо кошти
на відновлення соціальної інфраструктури. Наприклад, у якийсь населений
пункт приїхало багато родин з дітьми
і не вистачає місць у дитсадочку, тоді ми виділяємо гроші на ремонт чи
реконструкцію дитсадка», – розповів
Василь Полуйко.
Здебільшого переселенці концентруються у звільнених містах Донець
кої та Луганської областей, а також у
Харківській, Дніпропетровській областях, Києві та Одесі.
Василь Полуйко наголосив, що досить складним є процес адаптації дітей переселенців. «Дітей ображають.
У школі виникають проблеми. Соціальним психологам треба більше
приділяти уваги дітям переселенців
і працювати з місцевими учнями. Необхідно налагоджувати міжкультурний діалог і долати стереотипи. Одинокі люди похилого віку також фактично
кинуті напризволяще і потребуть допомоги соціального психолога», – сказав Президент «Західно-українського
ресурсного центру».

Експерт ПМВ, керівник програми
щодо допомоги вимушеним переселенцям БО «Карітас України» Григорій
Селещук відзначив: «Схід змінився.
Є величезна відкритість до нашої роботи, зокрема місійної. І наша мета, крім
гуманітарної допомоги, – подолання
ненависті і сприяння порозумінню.
Коли є біда, люди тягнуться до Бога.
І наша важлива місія – доносити християнські цінності».

Служіння на морі
Директор Морського Апостоляту
о. Олександр Смеречинський поінформував учасників курсу місійного служіння про специфіку душпастирства
морського капелана.
Він розповів про історію виникнення Морського Апостоляту, який
сьогодні охоплює 420 портів. І відзначив, що УГКЦ тривалий час не мала
доступу до моря, тож є найбільш молодою у цій мережі. «У 1994 році наш
священик відслужив першу Літургію в
Одеському порту для команди з філіппінського судна. Відтоді ведемо відлік
нашої діяльності з моряками», – зазначив о. Олександр.
Отець Олександр Смеречинський
відзначив, що капелани УГКЦ активно
працюють з моряками в Одеському,
Іллічівському та Південному портах.
Через події в Криму Морський Апостолят вимушений був тимчасово припинити свою діяльність в Ялті та Керчі.
«Весь світ залежний від моря.
90% того, що вас оточує чи ви тримаєте в руках, – залежить від морських
перевезень. В морі працює 1,2 млн
моряків. Ми є найбільшою морською
нацією в Європі – 15 тис. українцівморяків. Опікуватися моряками – це
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Душпастирська опіка
та психологічна
допомога мігрантам

наш обов’язок», – наголосив директор
Морського Апостоляту.

Особливості катехизації
та соціального служіння
на місійних теренах

Асистент кафедри асторального
богослов’я УКУ Леся Левкович у своїй
промові наголосила, що мігранти – це
величезний ресурс для Євангелізації.
І душпастирю насамперед потрібно бути гостинним, прийняти і підтримати
людей, допомогти їм інтегруватися.
«Навіть душпастирючи в Украіні,
ви можете зустрітися з викликом міграції, зокрема внутрішніми переселенцями, які потребуватимуть вашої
допомоги. Міграція, як наголошує папа
Венедикт, є не тільки викликом, а й
великою нагодою для Євангелізації в
світі. І ці люди, які можливо ніколи не
чули про Христа, мають нагоду Його
зустріти, будучи прийнятими нами.
А ми як християни маємо для них забезпечити цю можливість», – сказала
викладач УКУ.
За даними різних опитувань, за словами пані Левкович, серед українців
найбільшим рівнем довіри користується саме Церква – понад 60%.
Експерт відзначила, що священик
має допомогти людині інтегруватися, а не асимілюватися. І наголосила,
що, крім духовної підтримки, мігранти
часто потребують матеріальної та психологічної допомоги. «Людині, яка не
має їжі чи житла, важко зосередитися на духовному. Духовна підтримка
без матеріальної є неповна, і навпаки.
Тобто ця допомога має йти разом, взаємодоповнюючи одна одну».
Експерт ПМВ Максим Бондаренко
розповів семінаристам про психологію сім’ї мігранта. Він підкреслив, що
існує дуже багато стереотипів щодо

Голова Патріаршої катехитичної
комісії с. Луїза Цюпа у своєму виступі
наголосила, що потрібно позбутися
стереотипного мислення, ніби катехизація потрібна тільки для дітей.
«Катехизація – це цілісний процес
християнського навчання, виховання,
духовного супроводу кожної особи в
будь-якому віці», – відзначила сестра.
Сестра Луїза підкреслила, що в Європі існують великі перспективи для
розвитку катехизації українців. Тому
потрібно створювати суботні школи,
дитсадочки, літні табори. Голова Патріаршої катехитичної комісії закликала семінаристів їхати на практику
за кордон, щоби пізнати місійні терени. «Місія ніколи не була заробітком.
Наш заробіток – це Царство Небесне.
Якщо ідемо сіяти Боже слово – з голоду не помремо. І все інше додасться.
Не біймося бути місіонерами, бути
відкритими, адже потреби великі», –
звернулася с. Луїза до учасників курсу.
Отець Іван Данкевич, директор
«Хмельницький-Карітас» розповідав
семінаристам про соціальну працю
душпастирів. Він відзначив, що для
цього потрібні насамперед не фінанси, а бажання. «Добрий священик – це
священик, який завжди робить милосердя. На кожній парафії є люди, які
потребують допомоги – люди похилого
віку, які не можуть прийти до Церкви,
немічні, діти з кризових сімей. Якщо
є бажання допомогти, Бог завжди дає
можливість», – підкреслив о. Іван.
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мігрантів-заробітчан та щодо внутрішніх переселенців. «Місцеві люди іноді
ображають гідність мігрантів і переселенців. Уникайте стереотипів. Будьте
дуже обережними. Всі ми створені на
образ і подобу Божу.
Для душпастиря важливо вислухати таких людей, навіть коли вони говорять не побожні речі. Щоби вони вилили весь біль і гнів. Пустки не буває.
У серці живе або любов, або ненависть.
І ваша роль тут є дуже важливою», –
підкреслив Максим Бондаренко.
Він також відзначив, що священику
на парафії варто організувати різноманітні спільноти, щоби мігранти не
відчували себе чужими та самотніми,
швидше інтегрувалися. Говорячи про
внутрішньо переміщених осіб в Україні, експерт відзначив, що переселенці – це люди, які шукають Бога.

не сприймає як людину влади – хоча
він був Главою Церкви, – тому що його багаж молитви промовляє з очей.
Коли він входить до приміщення, всі
одразу розцвітають. Я це бачив не один
раз. Цю силу притягальності ви маєте
у собі плекати», – звернувся Мирослав
Маринович до семінаристів.
Завідувач кафедри пасторального
богослов’я УКУ о. Андрій Олійник,
ЧНІ, під час виступу на курсі з місійності відзначив, що апостол Павло –
найбільший місіонер у християнстві.
І майбутнім священикам-місіонерам
важливо намагатися наслідувати його.
Виступ о. Олега Луки, заступника голови комісії «Справедливість
і мир», був присвячений проповіді у
пасторальній праці як інструменту
творення та розвитку спільноти серед мігрантів.
Він зауважив, що головна мета проповіді – заохотити до дії. І відзначив,
що священик повинен говорити прос
тою і зрозумілою мовою, щоби донести до людей Боже Слово. «Святий
Іван Золотоустий говорив, що ознака вправного проповідника – вміння
говорити про високі речі простою доступною мовою. Для мене живий приклад цього – Блаженніший Любомир,
який говорить в простий спосіб про
важливі і актуальні питання», – зазначив о. Олег.

Яким має бути
душпастир-місіонер
Віце-ректор УКУ, релігієзнавець
Мирослав Маринович у своєму виступі наголосив, що в XXI ст. можлива
лише одна форма душпастирювання –
свідчити. «У середні віки подобалася
формула душпастирства святого Августина – присилувати людей прийти
до Церкви. Сьогодні ця формула не діє.
У XXI ст. можлива лише одна форма
душпастирювання – свідчити. Свідчити, спілкуватися і служити – це метод
Євангелізації і місіонерської праці», –
сказав Мирослав Маринович.
Він також відзначив, що душпастир повинен мати притягальну силу,
харизму. «А вона є тоді, коли ви є не
людиною влади, а людиною молитви.
Зверніть увагу, як сприймають миряни
Блаженнішого Любомира. Ніхто його

Як зробити парафію живою
Голова комісії УГКЦ у справах мирян о. Василь Білаш у своїй промові
наголосив, що парафія – серце мирянського угруповання. І важливо, щоби
мирянські спільноти на парафіяльному
рівні розвивалися в правильному ключі і мали здоровий духовний корінь.
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Отець Василь розповів про історію
мирянських рухів. Священик відзначив, що митрополит Андрей Шептицький переніс цей досвід на українські
землі й активно засновував мирянські
спільноти, які почали відновлюватися
у 90-х роках XX ст.
Щоби парафія була живою, підкреслив о. Василь Білаш, вона має бути
харитативною, дієвою. Отець Василь
також відзначив, що важлива форма
мирянського руху – прощі. Вони сьогодні набувають все більших масштабів в Україні.
Він також закликав майбутніх священиків приділяти увагу формації мирян через богослужіння, Святі Тайни,
проповідь, різні молитовні гуртки, реколекції, прощі.

вати наше законодавство. Часто буває,
що латинські єпископи застосовують
свій кодекс стосовно наших священиків. У такому разі потрібно сказати,
що ви маєте давати нам звільнення,
читаючи наш Східний Кодекс», – підкреслив заступник голови Канонічного відділу Патріаршої курії УГКЦ.

Як обрати майбутній стан?
Експерт ПМВ ієрм. Юстин Бойко,
студит, у своїй промові зауважив, що
вибір семінаристом майбутнього стану має ґрунтуватися на відповіді на
питання: чи цей стан для мене буде
дорогою до Бога?
Експерт ПМВ відзначив, що у виборі покликання повинна бути рішучість, але рішучість, яка ґрунтується
на довірі до Бога. «Обираючи стан, не
треба робити акцент на тому: чи я витримаю целібат, чи я витримаю монашество, чи я витримаю одруження?
Треба ставити питання: чи цей стан
буде для мене дорогою до спасіння?
Наша ціль тут, на землі, – вічне життя
з Богом», – зазначив о. Юстин Бойко.
Він наголосив, що кожен стан є добрий, водночас кожен має і свої труднощі.
Отець Юстин закликав майбутніх
священиків, які ще не визначилися з
вибором стану, пожити в монастирі.
«Для охочих вступити до монастиря є
реколекції, щоби допомогти прийняти
рішення. Якщо відчуєте, що це ваше –
обирайте», – сказав ієромонах.
Як зрозуміти, чи вибрав ти своє покликання? На думку о. Юстина, відповідь проста: «Ти будеш задоволений
своїм життям. Це – найголовніше.

Особливості застосування
церковного права на місіях
Заступник голови Канонічного відділу Патріаршої курії УГКЦ о. Андрій
Танасійчук, виступаючи перед студентами, наголосив, що, душпастирюючи на місійних теренах, священики
повинні пам’ятати, що УГКЦ – це
Східна Церква, тому мають застосовувати наше законодавство.
Отець Андрій Танасійчук відзначив:
коли священнослужитель перебуває
поза межами території України, де немає єпископа УГКЦ, він автоматично
підпорядковується єпископу на місці,
у більшості випадків це буде представник Римо-Католицької Церкви.
Він зазначив, що у Католицькій
Церкві існує два кодекси: Кодекс канонічного права і Кодекс Канонів Східних Церков. «Ці кодекси відрізняються
між собою. Ми маємо пам’ятати, що ми
є Східною Церквою, і маємо застосову-
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Інтерв’ю

ОТЕЦЬ МАРКО СЕМЕГЕН
ВІД ПОЧАТКУ МАЙДАНУ СПОСТЕРІГАЄМО
ЗБІЛЬШЕННЯ ВІРНИХ У ХРАМАХ.
ЦЕ ТЕНДЕНЦІЯ ПО ЦІЛІЙ ІТАЛІЇ
Пасторальний координатор для українців в Італії о. Марко Семеген розповів про особливості душпастирського служіння в цій країні, про співпрацю
з Католицькою Церквою та позицію Ватикану щодо України, про те, як
українці в Італії переживали Майдан і тепер переживають війну на Сході
України, як Церква допомагає українським трудовим мігрантам боротися
з самотністю і тугою за домівкою.
– Отче Марко, в Італії проживає
багато українських жінок-заробітчанок, які в зв’язку з цим виникають
особливості служіння?

– Згідно з офіційною статистикою
сьогодні 87% від легально присутніх
українців в Італії становлять жінки.
В цьому є позитив, бо жінки побож-
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ніші. Вони ходять до церкви, яка для
них стала своєрідною домівкою. Тому
намагаємось максимально створити
для них умови, які відповідають їхнім
духовним потребам.
Сьогодні в Італії успішно розвивається рух «Матері в молитві». Майже
кожна більша громада має цей рух, де
жінки, крім традиційної літургійної
молитви, знаходять час, щоби молитися у своїх особливих наміреннях.
Це пов’язано з агресією Росії в Україні,
з синами і чоловіками, які стоять на
фронтах і обороняють нашу землю,
також це молитви за хворих, потребуючих чи окремих наміреннях.
Це компенсує цим жінкам їхню відірваність від чоловіків, дітей, онуків.
Багато з них відчувають глибокий
сум, велику тугу за домівкою і брак комунікації. На щастя, тепер існують певні технічні засоби, наприклад, скайп,
що полегшує їхній спосіб спілкування
і дає змогу бачити свою родину.

Складні обставини праці. Якщо
говорити про працю в Італії – іноді
жінкам доводиться доглядати людину з важкою хворобою – Паркінсона,
Альцгеймера чи ще якоюсь психічною хворобою. Тільки в четвер і неділю вони звільняються і приходять
до церкви, щоби поспілкуватися рідною мовою, посповідатися, помолитися, виплакатися, поділитися з Богом
своїми внутрішніми скорботами та
переживаннями за дітей і родину, які
залишились в Україні.
Я шість років душпастирюю в Італії. Для багатьох жінок Італія стала
моментом навернення або більшого
заглиблення в церковне життя. Ця туга
за домом приводить до Бога.
Позитивний момент цієї міграції –
все таки прийде час, коли вони повернуться додому. І я вірю, що вони свою
духовність, яку там здобувають, принесуть до своїх родин, своїх парафій
в Україні.

– З якими питаннями чи проблемами такі жінки звертаються до
священика? Що їм найбільше болить?

– Одним з викликів цієї трудової
міграції є розділені сім’ї. Як діють наші
священики? Чи радять вони жінкам
повертатися додому, до родини?

– Є випадки, коли чоловіки починають зловживати алкоголем. Є випадки, коли розпадаються сім’ї. Є
випадки, коли діти стають на погану
дорогу. Дуже часто їм болить, що вони
присвячують своє життя зароблянню
коштів, а діти використовують їх не в
тому напрямі. Існує біль через те, що
мати рано покинула дітей і поїхала в
чужу країну. І матеріальне не змогло
компенсувати дітям браку материнської любові і виховання, а для тієї
жінки – любові дітей і щоденного
контакту. Вони відчувають самотність
і тугу за домом.

– Очевидно, священик завжди стоїть на позиції збереження родини.
Коли справді є гострі випадки, він
радить, щоби дружина поверталася
до свого чоловіка. Бувають випадки,
коли звертаються надто пізно, і сім’ї
розпадаються. На жаль, це негативний
бік сучасної міграції до європейських
країн, яку ми відчуємо значно пізніше.
Це і розбиті сім’ї, і недоопрацювання
у вихованні дітей.
– В Італії проживає багато мішаних подружжів. Як вирішуються
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питання одруження та хрещення
дитини в такому шлюбі? Частіше
обирають Католицьку Церкву чи
УГКЦ?
– Дуже багато випадків, коли все
таки вінчаються в нас і хрестять дітей
у візантійському обряді.
Багато українок приходять зі своїми
чоловіками-італійцями до храму. Ми,
зі свого боку, намагаємося поставитися
з розумінням, тоді таїнство служимо
двома мовами: італійською та українською. Цікавий експеримент є у Римі.
Парох Римської парафії святих Сергія
і Вакха править додаткову Літургію
італійською мовою для мішаних подружжів, раз на місяць – кожної другої
неділі місяця.
Проте деякі жінки йдуть слідом за
чоловіком до католицьких парафій
і католицьких шкіл.
Ця еміграція є не політичною, а економічною. В економічній еміграції завжди важче говорити про збереження
ідентичності, ніж у політичній. Деякі
українці намагаються італізуватися,
інтегруватися і інкультуризуватися в
це суспільство.
– Ви говорили, що один з викликів,
який постав перед УГКЦ в Італії –
зберегти українську ідентичність.
Як? Чи є бажання у людей її зберігати?
– З чого почалася тенденція створення українських шкіл в Італії. Це
було 4–5 років тому. Я прийшов до
Собору святої Софії на Свято Матері
і побачив багато наших гарних діточок – світлоголових хлопчиків і дівчаток у вишитих сорочках, які розмовляли між собою на чистому римському
діалекті. Я оторопів і зрозумів, мусимо

реагувати на цей виклик. Ми почали
працювати над розвитком шкіл, щоб
була українська мова, катехизм, українознавство. Намагаємось це поглиб
лювати. Влаштовуємо літні табори при
декількох громадах, мета яких, крім
духовного виховання та відпочинку, –
створення україномовного середовища. Залучаємо дітей на свята – Свято
Матері, Шевченківські дні чи зустріч
Блаженнішого. Вони вчать віршики
українською, це їх стимулює до вивчення мови.
Ми говоримо з батьками і наголошуємо: якщо ви плануєте повертатися
до України, це ваш обов’язок – навчити
дитину мови.
– Колишній пасторальний координатор для українців в Італії о. Василь Поточняк розповідав, що їздив
по різних містах Італії і розшукував
українців у парках і на автостанціях.
Як Церква в Італії сьогодні залучає вірян? Чи створюються нові громади?

альної комунікації, є кілька світських
газет, в яких публікують, наприклад,
звернення Блаженнішого Святослава,
розклад богослужінь на Різдво, Пасху
чи інші свята. І воно дає результат.
Сьогодні в Італії існує 133 громади
УГКЦ – це не так мало. Італія фактично покрита душпастирською опікою
наших священиків разом з острівною
частиною. Є регіони слабші, але ми
над ними працюємо – щоби на майбутнє забезпечити повноцінне душпастирство.

працюють легально, є багато асоціацій,
які надають безкоштовно чи платно
свої юридичні послуги, є три консульських відділи, є так звані громадські
синдикати – італійські організації, які
займаються захистом прав робітників.
В Італії є 235 тисяч легальних працівників-українців, які мають певні
права, і в разі кривди з боку роботодавців, мають до кого звертатися і до
кого апелювати.
Я не можу сказати, що змінилося
навантаження у священиків. Часу у
нас не побільшало. Змінився напрям
роботи. Почалися літні табори, школи,
Свято Матері, яке започаткував о. Василь Поточняк, яке святкують по всій
Італії. У нас відбуваються паломництва. Маємо щорічне паломництво до
Люрду, Барі, Риму. Цього року буде
проща до Фатіми. Видаємо парафіяльні бюлетені, ведемо парафіяльні
сайти. Займаємося питаннями похоро-

– На початках священики змушені
були виконувати не тільки душпастирську місію в Італії, а й бути лікарем, юристом і всіляко допомагати мігрантам. Чи сьогодні стало простіше?
– На початку еміграції було дуже багато нелегалів, виникало багато проблем і людям не було до кого
звернутися. Тепер більшість українців

– Є велика різниця між минулими
роками і сьогоденням. Відбувся великий прогрес у галузі комунікації – мобільні телефони, Інтернет, Фейсбук, є
постійні місця, де збираються українці.
Це дуже допомагає в поширенні інформації. Я не можу сказати, що їжджу і шукаю людей по парках. Я цього
ніколи не робив. Якщо українці мають змогу і бажання, то в невеличких
італійських містах відкривають свою
громаду, звертаються до священика в
своєму регіоні, просячи душпастирської опіки. У кожному журналі або на
Фейсбуці є вся потрібна інформація.
Буквально нещодавно відкрили
невеличку громаду у місті Тарквінія.
Використовуються засоби соці-
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нів. Сповідаємо хворих у лікарнях. Так
само звертаються люди з юридичними
питаннями, намагаємось спрямувати
їх, куди їм потрібно, якщо не можемо
самі допомоги.

Це тенденція по всій Італії. Участь
у недільних богослужіннях, у Пасхальних була значно вищою, ніж у
попередні роки.
Чи стали більшими патріотами? Думаю, так. Бо події в Україні кожного зачіпають за живе. Кожен розуміє, що це
його Батьківщина, це дім, до якого він
мав би колись повернутися. Якщо дім
під загрозою… Це діти і друзі, які загинули чи стоять сьогодні на фронтах.
Активність дуже велика і в молитовних заходах за Україну від Майдану і до сьогодні. Молитва триває в
режимі нон-стоп. В Італії кожного дня
о 21:00 кожен українець у себе вдома
молиться за Україну. Це такі чування
всіх греко-католицьких громад країни.
Люди активно беруть участь у мітингах, акціях протесту, збірках на
підтримку українських воїнів.
Від Майдану і до тепер збираємо
ліки, одежу, машини, швидкі. Наша
остання передканікульна акція священиків – купили для наших військових капеланів, які їздять до зони АТО,
машину. Пливуть зі США три швидкі
для зони АТО.

– Як зараз співпрацюєте з Католицькою Церквою? Чи є шанси збільшити кількість українських храмів?
Це чужа земля, але для нас доволі
гостинна. Ситуації бувають різні, як
і ми з вами різні. Зазвичай приймають
радо, діляться своїми храмами. Хай вас
не лякає мала кількість храмів у нашому власному користуванні. Очевидно,
хотілося б, щоби їх було більше. Але
11 – це не мало. Коли існує маленька
громада, наприклад 35 осіб, для них
найняти великий храм і заплатити за
світло – це вже серйозне фінансове навантаження. Тому в маленьких громадах здебільшого спільне служіння
з італійцями.
У великих громадах, де є не тільки недільні, а й щоденні богослужіння, звичайно потрібен храм. Тоді вже
латинська єпархія, бачачи потребу,
передає нам у власність церкву. Сподіваємось, що з приходом екзархату,
окремого юридичного статусу української Церкви в Італії, ситуація зміниться на краще.
Під час Майдану ми відчули підтримку Італійської Єпископської Конференції. Був день молитви за мир в
Україні у всіх італійських храмах. Також окремі моління у різних містечках.

– Водночас італійська влада не дуже підтримує Україну в цій війні через
агресію Росії. Чи намагаєтесь доносити українську позицію, інформувати
італійців про події в Україні? У всіх
були сподівання на заяву Папи, але
він не виправдав очікувань багатьох
українців…
– Я не можу говорити про те, що
думає італійська влада. Я не політик,
тому не можу їх звинувачувати чи засуджувати. Найперше я священик.
І завдання Церкви – проповідувати
Євангеліє, яке є джерелом нашого

– Як Італія переживала український Майдан і сьогодні переживає
війну на Сході України?
– Від початку Майдану спостерігаємо збільшення вірних у храмах.
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внутрішнього і зовнішнього миру,
моральних цінностей у будь-яких
виявах.
Це мало б бути завданням держави – забезпечити належний масмедійний фронт на рівні державних
видань. Щиро кажучи, хотілось би ліпшого. У багатьох випадках українські
активні громадські діячі публікують
свої дописи в італійських виданнях
і роблять, що у їхніх силах.
Були маніфестації в багатьох містах
Італії, щоби привернути увагу суспільства до проблеми війни й агресії Росії
в Україні.
Що ми, священики, конкретно робимо. Було декілька передач на телебаченні, з’являлися публікації у церковних газетах, зокрема Римської єпархії,
витяги з промов Блаженнішого, наші коментарі щодо ситуації в Україні.
Інформаційний простір заповнюємо,
наскільки маємо можливості.
Позиція Ватикану досить прагматично правильна щодо України. Ми
повинні зрозуміти, що не все вирішується усними заявами. Дуже часто тиха
робота, яку веде ватиканська дипломатія, значно цінніша від голосних заяв, які можуть збурити чи зруйнувати
будь-які процеси.
Так багато, як сказав цей Папа про
Україну за цей період, не говорив жоден з попередніх понтифіків.

– Потреба є, була і буде. Очевидно,
всі потреби задовольнити неможливо.
У нас працює 58 священиків, включно
зі студентами та монахами. Це дуже велика кількість, жодна з етнічних груп
в Італії, яка має своє душпастирство,
не має такої кількості капеланів. У всіх
великих осередках богослужіння відбуваються регулярно. Ми вийшли з
доїзного душпастирства, коли священики з валізками, наплічниками,
журналом «До світла» і чашею їхали
за 400–500 км, служили і поверталися.
Тепер душпастирство постійне. Наприклад, священик служить у Болоньї і обслуговує поряд дві маленькі
громадки, так само в Помпеї, РеджоЕмілії та інших містах. На доїзному
душпастирстві дуже мало громад.
Буде потреба в священиках на майбутнє, відбуватиметься ротація.
Які вимоги? Найперша – щоби це
був добрий священик, щоби він розумів, до кого він йде, що це специфічне
душпастирство. Це не класичні українські парафії.
Друга річ – знання мови. Це дуже
важливо. Ти маєш спілкуватися італійською.
Сьогодні в Італії також потрібно,
щоби священик був не одружений.
Можливо з приходом екзархату ця
тенденція зміниться. На цьому етапі це вимога приймаючої сторони –
Єпископської конференції.

– Ви говорили, якщо люди хочуть
священика і хочуть створити громаду, то вони подають вам заявку. Чи
вистачає священиків на всіх? До речі,
нещодавно у Львові відбулися курси
місійного служіння ПМВ для семінаристів, чи є потреба у нових душпастирях в Італії, які до них вимоги?

Інфоцентр ПМВ

•
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Тому основна освіта – це спільна праця сімейного виховання. Після того
митрополит закріпив свої знання на
філософському та юридичному факультетах, допомагав батькові вести
домашнє господарство ( займався
«йокономією»). І сімейне виховання, і освіта допомогли сформувати
об’єктивний світогляд та розуміння
духовного багатства і продуктивну
практичність щоденного життя.
Він вирішив служити українському
народові та Греко-Католицькій Церкві.
Ким була УГКЦ протягом віків?
УГКЦ була «вікном у Європу» для
українського народу в дипломатичній, релігійній, культурній, освітній
і соціальній сферах.
УГКЦ переслідували не тільки зі
Сходу, а й багато країн Заходу, тому
що її обряд, світогляд, а також священство визначали ідентичність, захищали
права українського народу. У цьому
питанні Греко-Католицька Церква була
невигідна тим, хто бажав колонізувати
та закріпачити народ.
Переслідування УГКЦ всередині
України були спричинені та мотивовані зовнішніми чинниками. Це – козацькі гайдамацькі повстання та призначення на керівні посади осіб, які не
сприяли розвитку Церкви і народу, а
були носіями інших мов та традицій.
УГКЦ була основою і школою місцевої демократії громад. Майже усі
суспільні, освітні, економічні та політичні рухи, партії, інституції в той
період мали серед засновників і керівників представників греко-католицького священства протягом ХІХ ст. до
ліквідації в 1946 році.
Представники священства відчували біль за руйнацію свого народу, жили

Зиновій Свереда,
доктор соціальної економіки,
ПрезидентУкраїнського
Кооперативного Альянсу

Духовно-формаційний семінар
для підвищення кваліфікації
місіонерів УГКЦ:

МИРЯНСЬКИЙ РУХ
В УМОВАХ МІГРАЦІЇ:
створення та провід (V сесія)
20–30 липня, Яремче
Цього року традиційний духовно-формаційний семінар ПМВ для підвищення кваліфікацій місіонерів УГКЦ тривав у м. Яремче з 20 до 23 серпня.
На V сесії були присутні священики УГКЦ з 10 країн – Італії, Іспанії, Португалії, Ізраїлю, Литви, Латвії, Естонії, Росії, Румунії, Австрії. Цьогорічний духовно-формаційний семінар був присвячений темі мирянського руху
в умовах міграції. Доповідачі розповідали про особливості праці з мирянам
різних хвиль еміграції в різних країнах світу, про мирянський рух як основу
підпільної Церкви, про мирянський рух серед військових і мирянських лідерів.
Націкавіші доповіді ми подаємо нижче:
Українська Греко-Католицька Церква
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Андрей Шептицький –
батько відродження
українського народу
Цього року ми святкуємо 150-ліття
від народження митрополита Андрея
Шептицького, пастиря, державного
діяча, соціального підприємця, мецената й особи, яка, незважаючи на
свій шляхетський статус, сімейний
достаток, високу освіту, усвідомила
та зрозуміла цінність і правдивість
християнського вчення, віри в Бога,
що надає змісту життя.
Для того, щоб зрозуміти феноменальність і геніальність митрополита
Андрея, треба проаналізувати формування його духовності, освіти та світогляду, а також соціально-економічні
умови того часу.
Кир Андрей сказав, що найліпшою
школою для християнина є не високі університети, а творча атмосфера
християнської родини. Головну роль
батьків він бачив у тому, що саме вони
мають розпізнавати особливі таланти
своїх дітей та сприяти їхній реалізації.
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в подібних умовах, тому не боялися
бути реформаторами й очолювали народні протести, шукали альтернативи
для визволення вірних.
Андрей Шептицький вибрав служити українській Церкві і народу
з кількох причин: історично його родовід походив з української шляхти,
і він не побоявся стати на захист правди та прав знедолених. Чому? Майже
весь український провід і середній
клас практично були асимільовані
іншими сильнішими колоніальними
режимами. У 1848 році народ вийшов
юридично з панщини, але не структурно, чому:
1. несправедливість при розподілі
земельних ресурсів: 2000 поміщиків – 52% землі, кілька мільйонів
селян – близько 40%;
2. спадщина панщини: пропінація
(монополія землевласника на алкоголь), індемнизація (сплата селянам
за дармову працю – не вирішена),
сервітути (спільне використання
пасовиськ і лісів);
3. корупція в судах, клановість, монополії, спекулятивний клас;
4. cоціальні хвороби (алкоголізм:
панство набудувало понад 23 тисячі корчм, обіг коштів у алкоголі
був близько 54 мільйони ринських
при тому, що дохід у зарплатах усіх
селян близько 110 мільйонів);
5. виборчі маніпуляції та відсутність
форм захисту прав народу;
6. монополія фінансів з боку аристократії;
7. доведення до штучного банкрутства селян і ремісників;
8. брак освіти для народу.
Все це нагадує сучасну ситуацію в
Україні.

Він не міг вчинити інакше: Господь
покликав його відновити історичну
справедливість і повести народ, як
Мойсей протягом 40 років, через
найбільші випробовування народу:
війни, терори, голодомори, гулаги, радикальні антихристиянські режими.
Його геніальність полягала в тому, що
він був в потрібний час у потрібному
місці: Україна була центром усіх найбільших катастроф першої половини
XX ст.
Покликання його – це спасіння
всього народу, – від гріха та від зов
нішнього знищення. Його засобом
стали безмежна християнська любов
до вірних і щоденна кропітка праця у
світлі Божих законів. Найперше, що
просив митрополит у молитві, так це
Божої Мудрості: робити все разом з
Господом.
Першими кроками митрополита
були ініціативи в освіті:
«справжня наука не може противитися науці Христа, – так, як правда
не може противитися правді! Бо наука
не є, прецінь, нічим іншим, як лише
пізнанням правди, – а Христова Наука
є якраз правдою».
Реформа богословської освіти полягала в тому, що семінаристи вивчали, крім богослов’я, різні соціальні науки, які відповідали потребам вірних:
• включення господарських курсів:
садівництво, городництво, бджільництво, кооперація, бухгалтерія;
• розвиток парафіяльної інфраструктури (вимога заснування при парафіях – товариств, читалень,
спортивних організацій, шкіл, громадських магазинів і кооперативів,
та інших установ, які потрібні громадам);
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• спрямованість на молодь (молодь –
наше майбутнє);
• важливість справжнього християнського виховання;
• розвиток народної освіти, доступної навіть найбіднішим сім’ям (головне – бажання та мотивація);
• промоція спорту та здорового способу життя;
• молодіжні молитовні товариства;
• соціальні кооперативи та організації (групи спільних закупівель,
молодіжні каси взаємодопомоги,
читальні, просвітні гуртки).
«Мене мусить обходити тілесне, фізичне здоровлє твоє, мій народе, бо
знаю, що лишень раси здорові і фізично сильні можуть бути щасливі».
Його стратегія така:
• створення цілісного ЦИКЛУ діяльності від парафії до митрополії
(введення фінансового, місійного,
освітнього планування та євангелізації);
• ВІДРОДЖЕННЯ всього народу
до творчої праці та визволення зі
стану соціального, культурного,
політичного та економічного колоніалізму.
А тактика дуже проста: залучати
та навертати вірних до Церкви тими
засобами, які цінять та потребують.
Шептицький розглядав Церкву і народ як цілісний організм: не може бути
людина морально здорова, якщо не бере повноцінної участі у громадському
житті та особистої відповідальності. Та
вважає, що неорганізованість і конкуренція між собою шкодять загальній
справі для суспільного добра.
Основна проблема для нього, коли
кожна церковна інституція чи структура живе сама по собі. Силу Церкви він

бачив в органічній єдності, бо від того
залежить її місійність, продуктивність
і здатність до постійної євангелізації.
В його розумінні парафія – це не
лише храм... а й молодіжна християнська організація, спортивні товариства, магазин, кооперативи: споживча,
сільськогосподарська, лісова, молочарська, читальня, бібліотека, школа,
центри експериментальні щодо садівництва, огородництва, бджільництва,
мікрокаса ощадності та планування,
сиротинець, дім сім’ї. Тобто парафія
і вірні мають мати усю інфраструктуру,
що потрібна їм для молитви, освіти,
євангелізації та побутового життя і діяльності у світлі Божих законів.
Результат не забарився: 90% усіх
керівників українського відродження (від політичного, економічного,
культурного та суспільного життя)
з 1910 року – випускники інституцій, підтримуваних митрополитом.
Молодь, яка пішла на захист ЗУНР –
95% – це члени молодіжних товариств
парафій.
Соціальне вчення Шептицького випереджувало соціальну доктрину усієї
Католицької Церкви аж до ІІ Ватиканського Собору. Він ввів багато понять
і принципів, які були проголошені на
рівні усієї Церкви набагато пізніше.
Для нього бідність – брак справжньої освіти, що примножена на монополію владних інституцій, для яких
творчий і розумний народ – це перешкода для панування. Крім того,
бідність – незнання власного потенціалу та соціальна ізоляція (індивідуальність):
«Лиш та суспільність богата і сильна, в котрій всі, або майже всі, відповідно до свого стану, суть заможні».
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Справжньою реформою він бачив
участь вірних у всіх процесах суспільного життя: фінансового планування,
політичної діяльності, культурного
розвитку.
Цього принципу він дотримувався завжди: не робити для людей, а з
людьми.
Дискусія, відкритість, діалог та
участь громад – це найкращий засіб
від лобіювання вузьких інтересів, клановості та корупції. Першим прикладом він показав на реформі фінансових
структур: вірні вкладали свої кошти,
входили в управління ревізійних комісій у громадах, парафіях, а згодом
і народно-церковних банках, тобто
брали участь в управлінні, плануванні
діяльності та використанні прибутку
заради спільного добра.
Його ціль: перетворення народу,
з роз’єднаного чварами та ідеологіями, в сильний організований зрілий
організм, який займає гідне місце між
народами.
Тому допомагав та заснував
каси-райфайзенки (капітал, що
прив’язаний до території і громад),
заснував кілька банків, викупив акції
багатьох іноземних банків. Крім того,
Кир Андрей був почесним президентом Ревізійного Союзу Українських
кооперативів (близько 2000 кооперативів), «Маслосоюзу», «Центросоюзу».
Після Першої світової війни він взяв
на себе ініціативу і відповідальність,
щоб австрійський уряд призначив
його керівником комісії з відбудови
Західної України після воєнної руїни.
Ця програма передбачала інвестиційний фонд, будівництво доріг, міст і сіл,
проектування промисловості та розвиток сільського господарства. Про-

грама була опрацьована комісією греко-католицького священства.
Особливу роль він відіграв в акції
освіти народу, ставши Президентом
Українського Педагогічного Товариства (1542 народні школи). Він сказав: «якщо українцям не дають дозволу
відкрити університет у Львові, то ми
відкриємо університет в кожному селі.
Освіта – там, де її люди потребують
на місці».
Тому по Західній Україні було
246 експериментальних центрів садівництва й городництва (були запрошені відомі професори з Віденського
аграрного університету, Німеччини,
Швейцарії). Було важливо змінити
консервативні підходи у сільському
господарстві, які вже були неконкурентними з європейськими. Пророчі слова Шептицького, що «вільні
народи живуть наукою і винаходами, а колонізовані – більш традиціями і не можуть конкурувати у світі».
Феноменальність митрополита необхідно примножити на активність та солідарність усього греко-католицького
священства в усіх сферах діяльності.
Українців не допускали на ринки
у міста, то Шептицький закликав робити свої ринки збуту та споживання,
внаслідок чого зникло багато спекулятивних структур, які лобіювали високі
надцінки.
Крім того, митрополит був почесним Президентом СУКіП (спілка
українських купців і промисловців на
Волині) та фінансував 5000 підприємців, які здебільшого були православними. Також Шептицький придбав
і збудував близько 120 км залізниці,
кондитерську фабрику, цегляні заводи,
фабрику сірників, переробки шкіри.
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Він заснував Народну Нафтову Унію,
щоб об’єднувати селян і видобувати
нафту разом. Самостійно уклав договір про купівлю нафтовидобувного
обладнання. У його власності було
понад 55 000 гектарів лісу, де відпочивала молодь. Він заснував лічниці та
санаторії. Шептицький був реальним
«чудотворцем», який вірив у Господа,
довіряв його науці, молився. І Бог допомагав йому здійснювати дуже ризиковані плани. Для Кир Андрея люди –
це ціль, а не засіб. Тому вірні відчували
це, довіряли йому і наслідували його.
Загальна кількість вірних, які працювали в структурах, заснованих
УГКЦ, становила близько 1 мільйона
420 тисяч осіб. Вартість майна, конфіскованого комуністичним режимом,
становила, за мінімальними розрахунками, близько 13 мільярдів 550 мільйонів сучасних американських доларів.
Мав у планах заснувати Торгівельну
академію на основі кооперативного ліцею, який заклав у 1908 році («бідним
є завжди той народ, в якого торгівлею
керують чужинці»), будівельну корпорацію, кіностудію, ювелірний завод.
Він уклав багато контрактів на
міжнародну діяльність із бізнесовими структурами в Австрії, Швейцарії,
Німеччині, Голландії та США.
Успіх ініціатив митрополита Андрея лише підтверджує актуальність
і важливість його науки для реальної
реформи українського народу після
Революції Гідності. Саме в спільній
молитві та солідарності можна запропонувати справжню реформу людської
свідомості, що відроджується у світлі
Божої науки.

Отець Любомир Яворський,
заступник голови Департаменту Патріаршої Курії УГКЦ
у справах душпастирства силових структур України

Мирянський рух серед
військових колишніх
і теперішніх. Можливості
та перспективи
Ми почали організовувати капеланську службу з 2006 року. Не одразу
нам це вдалося. Не було розуміння від
Міноборони. У 2009 році була створена Рада душпастирської опіки при
Міноборони. До неї увійшло сім конфесій – вірні яких служили у Збройних Силах.
Наші протокольні засідання не були дуже дієвими. Офіційно капеланства в Україні поки не існує. Щоправда,
в класифікаторі посад в Україні вже
з’явився «військовий капелан». Це вже
досягнення.
З початком Майдану капелани активізувалися. Після анексії Криму ми
допомагали вивезти з півострова наших військових. З п’яти священиків,
які служили в Криму, чотири були
військовими капеланами.
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Коли наших військових, особливо з західних регіонів, почали перевозити в Херсонську та Миколаївську
область, ми звернулися в Генштаб з
тим, що хочемо їхати з ними. У нас
були капелани, які хотіли виїжджати.
У Генштабі нам сказали: почекайте,
ще війна не починається, велика війна
попереду. Але ми розуміли, що там наші військові, які нас потребують. Ми
взяли трьох капеланів, сіли в машину
і поїхали на Південь шукати українські війська, їхнє розташування. Це був
перший виїзд. Ніхто з нас в армії не
служив. Відтоді ми почали пізнавати
військову службу.
Коли розв’язалася Антитерористична операція на Донбасі, перший
капелан, який виїхав до військ в АТО, –
це був священик о. Ігор Федоришин,
афганець. Він служив у Косово і вирішив, що мусить їхати до своєї Житомирської бригади, хлопців, з якими
разом був у Косово. І він поїхав до них
в АТО, сидів в окопах, як фаховий військовий розповідав як рити бліндажі.
Другий капелан, який туди поїхав, – це
о. Андрій Зелінський. Третій – о. Іван
Гопко з Чернівців, який на Майдані
провів найбільше часу. Йому снайпер
прострелив кулею камилавку. Він сказав: хочу йти до військовослужбовців
на капеланське служіння. Збройні сили
ще були для нас закриті, а Національна
гвардія погодилася. І він поїхав.
Капелани – це гордість нашої Церкви. Священики, які мають по 5–7 дітей,
сідають у машину і їдуть на передову,
живуть у бліндажах, де кожного дня
обстріли.
Вже більше 100 наших священиків пройшли понад 130 ротацій в зоні
АТО. Це більше, ніж всі Церкви. Ка-

пелани їдуть в АТО не менше, ніж на
три тижні. Деякі священики загалом
провели в АТО 4–5 місяців.
Потреба в капеланському служінні набагато більша. За офіційною статистикою, сьогодні понад 72 тисячі
військових побували в зоні АТО. За
європейським і світовим принципом,
на тисячу військових припадає один
капелан. А в умовах бойових дій на
500 осіб мав би бути один капелан.
У нас зараз 17 капеланів в зоні АТО,
а мало б бути 80. Тому ми повинні докладати максимум зусиль, щоби заохотити священиків їхати в зону АТО.
Звичайно, ми не можемо брати
всіх. Ми проводимо фільтрацію, спеціальний відбір священиків. Служіння
в АТО дуже специфічне, але дуже потрібне. Люди повинні мати насамперед
психологічну стійкість.
Масштаб подій цієї війни одним
нам, священикам, непідсильний. Ми
не завжди все встигаємо. Тож треба
вміти розпізнати і задіювати лідерів
у себе на парафії – людей, які будуть
приводити за собою інших.
Миряни насправді проповідують
дуже багато своїм покликанням. Сьогодні в Україні дуже активний волонтерський рух.
Волонтерський рух – це миряни,
які об’єдналися. Вони не завжди діють під опікою Церкви, але горнуться до церков, священиків. Тож волонтерський рух потребує опіки Церкви.
Треба більше згуртовувати цих людей,
а священик має очолювати духовний
провід таких мирянських, волонтерських рухів.
Спільно з волонтерами ми провели
багато хороших акцій. Найпоказовіша – «Врятуй життя», яку ми зроби-
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ли з Канадою. Ця акція складалася з
декількох етапів. Як ми допомагали?
Один з прикладів – ми звернулися до
Нацгвардії. Нам дали список зі 172 родин, де залишилися діти загиблих військовослужбовців. І їхні телефони. Ми
знайшли жінку-волонтерку, яка на війні втратила сина, і вміла розмовляти
з тими, хто втратив чоловіків, батьків, дітей. Вона опитала ці 172 родини,
скільки у них дітей, якого віку, який
мають розмір взуття. Ми зробили велику базу дітей Національної гвардії.
Ці діти загиблих військовослужбовців
отримали посилки з гуманітарною допомогою, що її відправили доброчинці
з Канади.
Потужний мирянський рух, який
є сьогодні, також веде Україну до перемоги, до великих внутрішніх змін.
Цікавий феномен спостерігається
в зоні АТО, коли наші військові будують каплиці на територіях в зоні АТО.
Ці каплиці стають не тільки місцем
молитви військовослужбовців, а й
місцем молитви місцевого населення.
Наприклад, ми освячували каплицю в Капітановому на Луганщині, яку
побудували військовослужбовці. Селище Капітанове – це фактично передова. Військовослужбовці жили
в цьому в селі з місцевими людьми
і вирішили збудувати каплицю. Пішли зрубали ліс, поставили каплицю
і покликали нас освятити. Ми приходимо на посвячення. Дивимось, місцеві мешканці прийшли, дали образи – гарні такі, старовинні. Прийшло
багато жіночок помолитися. Але не
було жодного чоловіка. В тому селі не
було священика, не було церкви. У них
до того часу місцем зустрічі з Богом

був тільки цвинтар. Люди побачили,
що українські війська не є окупантами, що вони несуть за собою місію,
вони будують.
Ми вже освятили чотири каплиці в зоні АТО, які служать не тільки
військовослужбовцям, а й мирянам.
Війна – це дуже велике горе і біда.
Ця війна дуже болісна для України.
Проте ми бачимо і нові можливості для України, і для нашої Церкви.
Ці можливості відкриваються, коли
ми служимо один одному, коли ми
приходимо туди, де нас, можливо, не
чекали, але зрозуміли і нас вже хочуть
бачити. Ці можливості ми відкриваємо, коли об’єднуємося в різні волонтерські організації.
Сьогодні відкрився Схід перед
УГКЦ завдяки капеланам, які їдуть
і працюють. Схід був перед нами закритий. А тепер маємо великі перспективи. Бракує священиків, які туди підуть і будуть творити громади.
Адже ми не тільки військовослужбовцям служимо там, а й місцевим мешканцям, – хрестимо, ховаємо, будуємо
каплиці.
Є така приказка: на війні атеїстів
не буває. Військовослужбовці розуміють, що кожен день їм Господь дарує нове життя. Вони не нарікають,
вони дякують Богові. Майже кожен
військовослужбовець носить на шиї
вервицю. Багато з них носять як оберіг,
не моляться, але вірять. Мене найчастіше запитують, коли я повертаюся
з зони АТО, чи там хлопці не зневірилися? Вони не зневірилися. Вони
завжди просять передати: головне,
щоби тут, у тилу, ми не зневірилися.
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ІІ Ватиканський Собор про мирян
говорить:
Бажаючи, щоб АПОСТОЛЬСЬКА
ДІЯЛЬНІСТЬ Народу Божого пожвавішала1, Священний Собор звертає
свою увагу на вірних Христові мирян. […] апостолят мирян, який
випливає з їхнього християнського
покликання, завжди існуватиме в
Церкві. Саме Святе Письмо багато разів засвідчує, якою спонтанною
і плідною була така діяльність на
початках Церкви (пор. Ді.11:19–21,
18:26; Рим. 16:1–16; Флп. 4:3)2.

Отець Іван Говера,
докторант Папського східного
інституту (Рим)

Українська Греко-Католицька Церк
ва як частина вселенської Католицької Церкви, натхненна Божественним
Учителем та Його наукою йде вперед
до цілі, виконуючи своє завдання на
цій землі і бачить перед собою свою
головну та остаточну мету – здобуття неба. Дороговказами на цьому
шляху маємо: ІІ Ватиканський Собор, Катехизм, різні рішення та постанови Соборів і Синодів. В ці роки
ми маємо гарну програму під назвою
«Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом». З цього документа
читаємо: «Святість – це Божий дар,
покликання кожного християнина…
Місцем, де найчастіше зароджується,
зростає і дозріває святість християнина, є парафія»3.

МИРЯНСЬКИЙ
РУХ ЯК ОСНОВА
ПІДПІЛЬНОЇ ЦЕРКВИ
Досвід, який потрібно
використати сьогодні
Ісус Христос заснував Церкву і розділив між Її членами різні обов’язки:
одним дав священиче (єпископське чи
дияконське) служіння, іншим доручив
апостольство мирянське. В Діяннях
ми бачимо, як в ранній Церкві кожен
служив згідно зі своїм покликанням.
Але миряни відчували, що вони не
тільки мають і можуть служити Господеві приватно, формуючи власну
особисту побожність, але мають організовуватися у групи, гуртки, братства
та інші формування, щоб спільно послужити для Церкви, громади чи то
молитвою, чи іншою послугою, наприклад, ділом милосердя чи громадською
справою. З часом, у різні періоди та
серед різних обставин, мирянські рухи
розвивалися в різних напрямах залежно від необхідності та потреб громад.

1

2

3

Пор. Іван ХХІІ. Апост. конст. Humanae
Salutis, 25 грудня 1961 // ААS 54 (1962) 7–10.
Документи II Ватиканського Собору (1962–
1965). Конституції, декрети, декларації. Коментарі. (Декрет про апостолят мирян).
Львів, 2014.– С. 227.
Пастирський лист Блаженнішого Святослава до духовенства, монашества і усіх вірних
Української Греко-Католицької Церкви «Жива парафія – місце зустрічі з живим Хрис-
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Отож, у парафії, як певній громаді, організації, спільноті зростаємо в святості, здобуваємо особисту
побожність та впливаємо на інших
чи то своєю поведінкою, прикладом,
поученням, чи молитвою, а отже, відбувається освячення та одуховлення
спільноти. Про важливість громади у
сучасному світі для кожного з нас ми
не сумніваємося. Бо сьогодні Церква
розглядається не як місце для мого
приватного вирішення справ з Богом, а
як потужна спільнота, в якій ми разом
можемо зробити багато добрих справ.

ні коштів (грошей), продуктів, одягу,
медикаментів, військової амуніції, автомобілів, засоби захисту (масковані
сітки…), розселення переселенців у
помешканнях та багато іншого.
Соціальна послуга – надання медичної допомоги, психологічної для
потерпілих. Це проявляється в Україні
та за межами, особливо в інших країнах, де проживають наші емігранти
і про це ви всі добре знаєте. Не один
з наших людей опиняється в скрутній ситуації: не має роботи, не має
де жити, не має за що купити харчів,
потрапляє в психлікарню та багато
інших ситуацій. Тут приходять на допомогу волонтери, парафіяни, спільноти, Карітас, які на ділі виявляють
свою віру в Божественного Учителя:
не кожен, хто каже Господи, Господи
увійде в Царство Боже! Не словом,
а ділом – говорить наше прислів’я.
Громадські заклади. Для потреб села чи громади відновлюються садочки,
школи, сиротинці, дитячі майданчики;
чи оснащуються такі заклади меблями,
комп’ютерами, побутовою технікою…
І тут важливу роль відіграє не той, хто
має гроші великі, а той, хто має бажання чимось допомогти, такий стає
немовби ініціатором, організатором,
який вміє зібрати відповідних людей,
які мають такі засоби.
Культурні заходи. Організовуються різні національні та релігійні свята:
Різдво, Пасха, Преображення, – пильнується, щоб навіть бідні чи емігранти
та студенти ( в Україні – араби, афроамериканці та інші, які далеко від дому
і своїх релігійних спільнот), а особливо
сироти мали святкову їжу; День святого Миколая – організовують спільноти для своїх дітей і для сиріт, пере-

Чим мають займатися миряни
у спільноті?
Молитва. Очевидно, насамперед йдеться про молитву спільноти.
В церквах, в школах, в таборах на площах та в різних місцях організовуються молитовні чування (часом нічні),
молитви в стилі ТЕЗЕ, молитви на вервиці, Акафісти, Молебні, процесійні
походи з нагоди освячення води, полів,
закладів… Організовуються Хресні
Походи вулицями міст і сіл.
Ми ще в повноті не дооцінюємо всієї сили та важливості молитви. Про
неї ми ще згадаємо згодом. Далі.
Дияконія. Особливо події останніх років – Революція Гідності та війна, змобілізували багато спільнот для
допомоги в Україні та в інших країнах, деякі ви сьогодні представляєте. Збирається матеріальна допомога
для воїнів і для жителів тих районів,
які постраждали внаслідок бойових
дій, для переселенців. Ця допомога
матеріальна виявляється в: збирантом». Дано у Києві, при Патріаршому соборі
Воскресіння Христового, 2 грудня 2011 року.
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Допомога священикам. В організації Богослужб, освячень, різних дійств.
Миряни полагоджують різні дозволи
від влади, приносять все потрібне, облаштовують озвучення, запрошують
відповідних людей, приносять хрест,
хоругви та все необхідне, домовляються з артистами.
Це не весь перелік, можна багато
перечисляти різних заходів, в яких заангажовані миряни та церковні спільноти. Але і з цього видно неоціненний
вклад і роль мирян у житті Церкви.
Не тільки сьогодні ми спостерігаємо оживлення мирянського руху, це є
продовженням діяльності мирян, яка
активно провадилася ще у глибокому
підпіллі (над цією темою я якраз працюю і досліджую у своїй докторській
праці). Роль мирян була неоціненна
та подиву гідна, тому заслуговує на
те, щоб ми цей період досліджували
і зуміли взяти багато чого з практики
і використати в сучасних, хоча свобідних, однак не завжди легких умовах.
Отож, як подають джерела періоду
підпілля.

селенців, з бідних сімей. Тут беруть
особливу участь молодіжні спільноти,
які є або парафіяльного рівня, або громадські чи інші організації; День Матері – урочисто організовують концерти
та різні заходи до вшанування наших
матерів… Концерти з нагоди різних подій з залученням знаменитих артистів
і молодих талантів, конкурси, Вертепи,
Гаївки та різні інші заходи, виставки
та конкурси тематичних малюнків, виробів ручної роботи – до речі, часто ці
заходи мають характер благодійності
та аукціону, мета яких виручені кошти
спрямувати на певні потреби.
Прощі є важливою точкою виявлення нашої особистої духовості,
готовності до ЖЕРТВИ та засіб до
отримання ласк для інших потребуючих. Улюблені місця прощ: Зарваниця,
Унів, Гошів, Люрд, Фатіма… Так звана
проща емігрантів дуже важлива для
наших вірних, особливо для тих, хто
сам є в цій ролі.
Дитячі та молодіжні заходи катехитичного, спортивного, відпочинкового
чи оздоровчого характеру. Це табори
літні чи зимові – в часі канікул, Веселі
канікули з Богом, які набирають все
більшого розмаху в Україні (з участю
та харизмою оо. Салезіян та ін.). Участь
у цих заходах беруть дорослі, молодь
церковних і парафіяльних спільнот.
Табори для осіб з особливими вадами та потребами. Це: і спільноти
«Віри і Світла», і праця з анонімними
алкоголіками та наркоманами, і багато інших подібних організацій. Це не
тільки певні заходи літом, такі як табори чи поїздки, наприклад, у Карпати, а
й протягом року невтомна та жертовна
праця з такими особами в класах та
різних місцях і приміщеннях.

Велику підтримку підпільним
священикам і єпископам надавали
миряни. Їхні помешкання часто
ставали місцем проведення богослужінь та уділення Святих Тайн.
З великою посвятою та відданістю
вірні УГКЦ дбали про християнське
виховання дітей, виготовляли та
зберігали богослужбове начиння,
опікувалися закритими храмами,
супроводжували й охороняли своїх
душпастирів, були зв’язковими між
священиками і тими, хто потребував опіки. Отже, їх можна справедливо назвати найміцнішою опорою
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підпільної Церкви. Вірні не раз «нелегально» відчиняли недіючі храми або
й перед дверима замкненої церкви
влаштовували спільні молебні, що
відбувалися без участі священика,
під проводом дяка чи інших досвідчених парафіян; крім того, грекокатолики слухали Службу Божу на
хвилях Ватиканського радіо, а іноді
й відвідували римо-католицькі богослуження4.

возити. Бо маєте різні місця відправ,
часом віддалені одне від одного, добираєтеся поїздом і так далі. Я мав нагоду
це досвідчити в Італії, коли допомагав
різним священикам у різних місцях.
Тому така дияконія з боку побожних
мирян дуже помічна.
ІІ Ватиканський Собор, враховуючи ці обставини, нам каже:
У багатьох регіонах, де кількість
священиків невелика, або, як іноді буває, вони позбавлені свободи,
потрібної для їхнього служіння, без
діяльності мирян Церква навряд чи
може бути присутньою й активно
діяти. Знаком такої багатогранної
та нагальної необхідності є очевидна дія Святого Духа, який вселяє у
серця мирян глибоке усвідомлення
їхньої відповідальності й спонукає
служити Христові та Церкві за
будь-яких обставин5.6

Священик, з огляду на переслідування та небезпеку, не завжди мав змогу та нагоду прийти там, де потребували його священнодіяння. І тут миряни
відігравали важливу роль. Вони вишукували людей: де, кому потрібно уділити Таїнство Хрещення, щоб підпільно
привести свого греко-католицького
священика, часом вночі; кому вділити
Таїнство шлюбу, чи освятити хату та
багато іншого. Коли контакт був налагоджений, тоді повідомляли священика, його приводили на відповідне місце. Доволі часто миряни, чи монахині
(очевидно одягнуті в цивільне), чи навіть діти, молодь приносили наперед
чи в супроводі потрібні літургічні та
церковні речі: літургічний набір, ризи,
частиці, вино та ін.
До речі, дорогі отці, цю послугу
можуть миряни і сьогодні виконувати у різних місійних місцях, які Ви
представляєте. Багато з необхідних
церковних речей можуть ваші вірні
мати в себе вдома чи в інших місцях,
приносити та виставляти в церкві чи
іншому виділеному місці, щоб священик не мав клопоту це все з собою
4

Ми читаємо з різних джерел про
роль мирян, які допомагали переслідуваним священикам та єпископам
в різні часи та в різних країнах. Мені пригадалася книжка В. Гюнерман
«На Божих окопах» (повість з часів французької революції), видана
українською мовою 1960 року у Торонто. Події відбуваються у Франції
в 1700–1800-ті роки, під час революції
та переслідування Церкви. В ній добре описано роль священиків, їхню
підпільну діяльність, а також мирян,
5

До Світла Воскресіння крізь терни катакомб. Підпільна діяльність та легалізація
Української Греко-Католицької Церкви.
Львів, 2012.– С. 45.

6

Пор. Пій ХІІ. Промова до кардиналів, 18
лютого 1946 // AAS 38 (1946) 101–102; його
ж. Промова до робітничої католицької молоді, 25 жовтня 1957 // AAS 49 (1957) 843.
Документи II Ватиканського Собору (1962–
1965). Конституції, декрети, декларації. Коментарі. (Декрет про апостолят мирян).
Львів, 2014.– С. 228.
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сказала, що на другий раз запрошуйте й нас.7.

особливо дітей, які допомагали своїм пастирям. Вороги церкви шукали
священиків і не могли собі уявити, що
миряни та діти, які повз них проходили, допомагали своїм пастирям,
проносячи все необхідне до Літургії:
ризи, чашу, вино…
Так і в нашій історії ХХ ст. протягом
1946–1998 років миряни провадили
активну підпільну церковну службу в
різних напрямах, про які ми вже згадували. Насамперед це провадження
молитви. Як я згадував вище, ми ще до
кінця не усвідомлюємо ролі молитви. В
підпіллі багато молились. Здебільшого
на одинці вдома. Бо зібратися разом не
завжди вдавалося. Це викликало зацікавлення з боку сусідів та атеїстичної
влади. Але все ж таки, активні миряни
зважувалися, щоб в їхніх квартирах чи
домах відбувалися Служби, зібрання,
реколекції, молитви.
Отець Антон Мишко з Тернополя,
який сьогодні є митрофорним протоієреєм в Архикатедральному соборі, а
в ті роки був організатором підпільних
зібрань, згадує:

У підпіллі була велика конспірація. До яких тільки умовних знаків
не додумувалися наші вірні миряни.
Можна писати чудові детективи, я
чекаю таких. Часом побожні матері
відправляли на Службу своїх дітей,
тати яких були атеїстами. Доводилося
вдома спілкуватися певними умовними словами, щоб не видати себе перед
батьком. Наприклад, мама казала дітям, що в такий то день і в такій то
годині в їхньої бабусі будуть смажені пампушки, щоб вони обов’язково
пішли провідати бабусю і поласувати
пиріжками. Це був таємний знак, що
буде священик і Літургія.
Знову зі споминів о. Антона Мишка:
У мене вдома, у м. Тернополі (мені
тоді було приблизно 28–30 років) за
час підпілля було відправлено греко-католицькими священиками
150 Святих Літургій.
Відправи відбувалися у різний час,
за зачиненими вікнами. Службу Божу відправляли пошепки, читано.
Були відповідні так звані паролі,
щоб запросити вірних на Службу.
Наприклад, «Прийдіть до нас, я привіз вам із села передачу (курку, яйця,
тощо…)». Інший пароль: «Прийдіть
до нас допомогти пересунути меблі,
бо робимо вдома побілку». За цими
паролями вірні знали, що буде служитися Свята Літургія.8

На площадці, де я жив, мешкали
у двох квартирах по сусідству кадебісти. Ми просили, щоб ті, хто
приходив на відправу, не дзвонили у
дзвінок квартири, а стукали. Все ж
не один забував про це і дзвонили
у двері, що викликало одного разу
підозру у сусідки, жінки кадебіста.
Вона спитала, що це у вас таке
було, що стільки людей до вас ішло, на що, задля конспірації, доводилось деколи прикинутись немудрим. Я сказав, що вони приходили
на день народження нашої собачки.
І що цікаво, вона повірила, і навіть

7

8

Літургія підпільної Церкви. Збірник на честь
25-ї річниці легалізації УГКЦ./ За редакцією
Івана Говери. Рим;Тернопіль, 2014.– С. 98–99.
Літургія підпільної Церкви. Збірник на честь
25-ї річниці легалізації УГКЦ./ За редакцією
Івана Говери. Рим;Тернопіль, 2014.– С. 108–109.
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Отже, в підпіллі багато молились.
Молились за священиків і вірних,
яких переслідували, за тих, хто вже
перебував у місцях позбавлення волі, щоб Господь прийняв їхню жертву
та допоміг залишитись вірними Греко-Католицькій Церкві. Коли звістка
приходила, що когось арештували чи
ув’язнили, то відразу це поширювали
між вірними і люди молилися.
Хотів би ще підсилити силу молитви аргументом стосовно звільнення
митрополита Йосифа Сліпого:
10.07.2013 у Римі в Українському
Католицькому Університеті ім. св. Климентія Папи відбувалася наукова конференція з нагоди 50-ліття визволення
митрополита Йосифа Сліпого та його
прибуття до Риму. Було багато цікавих
доповідачів з різних країн, які висвітлювали подробиці звільнення. Кожен
подавав свої аргументи та причини
звільнення. Про багато з них ми знаємо. Однак був досить цікавий і незвичний факт, який подала д-р Марія
Горяча з України (Львів). Вона зазначила, що молитва – чи не найважливіший фактор і причина звільнення
митрополита. Може ця заява звучатиме для багатьох дивно. Адже з моменту ув’язнення Сліпого ціла Церква і в
Україні, і у світі молилася за нього, а
він просидів у різних місцях – 16 років. Чи Господь так довго вислуховував
молитов? Є ще одна обставина.
Філіп ван Страатен9 доручив одній
монахині з Югославії, на її прохання,
9

щоб за когось вона молилася, молитву
за звільнення Сліпого10. (Коли вона дізналася про звільнення митрополита,
то в листі до Ван Страатена від 20 лютого 1963 року написала:
Я жодного дня не покидала мого
«владику». Чи можете собі уявити,
яка велика в мені радість від свідомості, що він на волі? Яка я вдячна,
що я могла так багато з іншими
спричинитися до того. Оце мій дар
торжественних обітів (20.12.61), бо
в цей день на спільній молитві ми
співали: «Ісусе, прийди та звільни
з тюрем ув’язненого, що перебуває
в темряві і сіні смерті! (Ту інформацію теж можна взяти з книжок
Івана Хоми про Сліпого!)
Отже, молитва – чи не найважливіший фактор і причина звільнення
митрополита Йосифа Сліпого (сьогодні називають багато можливих
причин: і політичних і інших, проте
недооцінюємо, можливо, найголовнішу – молитву!!! Треба дивитись на цю
справу очима ВІРИ. Якби в той час не
звільнили Сліпого, він, за його ж словами, довго б уже не прожив у неволі,
вже надто був виснажений і фізично,
і духовно.
В молитві підпільні миряни випрошували один для одного ласки. Марія
Шафран, сьогоднішня їмость, згадує:
Нас вчили: молитва гори рушить, камінь крушить і з дна моря
піднімає. В цьому ми переконувалися не раз. До Третього Чину оо.
Редемптористів прийшла дівчина
Ліда, трохи пізніше Марія. Обидвом
коло 40 років і обидві незаміжні, а

Отець Веренфрід Філіп ван Страатен (Werenfried Philipp van Straaten
OPraem); (* 17 січня 1913 в Mijdrecht, Нідерланди; † 31 січня 2003 в Bad Soden), був
голандським католицьким священиком, засновником міжнародної організації допомоги «Церква в Потребі» (Kirche in Not/ACN ).

10

Наукова Конференція. Рим. Інститут
св. Климентія Папи. 10.07.2013. Марія Горяча.
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дуже хотіли мати родину, бо обидві
виросли в багатодітних сім’ях (Ліда
з дев’яти). На кожній Літургії ми
молилися за добру долю Ліди і Марії і в дуже скорому часі вони одна
за одною вийшли заміж, народили
дітей і щасливі в шлюбі.11
Завдяки стійкості та вірності Католицькій Церкві саме мирян (вірних),
цілі села не перейшли на «православіє», а хтось з вірних мав ключі від
церкви і вночі, коли приходив до них
священик, церкву відмикали і правили
Службу Божу. На таких богослужбах
було майже ціле село – дорослі і діти; і не просто були на Службі, але
кожен мав приступити до Сповіді та
Причастя. Дітей вчили бути уважними
на Службі. Вже вдома після Служби
батьки питали дітей, яке було Євангеліє, про що була проповідь.
Як згадує сьогоднішній синкел Тернопільсько-Зборівської архиєпархії
митрофорний протоієрей Павло (Василь) Репела, а тодішній підпільний
семінарист, який походить з твердого
католицького села Терновиці:

вославна церква, дражнили «католіками». І вчителі нас негативно
сприймали.12
У таких селах при добрій організації
мирян, справді, були як на той час величні богослуження: священик вбирав
повні ризи, інколи і з кадилом. Співав
хор церковний. Деякі села спеціально
утримували хор.
Зі споминів Марії Шафран:
Змалечку мені дома, між людьми, в церкві заклали велику повагу
до Святої Літургії. Всі діти, молодь, старші з благоговінням брали
участь у підпіллі в Святій Літургії. Коли правилася Служба Божа –
ввечері, вночі, чи вдосвіта – всі від
малого і до старшого сповідалися
і причащалися. Незважаючи на те,
що була загроза приїзду в село міліції, влади – ніхто не сидів дома.
Обов’язково співав Літургію чудовий Терновецький хор, який вела
Марія Солтис.
Зазвичай майже ніхто не запізнювався на Святу Літургію. Співала з хором вся Церква. Навіть
діти знали майже цілу Літургію
напам’ять і співали. Треба було
прийти раніше, щоб до Служби
Божої встигнути помолитися.
Також після відправи всі молилися
і чекали, поки хор не закінчить співати. Обов’язково надворі стояли
вартові, які пильнували, чи не їде
хтось в село чужий.13

Люди у нашому селі ніколи не
погоджувалися переходити на
православ’я. Казали: «Ми є грекокатолики і ніколи не будемо православними». Терновиця була знана і в
Києві, і в Москві. Не один раз міліція
штрафувала моїх односельчан за
присутність на підпільних богослужіннях, не раз викликали і мого
батька. Влада навіть не намагалася відкривати у нас православну
громаду. Тоді нас жителі сусіднього
села Нових Кривотул, де була пра11

Чоловіки та молоді дужі хлопці
стояли на варті, щоб не наскочили
непрошені гості.
12

Літургія підпільної Церкви. Збірник на честь
25-ї річниці легалізації УГКЦ./ За редакцією
Івана Говери. Рим;Тернопіль, 2014.– С. 78.

13

Там само. – С. 98.
Літургія підпільної Церкви. Збірник на честь
25-ї річниці легалізації УГКЦ./ За редакцією
Івана Говери. Рим;Тернопіль, 2014.– С. 75.

Українська Греко-Католицька Церква

58

Духовно-формаційний семінар для підвищення кваліфікації місіонерів УГКЦ

Іваном Бойком. Один з нас служив
Службу Божу, а другий – сповідав
людей…
До Святого Причастя завжди
приступали 100–120 осіб. Уміли
сповідатися, не затримували священика, бо ж усі розуміли, що час
дорогий. Дуже гарно у цьому селі співав хор. Люди цінували мистецтво
церковного співу і навіть найняли
диригента, який тримав рівень підпільного церковного хору на досить
високому рівні.15

Отець Павло Репела пригадує:
Я пам’ятаю, як греко-католицькі священики у 1970-ті навіть вдень
приїжджали і служили Літургії. Потім уже вночі служили: чи влітку,
чи навіть на Різдво. Вікна у церкві
закривали, щоб світла не було видно. Чоловіки, поки тривала Служба, сторожували довкола храму. Одного разу, на Йордан, люди зібралися
біля церкви і колядували. Приїхали
дільничний інспектор міліції й голова сільради та намагалися розігнати вірян, але ті гуртом перекинули
машину представників радянської
влади. Відтак «гості» втекли.14
Як вірні організовували все для
приїзду підпільного священика і в разі небезпеки, як відвойовували свого
священика згадує і нинішній митрополит Василій (Семенюк):
До Терновиці ми приїжджали,
зберігаючи сувору конспірацію. Про
приїзд священика у селі знали лише
кілька довірених людей. Автобусом
добиралися до Чорнолісця або Кривотул, а звідти – пішки в Терновицю. Десь аж о 10-й годині вечора
село дізнавалося про те, що приїхав священик відправити Святу
Літургію. На кожній вулиці був свій
організатор, який від хати до хати
передавав цю звістку. У церкві, яку
радянська влада офіційно вважала
недіючою, відправлялася Служба Божа. У той час під храмом завжди
виставляли варту з двох осіб. Вона
стежила, аби зненацька на село не
впала кадебістська облава. У Терновицю я приїжджав разом з отцем
14

Якби нині в різних парафіях, де
Ви служите, отці, було до причастя
100–200 людей! На жаль, часом тільки декілька осіб. Далі владика Василій
згадує:
На Великдень 1982 року в Слобудчині мене ледь не заарештували.
У хаті, де мала відбутися Літургія, кадебісти влаштували засідку
і чекали мого приходу. Тим часом
ми з сестрою Марією Мартиняк,
ЧСВВ ішли до хутора чотири кілометри пішки – кукурудзяними ланами. Та людям із хутора вдалося
нас перестріти і попередити про
небезпеку. Ми повернулися назад.
Після того випадку там півроку
не було католицького священика.
Отож, завдяки злагодженій та конспіративній праці мирян священик був
у безпеці.
На різні свята організовували обходи з участю дітей. Кир Семенюк
пригадує:
Дуже урочисто на Слобудчині
відбувалися свята Пресвятої Євхаристії. Наче у старі часи, коли

Там само. – С. 109.

15

Там само. – С. 25.
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Церква була ще вільною, під відкритим небом ставили чотири
престоли, а малі діти, які йшли
попереду процесії, посипали дорогу
пелюстками квітів.16

рвати. Сестра Марія Мартиняк, ЧСВВ, яка супроводжувала мене
тієї ночі, швиденько зібрала усі наші
речі, а я дав знак, аби в церкві погасили світло. В одну мить я переодягнувся, сестра накинула мені на голову хустину, і ми почали тихенько
пробиратися поміж людей до виходу. В церкві була темрява і люди дозволили собі вигукувати: «Не дамо
нашого священика! Помремо, але не
віддамо! Боронімося!» Тим часом парафіяни непомітно пропускали мене
до дверей. Коли я опинився майже
біля виходу, з церкви мене буквально
винесла велика група – приблизно з
50 людей. Кадебісти не сподівалися,
що священик буде буквально у перших рядах, і мені вдалося втекти.
Церковні активісти відпровадили
мене до хати на краю села. Звідти
я спостерігав за храмом на горбочку. Там світилося і на всю околицю
линули прекрасні різдвяні коляди.
Такого щирого зворушливого співу
я ніде більше не чув, бо то співали
людські серця.
Мої парафіяни стояли у церкві
і плакали над нещасною долею України. Згодом мені розповіли, що ту воду, яку дусанівці принесли до храму
і яку їм так і не вдалося освятити,
вони просто на морозі повиливали
на кадебістів.17
Ось який героїчний приклад вірних
у роки підпілля. Якби нам таких відважних активістів. Але маємо їх виховати на прикладі конкретних випадків
часів підпілля.

А в іншому місці пригадує таке:
Одного разу я приїхав у Дусанів
відправити Святу Літургію на самий Йордан. Стояв 20-градусний
мороз. Втомлений, я ліг у хаті одних людей трохи відпочити, а вже
о другій ночі прийшов до церкви
відправляти Літургію. Та зайти
до храму через головні двері мені
не вдалося: так багато прийшло
на відправу людей. Зайшов через
захристію і побачив усе село, яке
ледве вмістилося у храмі. Святкова
Служба була надзвичайною. Надворі
мерехтіли зорі, у церкві – свічки, хор
співав, наче ангели в небі. Та в той
момент, коли на «Алилуя» я почав
кадити, почув – у церкві якийсь незрозумілий шум. Виходжу з кадилом
із Царських воріт і просто в дверях
церкви бачу капітана міліції. Поряд
із ним – чоловік середніх літ в окулярах, якийсь чиновник. Уже пізніше
я дізнався, що то був голова райвиконкому. За їхніми спинами стояли п’ятеро кадебістів. Тим двом
першим вдалося трохи протиснутися до церкви, бо спочатку люди
подумали, що то хтось місцевий. Та
коли до них пригледілися, стиснули
так, що ті не могли просунутися
вперед ані на крок.
Оскільки то був лише початок
Літургії, то її можна було пере16

Літургія підпільної Церкви. Збірник на честь
25-ї річниці легалізації УГКЦ./ За редакцією
Івана Говери. Рим;Тернопіль, 2014.– С. 27.
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Літургія підпільної Церкви. Збірник на честь
25-ї річниці легалізації УГКЦ./ За редакцією
Івана Говери. Рим;Тернопіль, 2014.– С. 32.
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От і можу вам сьогодні оповісти
про те, що мені недавно писав мій
старенький батько Андрій з села
Княжого, що коло Львова, відносно
Святої Літургії, яка правиться щонеділі в Римі через радіо: "Побожні
та відважні католики, кожної неділі з самого ранку ставлять стіл перед нашою закритою і огородженою
церквою, яку комуністи зараз перемінили на свій склад, накривають
цей стіл чистим і вишитим обрусом, кладуть на нього радіо, малий
хрест, хліб, вино і воду. Всі присутні
тихцем і дуже уважно моляться та
слухають співи й проповідь, що їм
несуть хвилі Ватиканського Радіо.
Після освячення всі причащаються тими дарами, що освятилися
на престолі перед ними… На початку було мало вірних на такій
Богослужбі, але зараз число вірних
набагато зростає. Ці люди, як літом, так і зимою роблять це кожної
неділі. Переважно всі вірні, старші
чи молодші, падуть на коліна і так
годинами моляться. Всі дуже задоволені, що мають таку велику ласку
і нагоду почути співану Святу Літургію на власній мові, що їм дарує
предобрий Бог з Вічного Міста Риму. Деякі проливаються гарячими
сльозами, коли приймають Святе
Причастя". І там, серед тих численних вірних, знаходиться також
і мій старенький батько Андрій…
Як мені радо і мило відправляти недільну Святу Літургію для наших
вірних, які роками страждають у
підпіллі й благають, щоб предобрий
Бог обдарував нашу рідну Україну
святою свободою…»

Вірні в часи підпілля брали участь у
богослужіннях: дорослі і діти, молодь,
духовні та світські. Особливою опікою
вони підтримували та огортали священиків, рятували їх від переслідувань,
навіть йдучи на великі самопожертви
та ризикуючи власною безпекою (у них
робили обшуки, їх штрафували, ареш
товували), адже розуміли цінність
священичого служіння та велику потребу, яку мають вірні від присутності
священика. У багатьох домах і то не
тільки духовних осіб, але і в побожних світських вірних зберігались Святі
Дари, як і в часи перших християн, що
давало змогу щоденно приймати Святе Причастя тим, в кого Святі Тайни
зберігалися, та тим вірним, які приходили на спільну молитву і приступали
до Євхаристії.
Щонеділі, як не було можливості
бути присутнім на Святій Літургії,
вмикали радіо Ватикан і з великою
побожністю переживали Таїнство
Літургії, яке транслювали в прямому
ефірі. Маємо багато прикладів про
це, але хочу подати найбільш яскраві
свідчення отця Карла Мелніцького,
настоятеля і намісника Генерального
дому отців Василіян у Римі, який розповідає про два дуже цікаві випадки
літургічного життя того періоду:
Чув я з уст блаженної пам’яті
Преосвященнішого Мирослава Марусина, десь приблизно 1978 року,
як він оповідав нам студентам
богослов’я тут у Римі таке:
«Отже, я правлю Святу Літургію у Ватиканському Радіо і дуже
тим радію, бо добре знаю, що в
Україні чимало наших вірних мають нагоду бувати на цій Службі.
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В наступній історії о. Карло оповідає:

священика УГКЦ о. Романа-Андрія
Кияка), згадує, що в Івано-Франківській області Третій чин редемптористів діяв з 1975 року спочатку
в Делятині. Поступово поширили
свою роботу на Яремче, Білі Ослави,
Стримбу, Надвірну та інші населені пункти, згодом перебралися й
до м. Івано-Франківська – десь орієнтовно в 1985–1986 роках…. Як
свідчить п. Марія, люди були дуже
ревні. Зібрання проводилися тільки
вночі, збиралося по 50 і більше осіб.
Інколи міліція натрапляла на їхні
зібрання, але завдяки мудрій поведінці господарів помешкань вдавалося виходити з ситуацій і викриті
вони не були.
Приймаючи обіти при вступі
до Третього чину, отримували нові
імена (Марія Кияк у чині називалася
сестрою Ольгою). Справжніх імен
і прізвищ один одного здебільшого
не знали, сама вона теж намагалася не знати, щоби на допиті під
тортурами не видати.
Чоловік п. Марії, о. Роман-Андрій
Кияк, був духівником Третього чину.
Приїжджав на свята до різних населених пунктів, служив, сповідав…
Коли приходив священик-підпільник
до хати, господиня вішала мокрий
мішок на паркан: так людям подавали знак до таємного зібрання22.

документів того періоду (зараз багато
архівних матеріалів доступні).
Отож, які були спільноти?!
Мирян у підпіллі досліджував Олег
Жерноклеєв у своїй книжці «Третій
чин. Миряни в католицьких чернечих
спільнотах: Нариси історії», яка була
видана в Івано-Франківську 2014 року.

Відвідуючи наші Василіянські монастирі в Україні, одного разу почув з уст василіанського старшого
священика у Львові дуже цікаву подію. Оповідав він, що за підпільних
часів, десь приблизно 1970-х років,
приїжджала з Сибіру одна поважна
наша християнка; вона розповідала, як у Сибіру живуть наші люди,
яких насилу і під загрозою перевезли
комуністи на примусові праці в ці
заморожені та багнисті землі. Наших вірних там буває велике число.
Священиків там є мало і не всі вірні
мають змогу приймати Святі Тайни. Отож, попросила вона, щоб, на
Божу милість, наш священик «освятив малі частиці» і переслав їх через неї для тих наших вірних, які
сильно прагнули приймати Євхаристійного Ісуса до своїх стомлених
сердець. Цей же священик освячував
сотки частиць і так багато разів
передавав їх цією вірною християнкою для наших побожних і вірних
українців, які перебувають на важких і нелюдяних каторгах…18

Третій чин – це спільнота віруючих мирян, які прагнуть життя
з Богом, продовжуючи виконувати
обов’язки свого стану (сімейні, професійні, громадські) та, водночас,
перебуваючи в тісному зв’язку з одним із чернечих орденів або згромаджень.19
Як пише автор:
Наразі в нас немає відомостей
про існування чи діяльність третіх
чинів у складі УГКЦ протягом 1945–
1974 рр. ... у середині 1970-х років ...
були відновлені треті чини деяких
чернечих згромаджень, і зокрема Чину Найсвятішого Ізбавителя (ЧНІ,
або редемптористів) та Чину святого Василія Великого (василіян).20
Далі з цієї ж книжки:
Багаторічна настоятелька
терціаріїв,21 ЧНІ в підпіллі, пані
Марія Кияк (дружина підпільного

В роки підпілля миряни любили організовуватися у різні братства. Вони
ще недостатньо досліджені науковцями. Про них мало знали і в радянський
період органи влади. Принаймі немає
18
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19

20

Мельніцький о. Карло. Свідчення. 14.05.2012
Рим. (приватний архів о. Івана Говери); ці
спомини були надруковані також у різних
статтях, інтернет-виданнях та газетах і журналах, а також у книзі: Літургія підпільної
Церкви. Збірник на честь 25-ї річниці легалізації УГКЦ./ За редакцією Івана Говери.
Рим;Тернопіль, 2014.– С. 126–127.

21

Жерноклеєв Олег. Третій чин. Миряни в
католицьких чернечих спільнотах: Нариси історії. Івано-Франківськ, 2014.– С. 7.
Жерноклеєв Олег. Третій чин. Миряни в
католицьких чернечих спільнотах: Нариси
історії. Івано-Франківськ, 2014.– С. 108–109.
Терціарії – згідно з давньою традицією Західної церкви людей, які прагнуть
служити Богові, не виходячи зі свого
світського стану, називають терціаріями – від латинського слова tertio (третій).
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то допомагали священикам, носили речі, шукали хати для Служб
Божих…23
Як подають у споминах різні свідки, вступ до Третього чину відбувався
дуже урочисто, незважаючи на певні
перестороги, статут додому не давали, молитовників не кожен мав друкованих, в більшості члени мали або
фотографовані або написані вручну
у блокноті. Останньої неділі кожного
місяця члени збиралися на уєдинення.
При цьому була Служба Божа, багато молитов, розважання, багато наук,
строга мовчанка. І це тривало протягом цілого дня: від 9 рано до 17–18 вечора. В якому домі відбувалися такі
зібрання, господиня годувала всіх обідом. Це були певні фінансові витрати,
але такі господарі раділи, що можуть
послужити Церкві.

Як згадує у цій книжці п. Марія
Говера:
У чині ми мали кожен місяць науки, реколекції – кожен рік… Бага22

Жерноклеєв Олег. Третій чин. Миряни в
католицьких чернечих спільнотах: Нариси
історії. Івано-Франківськ, 2014.– С. 109–110.

23

Там само. – С. 111.
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Раз на рік були реколекції, які тривали декілька днів. Місцеві на ніч йшли
додому, а приїжджих приймали на ніч
в тім домі, де це відбувалося. Цікаво,
що люди в чині були різного віку та
статі, тобто, молодь, чоловіки та жінки.
Як згадує п. Неля Сав’як з ІваноФранківська:
Хоч не було сучасних засобів комунікації, про нагальні потреби повідомляли швидко – достатньо було
сказати комусь одному й до кінця
того ж дня за здоров’я хворого або
в іншій потребі молилася вже вся
спільнота.24
Третій чин допомагає формувати
особисту духовність: уникнення непотрібних балачок, обмов, суперечок,
гніву. Ось як боролися з гнівом члени
Третього чину:
Священики вчили нас приступати до Сповіді не маючи ні з ким
гніву. І всі намагалися не мати ворожого ставлення до ближнього.
Наприклад, Юля (з Івано-Франківська, яка була в Третьому чині), що
мешкала біля вокзалу, гнівалася на
сусіду, яка забрала в Юлі чоловіка,
батька її донечки. Дослухавшись науки священиків – почала молитися,
щоб знайти спосіб перепроситися з
кривдницею. Простила їй і Бог дав
їй ласку перепроситися. Вона була
від того дуже щаслива.25

вивати серед наших вірних сьогодні.
У Третьому чині всі намагалися допомагати іншим людям у спасенні своєї
душі, а також опікувалися «хворими,
каліками, немічними, опущеними,
вбогими»26.
Такі підпільні родини були дуже побожними, з їхніх сімей вийшли добрі
священики та монахині. Їхні доми – «це
місце миру, любові й християнських
порядків»27.
Також, крім Третього чину, існувало:
• Архибратство Матері Божої Неустанної Помочі під проводом
оо. Редемптористів;
• Апостольство молитви.
Були й інші.
Отже, підсумовуючи, можемо
констатувати, що світські відгалуження чернечих згромаджень («треті ордени») посідали важливе місце
в структурі й діяльності підпільної Української Греко-Католицької
Церкви.28
Чому я навів так багато конкретних
живих прикладів з історії активності підпільних мирян, а не якусь суху
теорію, – тому що живий конкретний приклад є свідченням живої віри Церкви.
Враховуючи досвід наших поперед
ників, будуймо сьогодні живу спільноту, живу парафію, приймаючи ті
виклики, які нам підносить ХХІ ст.,
бо Христос між нами той самий, що
був вчора, є і сьогодні.

Тому кожен член намагався бути
прикладом для інших святістю життя, відзначатися добротою, лагідністю,
жертовністю. Гарно б ці чесноти роз24
25

26

Там само. – С. 113.
Літургія підпільної Церкви. Збірник на честь
25-ї річниці легалізації УГКЦ./ За редакцією
Івана Говери. Рим;Тернопіль, 2014.– С. 76.

27
28

Жерноклеєв Олег. Третій чин. Миряни в
католицьких чернечих спільнотах: Нариси
історії. Івано-Франківськ, 2014.– С. 114.
Там само. – С. 114.
Там само. – С. 121.
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2008 – Команда 1: на чолі з о. Анд
рієм Нагірняком.
2009 – Опитування єпископів
УГКЦ.
2010 – Команда 2: група єпископів на чолі з митрополитом Стефаном
(Сорокою) з Філадельфії.
2010 – Команда 3: група владик,
духовенства і мирян на чолі з владикою Давидом (Мотюком) з Едмонтона.
Саме ця команда оформила стратегію,
яка мала зосередитися на розвитку парафії під гаслом: «Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом».
2011 – Стратегія була представлена
і прийнята на Синоді в Бразилії.
Реалізацію стратегії доручили владиці Кену (Новаківському) з Нью Вестмінстера разом з владикою Богданом
(Дзюрахом).
Команда, яку вони зібрали, мала
назву: «Робоча група для реалізації
стратегічного розвитку УГКЦ на період до 2020». До робочої групи увійшли: о. Андрій Онуферко (Оттава,
Канада), о. Богдан Данило (Стемфорд,
США), о. Віталій Токар (Івано-Франківськ), о. Михайло Гарват (Львів),
с. Луїза Цюпа (Бразилія), Тетяна Ставнича (США) і Роман Олійник (Львів);
о. Юрій Вишневський (Нью Вестмінстер) – особистий секретар владики
Кена, с. Боніфатія Дяків, СНДМ (пізніше с. Еммануїла Харишин, СНДМ) –
секретар робочої групи.
Ми від самого початку розуміли,
що успіх програми «Жива парафія»
залежатиме від живої й активної участі парафіяльного мирянства. Можна
сказати, що така участь є основою
програми.

Отець д-р Андрій Онуферко,
виконавчий секретар робочої
групи із впровадження Стратегії
розвитку УГКЦ «Жива парафія –
місце зустрічі із живим Христом»

ЗАЛУЧЕННЯ МИРЯН
ДО ПАРАФІЯЛЬНОГО
ЖИТТЯ У СВІТЛІ
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
УГКЦ НА ПЕРІОД
ДО 2020 р.Б.
І. КОРОТКА ІСТОРІЯ
СТРАТЕГІЇ
1990-ті – семінари на тему християнського провідництва під проводом індійського єзуіта, о. Антонія
ДеСузи.
2001 – Блаженнішіий Любомир:
«Святість об’єднаних людей». Заклик
розгорнути програму, яка об’єднала б
цілу Церкву довкола однієї мети.
2006 – «Святість об’єднаного Божого люду».
Конференції п. Христини Фрейзер
(дружини колишнього посла Канади
в Києві).
Допомога двох експертів зі США:
Чак Нойбекер і Ґай Камарата.
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Головні питання
• Як окреслити та представити посланництво парафіяьної спільноти?
• Що треба зробити, щоб залучити
мирян до здійснення цього посланництва?

7. Місійний Дух – свідчення про своє
життя в Христі, запрошуючи інших
до участі у ньому.
Блаженніший в цьогорічному Йорданському привіті:
Кожен із нас особисто, кожна сім’я,
парафія і вся наша Церква – разом покликані Господом:
1. Зростати у ВІРІ – поглиблюючи
наше знання та розуміння правд
віри, особливо читаючи і роздумуючи над Біблією і Катехизмом
УГКЦ «Христос – наша Пасха».
2. Зростати у СВЯТОСТІ – беручи
участь у літургійному житті Церкви
та живучи молитвою.
3. Зростати в ЛЮБОВІ – даючи змогу
іншим пізнати Божу любов через
наші діла милосердя.
4. Зростати в СЛУЖІННІ – жертвуючи свій час, свої таланти та матеріальні ресурси для розбудови
Божого Царства.
5. Зростати в ЄДНОСТІ – живучи та
працюючи разом у мирі та злагоді.
6. Зростати КІЛЬКІСТЮ ВІРНИХ –
підтримуючи місійну діяльність нашої Церкви та запрошуючи інших
стати Божими дітьми й причасниками Божого життя.

ІІ. ЖИВА ПАРАФІЯ –
МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ
З ЖИВИМ ХРИСТОМ
Основні положення
Під керівництвом місцевого єпископа та в тісному сопричасті з ним,
парафія відіграє особливу роль у
Церкві. Адже саме в парафії віруючі
найчастіше зустрічаються з Христом
через християнське навчання, спільну молитву та служіння ближньому.
Плекаючи та оживляючи парафії, ми
плекаємо та оживляємо цілу Церкву.
1.
2.

3.

5.

6.

Складові живої парафії
Боже Слово і Катехизація (Кериґма) – пізнання правд віри і їх втілення в щоденне життя.
Літургія і Молитва – участь у літургійному, таїнственному та молитовному житті на освячення Божого
Люду.
Служіння Ближньому (Дияконія) – приділення особливої уваги
потребуючим, як у самій парафії,
так і поза нею.
Провід – Управління дарами – служіння єпископа з душпастирями
у співпраці з мирянами в управлінні дарами (часу, таланту і скарбу)
на спільну користь.
Сопричастя-Єдність (Кінонія) –
плекання духовної єдності Христової Церкви та сприяння єдності
всіх християн (екуменізм).

Загальні
характеристики УГКЦ:
• Східнохристиянська спадщина –
свідомість і плекання духовного скарбу візантійсько-київської
традиції: літургії, богослов’я, духовності та дисципліни.
• Спрямованість до особи – переконання, що Христос є Дорогою,
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Правдою і Життям для кожної людини.
• Дух самовідречення Христа ради
(Кенозіс) – готовність до самопожертви серед випробувань у вірі.
• Свідчення і служіння єдності з
наступником апостола Петра –
приналежність до Вселенської (Католицької) Церкви, як вірність
Христовій молитві: «щоб усі були
одно».
• Доступність і відкритість – готовність ділитися своїми духовними
скарбами з усіма, хто прагне зустрічі з Христом.
Вже першого року робоча група видала два документи, які мали за ціль
подати основи «Живої парафії» загалові Церкви та глибше ввести парафіяльне духовенство в ці основи:
• Пастирський лист Блаженнішого
Святослава
• Інструментум лаборіс для духовенства.
Ми знали, що найперше наші отці
повинні освоїти цю програму, бо вони,
зрештою, покликані відіграти провідну
роль у провадженні програми у співпраці зі своїми вірними-мирянами.

В. Активна участь у пасторальному
плануванні.
Введення програми «Управління
дарами»
Видано дві книжечки:
«Управління Божими дарами –
християнський спосіб життя. Інструкція для священиків» та «Управління
Божими дарами – християнський спосіб життя. Практичний порадник для
мирян».
Можемо переглянути версію для
мирян.
У першій частині «Управління дарами – основні поняття» (стор. 7–16)
подаються загальні основи:
Управління дарами – це мудре використання людських (природних і
духовних) та матеріальних ресурсів
для розбудови Божого Царства.
У світі говориться про «адміністрацію» і «менеджмент», а в християнській спільноті ми підходимо до цих
питань з відчуттям Божої доброти і
Божого дару та нашого обов’язку заохочувати один одного вживати свої
дари на спільне добро та відповідально
управляти тим, що Бог нам дає.
Перша частина розглядає чотири
головні теми:
1. Кожний дар – від Бога.
2. Посланництво Церкви.
3. Управління Божими дарами укорінене в Святому Письмі.
4. Управління Божими дарами – наша
спільна праця.
Прошу звернути увагу також на
Питання для роздумів. Це іспит сумління для мирян. У версії для священиків також подається окремий іспит
сумління.

ІІІ. ТРИ ГОЛОВНІ
ІНСТРУМЕНТИ
Головно можемо говорити про три
засоби, чи інструменти, розраховані
на залучення мирян до програми:
А. Введення програми «Управління
дарами».
Б. Створення і активізація двох парафіяльних рад (пасторальної і
фінансової).
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У другій частині «Управління дарами – часом, талантами і «скарбами» (стор. 17–25) звертаємо увагу на
три роди дарів, потрібних Церкві для
сповнення її посланництва.
1. Час
Час є унікальним даром, даним
кожному, хоча й різною мірою. Час є
невідновним ресурсом: його не можна
повернути чи замінити. Від нас залежить, чи його мудро використаємо, чи
змарнуємо. Треба знаходити час для
Бога, кожного тижня присвячуючи
частину його Божій спільноті вірних.
2. Таланти
Ми маємо природні таланти, інтелектуальні та фізичні, які можемо й
повинні розвивати впродовж усього
життя. Святий Дух наділяє нас духовними талантами. Вони дають змогу
діяти, виходячи не з нашої, а з Божої
волі, і спонукають служити ближньому
Євангелія ради. Нам треба жертвувати
свої таланти для добра християнської
спільноти. Жодне вміння чи спосібність не є занадто мізерними, щоб не
можна було присвятити їх Богові.
3. «Скарби» (матеріальні блага)
Церква діє в матеріальному світі
і не може сповнити свого посланництва без матеріальної бази. Святий
Павло заохочував перших християн
до щедрості: «Бог любить того, хто
дає радо» (2 Кор. 9, 6–8). Християнська спільнота приймає кожний дар з
вдячністю, ніколи не оцінюючи жертовність за розміром пожертви.
У третій частині «Конкретні приклади управління дарами в парафії» (стор. 26–37) пропонується своєрідна десятина – чотири години на
тиждень для Божого Царства. Що не

можемо дати в грошовому еквіваленті,
треба жертвувати часом і талантами.
Подаються конкретні приклади
дарування дарів часу і талантів щодо
складових «Живої парафії».
Обговорюється питання рад при
парафії та пасторальне планування.
На кінець, у частині «Управління
дарами – спосіб життя» (стор. 38–39)
просто заохочуємо кожного парафіянина ставити Бога на перше місце і ділитись одержаними Божими дарами
для розбудови Його Царства.
• Християнське управління дарами –
це спосіб життя і постійний процес навернення, спрямований на
те, щоб на перше місце в нашому
житті ставити Бога.
• Християнське управління дарами
передбачає духа жертовності і готовності ділитись своїм часом, талантами і благами.
• Християнське управління дарами
є Євангелієм в дії, здійснюваним
конкретними людьми, в конкретному місці, в певному часі, з тими
дарами-ресурсами, які Бог дає.
Цей матеріал готовий для розпов
сюдження серед наших мирян, але
для цього потрібно, щоб наші отці
душпастирі спершу його самі добре
засвоїли і призадумалися над тим,
як можна було б передати цінності
«Управління дарами» і конкретно втілити їх в життя в особливих умовах
своєї спільноти.
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«У житті парафії важливу роль в
управлінні Божими дарами повинні
відіграти дві ради: пасторальна і фінансова. Пасторальна рада допомагає
парохові у плануванні не тільки календарного року, але й ширшої діяльності
парафії, беручи до уваги її посланництво, місцеві потреби та можливості
для праці.
Господь наш Ісус Христос не раз
говорить про розумних господарів.
Бути добрими господарями означає
ефективно управляти матеріальними надбаннями. У Церкві не кожен провідник є професійним бухгалтером чи
фінансистом, тому канонічне право
зобов’язує кожного пароха створити
фінансову раду – запросити до співпраці фахівців, які допомагатимуть
йому у фінансових та господарських
питаннях. Фінанси Церкви не можуть
бути таємницею, адже вони є власністю Божого люду. Тому наші вірнімиряни мають право знати матеріальний стан Церкви: це потрібно і для
того, щоб вони відчули свій обов’язок
підтримувати її посланництво в матеріальній площині».

Канонічне право вимагає, щоб у
парафії діяли дві ради: пасторальна і
фінансова. Участь у дорадчих структурах парафіяльної спільноти (навіть
місійної!) допомагає мирянам:
• відчути, що посланництво християнської спільноти не тільки справа
священика, а спільна справа і спільна відповідальність перед Богом;
• пізнати, що «покликання» це не
тільки питання священиків і богопосвячених осіб, а цілого Божого
Люду;
• діяти з відчуттям своєї відповідальності;
• жертвувати зі свого часу, талантів
і «скарбу» для сповнення посланницва Церкви.
Щорічне пасторальне планування
Зз активною участю парафіяльного
мирянства
Посібник уже є в електронному варіанті більше ніж два роки, а українська версія була надрукована більше,
ніж рік тому. Він передбачає участь
парафіяльної спільноти, принаймні
у перших двох сесіях:

Створення і активізація двох парафіяльних рад (пасторальної і фінансової)
Цитую зі звернення робочої групи (подано в Інструкції для священиків):
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Інтерв’ю

IV. ОСОБЛИВІ ВИКЛИКИ
І МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ
ПАСТОРАЛЬНОЇ ПРАЦІ
НА МІСІЙНИХ ТЕРЕНАХ

1. Засування наявних у нас Божих
дарів: як ми зараз виконуємо свою місію як Церква? Жодна існуюча парафія не починає з нуля, а вже виконує,
в більшій чи меншій мірі, хоч деякі
елементи «Живої парафії». Потрібно,
щоб парафія разом пригадала собі: Що
в нас вже є доброго?
2. Прагнення і сподівання: що
можна чи потрібно зробити для кращого виконання нашої місії як Церкви?
Тут парафіяни мають змогу відчути,
що вони мають покликання діяти, як
спільнота, і висловити свою думку, що
вони вважають потрібним чи корисним.
Відтак, парох має зібрати вужчу
групу дорадників (Пасторальні і Фінансові ради) та приступити до пріоритизації та конкретних планів:
3. Оцінювання і визначення, що
можна конкретно зробити та що принесе найкращі плоди в місії нашої парафії?
4. Планування/відповідальність:
скласти конкретний план дій для спов
нення нашої місії як Церкви.
Окрім цих чотирьох кроків чи
етапів планування, посібник також
подає практичні інстуркції для проведення:
Аналізу ситуації. Які внутрішні та
зовнішні чинники сприяють чи перешкоджають нам у сповненні нашої місії як Церкви?
А також нагадує душпастирям, що
кожний почин потребує постійного
догляду.
Постійної праці. Підзвітність і оцінювання.

Місійна територія чи громада може
мати свої виклики:
• мало вірних;
• тимчасова присутність своїх членів
(наприклад, на заробітках);
• нелегальний статус вірних;
• обмежені фінансові ресурси;
• залежність від парафії іншої Церкви;
• обмежений час серед тижня.
Але місійна територія може мати
гарні можливості для праці:
• прагнення бути «в своїй громаді»
в чужому середовищі;
• прагнення духовного життя на противагу матеріальній буденщині;
• бажання зберегти свою ідентичність;
• талановитість і професійність вір
них-мирян;
• туга за батьківщиною.
Що найважніше?
• вміти заохотити вірних-мирян до
якнайживішої участі в посланництві Церкви там, де вони проживають;
• вміти розпізнавати різні людські
(природні та духовні) дари серед
своїх вірних,
• намагатися створити для своїх вір
них «духовну батьківщину» і «живу
спільноту».
Бо кожна парафія, велика чи мала,
в себе вдома чи на чужині, багата чи
бідна, має те саме покликання: БУТИ МІСЦЕМ ЗУСТРІЧІ З ЖИВИМ
ХРИСТОМ!
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ВЛАДИКА ДІОНІСІЙ (ЛЯХОВИЧ)
Я ВІДЧУВАЮ СЕБЕ
ЄПИСКОПОМ-МІСІОНЕРОМ
Апостольський візитатор для українців греко-католиків Італії та
Іспанії, владика Діонісій (Ляхович) розповів про життя українців у Бразилії,
особливості душпастирства та перспективи розвитку УГКЦ в Італії та
Іспанії, а також про позицію місцевого духовенства щодо військової агресії
Росії проти України.
– Владико, Ви народилися і виросли
в Бразилії. Що Вас спонукало повернутися до України?
– Вже мої діди були народжені
в Бразилії. Вони були дітьми першої
української міграції, яка наприкінці
XIX ст. їхала до Бразилії. Я знав українську мову вдома, навчився португальської у місцевій школі, потім вступив
до семінарії отців Василіян. Був свя-

щеником в отців Василіян, навчався у
Римі, був ректором семінарії, професором різних інститутів філософії і теології. Коли Україна почала боротися
за незалежність, ще перед референдумом, отці Василіяни направили мене
сюди, щоби я допоміг Василіянському
чину відродитися, зокрема організувати інститут філософії та теології для
студентів-Василіян.
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Владика Діонісій (Ляхович). Інтерв’ю

Я навіть не міг собі уявити, що буду в Україні, так далеко. Тут вже Бог
провадив, що мене послали на таку
місію. Тому я відчуваю себе місіонером, єпископом-місіонером.
– З чим Ви зіткнулися в Україні?
Які перші враження у Вас склалися про
вашу історичну Батьківщину?
– Перше, що мене дуже вразило –
я приїхав до Крехова, де був занедбаний монастир, майже в руїнах, розбите
скло на куполі, сніг падав на пристіл,
у чаші замерзало вино…
У магазинах нічого не було – лише
якісь сухарики, квашені огірки. Все.
Щодо духовної частини життя. Коли я тільки приїхав до монастиря, це
був відпуст. Мене просили сповідати
людей. Я сповідав і ледве тримався,
щоби не заплакати. У Бразилії сповідалися по-іншому. Просто оповідали
свої історії. Тут люди плакали і мене
змушували плакати.
Ми почали працювати у Крехові.
Організовували різні конференції. Через три місяці переїхали до Жовкви,
де мали маленький інститут з теології і філософії для студентів Василіян. Серед цих студентів був владика
Дмитро (Григорак). Я був його першим
професором. До речі, з семінаристів,
які у нас вчилися, ніхто не залишив
чин, всі є священиками.

дуже великої різниці між тим місцем,
де я народився, і Україною.
Проповіді мушу виголошувати двома мовами. Але Церква в Бразилії дуже
добре організована, має багато мирянських діячів, катехиток. Проводимо
різні курси.
Найбільше українців у Бразилії
проживає у штатах Парана та Санта-Катерина. У Штаті Парана є місто
Прудентополіс з населенням близько 70 тис. осіб, де більша половина
мешканців – українці. Там досі можна
почути українську на вулицях. Якщо
ви запитаєте у місцевих щось українською – вас, скоріше за все, зрозуміють.
Там була одна парафія, до якої належало 50 церков, монастирі Василіян,
монастирі і школи Сестер Служебниць,
монастир катехиток. Це найбільше
скупчення українців у Бразилії.
Друге велике скупчення українців у
Парані – Куритиба. Там мешкає більше
українців, ніж у Прудентополісі, але
вони розпорошеніші по місту. У місті
14 церков УГКЦ.
Я походжу зі штату Санта-Катерина, де осередком для українців був
монастир отців Василіян, зі студійним
домом, філософією, теологією. Але цей
монастир згорів. Монастир відновили знову, дуже подібний до Гошева.
Там також є майже Марійський центр,
Хресна дорога і тисячі людей приїжджають на прощу. Це українська Зар
ваниця в Бразилії. Це Ірасема.
Бразилія – дуже далека країна.
Вона не має високого рівня життя та
зарплат. Тому дуже мало емігрують до
Бразилії. Навіть після Другої світової
війни еміграції українців до Бразилії
майже не було. Ті, хто приїхав, згодом
виїхали до Америки та Канади.

– Розкажіть про діяльність УГКЦ
у Бразилії? Як і чим там живуть українці?
– У Бразилії проживає чи не найбільша українська діаспора. Там і сьогодні
служать Службу Божу українською,
виголошують українською проповіді.
В селі, з якого я походжу, дуже гарно співають. Ціла Церква. Я не бачу
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– Ви опікуєтесь українцями в Італії
та Іспанії. Чи відрізняються вони від
українців у Бразилії?

ти ліс, сіяти на тому місці кукурудзу,
жито, пшеницю. Спочатку виживали.
Їх врятувало від голоду те, що Бразилія
дуже багата на дичину та різні фрукти.
У Бразилії ростуть дуже високі сосни –
50 м заввишки. Вони мають їстівні, дуже смачні та поживні плоди, подібні до
каштанів – Pinyon pine. З цих плодів
українці мололи борошно і пекли хліб.
Завдяки цим плодам українці вижили,
коли було дуже важко на початках. Коли їду з Бразилії, завжди везу з собою
ці піньйони, це така потіха і спомин
про Батьківщину.
Тепер українці вийшли з тієї біди.
Ми зберегли культуру, мову, хоча спочатку не мали можливості розвиватися. Проте українці дуже здібні. Найкращий нейрохірург у Бразилії був
українець. Він вже на пенсії. Тепер
найкращий дерматолог теж українець.
Я народився у глухому селі на околиці, де далі вже немає дороги – тільки
ліси. Ми працювали на полі. Сьогодні
мій племінник, який досі там мешкає,
орієнтується на біржі Чикаго, маючи
Інтернет. Все змінилося. Кожна родина має великі будинки, машини і все,
що потрібно для повноцінного життя.
Надійшла тютюнова техніка з Америки, люди навчилися садити тютюн.
У Парані є великі тютюнові плантації.
До мого села одного разу приїхала
делегація з Києва. Їм кажуть: «Тут багато українців». Ці делегати подивились
наш край, гори, ліси і кажуть: «Тут,
як Карпати». А в Бразилії «карапати»
то кліщі. А бразилійці відповідають:
«Так-так, тут багато карапатів».
– Ви викладали в теологічних і світських університетах. На Вашу думку,
рівень освіти впливає на рівень духов
ності?

– Українці, що зараз мешкають
в Італії та Іспанії, – це українці з України. Вони дуже відрізняються від українців у Бразилії.
Українці в Бразилії мають дуже
сентиментальну єдність з Україною.
Ця відстань… Бразилія не мала жодних
зв’язків з Україною за часів Радянського Союзу. Але ми плекали українську
культуру та духовність. Навіть інститут катехиток був заснований для того,
щоби плекати українську культуру: вишиванки, писанки, танці, мова. І це все
збереглося. Сьогоднішня еміграція не
має такого тісного зв’язку з Україною.
Культура теж відрізняється. Українці
вміли інкультуризуватися у культуру
бразильську, не втрачаючи своєї, не
асимілюючись. Перше, ніж будувати
свою хату, українці, коли переїхали до
Бразилії, будували церкву і школу. Тому
вони зберегли українськість.
Перші мігранти просили вислати їм
монахів і священиків. Ще наприкінці
XIX ст. приїхали Василіяни і заснували
три монастирі. Сьогодні Василіяни мають14 монастирів, а з жіночих згромаджень понад 50 монастирів у Бразилії,
багато шкіл. Дуже розвинулася духов
на і культурна діяльність українців у
Бразилії, адже там не було великих
конфліктів ні військових, ні церковних, ні політичних, ніхто не ділився
на «бандерівців» чи «мельниківців».
– Українці у Бразилії – хто вони за
соціальним і професійним статусом?
– На самих початках українців відправляли в найгірші місцевості – ліси.
Вони вимушені були рубати і пали-
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– В Україні серед монахів вперше
виявив позицію проти науки. Мовляв, не треба вчитися, треба тільки
молитися. Я переконаний, що наука
має йти разом з духовністю. Я фахівець з атеїзму. Я вчив атеїзм. Хотів
подолати свої сумніви. Вступив до
Григоріанського університету у Римі
на філософський факультет, спеціалізація: «Проблема Бога. Атеїзм».
Мені це дуже допомогло очистити
свою духовність. Щоби вона була не
забобонною, а Євангельською.
Я завжди говорив студентам: ми
повинні відповісти на закиди атеїстів
чесно і всечесно. Критика атеїзму – це
критика проти Бога, але фальшивого
бога. Це критика ідолів.
Наука про атеїзм допомогла мені
очистити та поглибити свою віру.
Тому я не бачу протиріччя між наукою і духовністю. Між наукою та духовністю має бути сопричастя.
Якось мене у 1994 році запросили
на семінар до Києво-Могилянської
академії. Я провів зі студентами семінар, а потім мене запросили до Академії наук. Я думав, що також буде якась
лекція. Прийшов, а там сидять колишні теоретики комунізму з Інституту
філософії НАН. Мене представили,
що я з Бразилії. Вони запитують, що
ви можете нам розповісти? Я запропонував дві теми, зокрема, роль атеїзму
в очищенні християнства. Назвав їм
всі види атеїзму, про які вони навіть
не знали, і пояснив, що атеїзм має також позитивну функцію – очистити
християнську духовність. Вони були
здивовані. Казали, ми запрошували
професорів з Америки, вони відразу
брали Біблію, а ви без нічого прийшли
нас вчити. І знаєте, всі вони стали мо-

їми приятелями. Дуже часто запрошували мене до Києва в гості.
Перший підручник, який я видав, –
це була «Інтродукція до метафізики».
– Щодо ситуації в Іспанії та Італії, наскільки вона сприятлива для
розвитку УГКЦ? Як Ви співпрацюєте з Католицькою Церквою?
– Буває по-різному. Є єпископи дуже добрі, дуже сприятливі і в Італії,
і в Іспанії. Проте маємо в Італії кілька одружених священиків, які досі не
мають стипендії, серед них один, який
має шестеро маленьких діточок.
Або нещодавно я був у місті Ґісона. Там 50 років існує великий кооператив, в якому працює приблизно
1000 українців. Їх не торкнулася криза.
І тамтешній єпископ дуже добрий, він
позитивно до нас ставиться.
Є такі, з ким треба домовлятись.
Також є опозиція і в Іспанії, і в Італії.
– Чому?
– Перша причина – екуменічна.
Наприклад, в Мілані проживає дуже багато українців – до 20 тис. осіб.
Місцеве духовенство дещо проросійське. І єпископи, і священики до нас,
греко-католиків, ставляться досить
обережно. Православним Російської
Церкви дають, а нам – одну з почерговим служінням.
Є міста, де ми не маємо доступу до
храмів. На півночі Іспанії є таке місто
Овієдо. Там мешкає мало православних, але православного священика
єпископ приймає, а греко-католицьких
не хоче. Хоч українці збирали підписи,
але досі нічого не вирішили.
Тож іноді мусимо боротися, щоби
надати душпастирську опіку нашим
людям.
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Водночас є великий прогрес. Українська Церква розвивається, громади
збільшуються, кількість учасників богослужінь не зменшується, є великий
поступ. Я це знаю, оскільки був від самих початків, коли почалася еміграція
українців до Італії в 90-х роках.
Я свою роботу дуже люблю, бо це
місіонерська праця, подібно до Апостола Павла – засновувати спільноти,
підтримувати їх, писати до них. Моя
головна мета – насамперед створити
священичу родину, священиче сопричастя, щоби священики любили
один одного, щоби єпископ для них
був і батьком, і братом, і другом. Щоби
вони не боялися єпископа, і єпископ їх
не боявся. Щоб вони перенесли це на
парафію, щоб парафія насправді стала
родиною, де допомагають один одному,
моляться один за одного. У нас давно
вже є живі парафії.
Чому треба йти до Церкви в неділю?
Це не зобов’язання. Це привілей, що
ми можемо вийти з життєвої печалі,
зустрітися з Богом і відчути Божу доброту, Божу любов, побути в церкві.
Разом співати, разом молитися – це
для нас велика благодать. Я ніколи не
кажу: «Ти повинен прийти до Церкви».
Я кажу: «Ти запрошений». Бог завжди
на нас чекає і завжди подає нам руку.
Ми запрошені, щоби подавати руку
один одному.
– Зважаючи на сьогоднішню ситуацію в Україні, зокрема війну, яку
розв’язала Росія проти України, Ви як
людина, яка спілкується на найвищих
шаблях у світських і у духовних колах,
розкажіть, яка реакція духовенства
і політиків в Іспанії, Італії на ці події?
Чи підтримують вони Україну?

– Коли розпочався Майдан, парламент Італії запросив нас, українські
асоціації і мене, щоби ми розповіли
про те, що відбувається. Двічі були
парламентські слухання щодо цієї теми.
Італія ніколи не виступала проти
України. Вона обережна, бо там є проросійські рухи і партії. Італійці – це
дипломати. Всім відомо, що Берлусконі
великий друг Путіна. Проте Італійська
держава ставилась позитивно до українського руху за незалежність.
Щодо Іспанії, коли Блаженніший
Святослав приїжджав у липні до цієї
країни, то ми обговорювали можливість зустрічі з королем Іспанії. Але
його на той час не було, тоді посол
організував зустріч з Міністерством
зовнішніх справ, і ми мали діалог з
відповідальним за зовнішні зв’язки
Іспанії з Росією та Україною. Вони дуже
добре знають ситуацію. Блаженніший
їм все виклав, а вони зазначили, що їм
це відомо і вони підтримують Україну. Вони також підтримують санкції
проти Росії.
Серед єпископату Італії трапляються представники з проросійськими настроями, які дуже холодно ставляться
до України. Тепер ще похолоднішали.
Я не знаю причини цього. У травні
в Італії відбулася Конференція єпископів і Блаженніший Святослав написав до її учасників гарного листа, пояснюючи історію і суть конфлікту між
Україною та Росією. Президент Конференції виступив з великою вступною
промовою, говорив про кризу в Сирії,
Іраку, про вірменів і жодного слова
про Україну.
– Ви не думаєте, що це витівки
Кремля?
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семінаристам, що їх там чекають?
Якщо так, то які до них вимоги?

– Можливо.
– Загалом, які перспективи розвит
ку УГКЦ в Італії та Іспанії, враховуючи, що більшість українців, які там
мешкають, – заробітчани – і не відомо,
чи вони залишаться на постійно чи
повернуться на Батьківщину?

– Ми потребуємо високоосвічених
священиків. Це Європа. Це потрібно
для нашого іміджу. До того ж українці
не такі, що задовольняються будь-ким.
Ми маємо добрих священиків, жонатих і нежонатих. Якщо Україна може
дати ще добрих священиків чи монахів,
то ми їх приймемо. Я активно стукаю
до наших монахів і монахинь, але поки
що мало хто відгукується.

– Я думаю, що половина українців
залишиться, особливо молодь, діти.
Діти вже «італізувалися» та «іспанізувалися». Добре знають мову. Іспанія
та Італія – це теплі комфортні країни.
Інша культура, інші розваги, інший
світ. І з того світу їм вже буде важко
вирватися. Дуже мало хто з молодого
покоління повернеться. Тому треба
звертати увагу на дітей, на школи, мову. Це дуже важливо.
Всі 140 громад мають гарні хори.
Блаженніший Святослав казав, коли
був у Мадриді, що поза Україною ще
не бачив такого хору. Він складений
зі студентів, які навчаються у вищих
музичних школах Мадриду.

– Ви опікуєтесь духовенством і вір
ними УГКЦ, які мешкають у двох країнах. Як ви встигаєте?
– Мій осідок у Римі. У мене є парафія. До того ж я щотижня їжджу, відвідую українські громади. Щосуботи
та щонеділі я поза домом. Я весь час в
русі. В неділю інколи відвідую по дві
громади.
Я трохи старий вже, якби не робив зарядку щодня по 45 хвилин і не
молився – я б не витримав (посміхається).

– Які найбільші виклики та проб
леми постають перед УГКЦ і українцями в Італії та Іспанії?

– Владико, цього року Ви вперше
взяли участь у семінарі ПМВ для підвищення кваліфікації місіонерів УГКЦ,
який відбувся в Яремче. Які враження?

– Перша проблема, яка притаманна
всім емігрантам, – асиміляція. Особ
ливо це стосується дітей. Бо діти у
школах здебільшого говорять місцевою мовою. Тому дуже важливо, щоби
вони знали українську.
Багато проблем з часом розв’я
залися.
Одне з нагальних питань – підвищити рівень священиків. Для цього
треба багато працювати.

– Я відчув, що це потрібно. Насамперед тому, що священики з різних
країн зустрічаються і обмінюються
досвідом, діляться проблемами.
Щодо доповідей, мені сподобалася остання – про митрополита Шептицького. Мені здається, заради цього
варто було приїхати.
Інфоцентр ПМВ

•

– Ви потребуєте нових священиків?
Чи варто розраховувати сьогоднішнім
Українська Греко-Католицька Церква

76

ВЛАДИКА ЙОСИФ (МІЛЯН)
МИ ПЛАНУЄМО ВІДНОВИТИ ПРОЩІ
УКРАЇНЦІВ ГРЕКО-КАТОЛИКІВ
ДО МАРІЯПОВЧ
Нещодавно у Центрі української культури в Угорщині відкрили виставку «Історія УГКЦ в підпіллі. Вихід з підпілля», присвячену 25-річчю виходу
Церкви з підпілля. У відкритті виставки взяв участь голова Пасторальноміграційного відділу УГКЦ, єпископ-помічник Київської архиєпархії владика
Йосиф (Мілян). Це був вже другий робочий візит владики до Угорщини протягом цього року. Про особливості душпастирського служіння на цих теренах та перспективи розвитку нашої Церкви в Угорщині владика Йосиф
розповів в інтерв’ю.
– Владико, який стан душпастирського служіння українським вірним
в Угорщині? Які перспективи для розвитку УГКЦ?

– В Угорщині в контексті душпастирського стану Української ГрекоКатолицької Церкви – дуже рання
весна. Дай Боже, гарної погоди, що-
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би ця весна для нашої Церкви була
благодатною, бо є підґрунтя.
Після перепису населення в Угорщині у 2011 році українцями визнали
себе понад 5 тис. осіб. Це люди, які
проживають постійно, мають угорське
громадянство. Водночас в Угорщині
набагато більше українців, які проживають тимчасово. Є інформація
про доволі велику кількість студентів
в угорських університетах, зокрема
в Будапешті.
Тож перспективи розвитку нашої
Церкви в Угорщині позитивні.

пешта, Мішкольця та інших міст Угорщини. Угорці – парафіяни храму, де
ми служили літургію, молилися разом
з нами. А парафіяльний хор навіть вивчив українську Службу Божу. Угорці
цілу літургію співали українською.
Треба сказати, що у Мішкольці проживає достатньо греко-католиків, щоби створити громаду.
– Владико, як Ви співпрацюєте з
місцевими ієрархами Угорської ГрекоКатолицької Церкви?
– Ми вдячні єпископам Філіпу (Кочіш) та Атанасію (Орош). Вони дають
у користування свої храми. Вони налаштовані позитивно на нашу присутність і розвиток наших громад. Вони
готові нам сприяти, допомагати, і вже
це роблять. Ми обговорили з ними подальшу співпрацю.

– Нашими вірними в Угорщині опікується о. Дамян Габорій. Чи вистачає його візитів, чи є потреба в інших
священиках?
– Очевидно, потреба в душпастирях
є. Отець Дамян їздить до Угорщини раз
на місяць і у великі свята. Це замало.
Бодай один-два священики потрібні
для постійного служіння нашим вірним в Угорщині. Наша громада молиться в греко-католицькій церкві
святого Флоріана, майже в центрі Будапешта. На площі біля храму українська
громада спорудила пам’ятник Тарасу
Шевченкові. Це вже натяк української
присутності.
Вже маємо чоловічий хор, який дуже добре служить до Святої Літургії.
На літургію під час нашого останнього
візиту прийшло близько 100 осіб. Якщо розвинути там постійне душпастирство, то вже одного цього храму
буде замало.
Ми також були у Мішкольці. Відслужили Літургію з тієї нагоди, що
Угорщиною паломничає ікона Пресвятої Богородиці Неустанної Помочі.
У прощі взяли участь українці з Буда-

– В якому саме напрямі?
– Греко-католицькі храми Угорщини під юрисдикцією цих двох єпископів. Тому вони можуть нам позичати храми. Це дуже важливо для нас.
Ці церкви мають свої парафіяльні зали, де можна було б зібратися після
літургії на зустріч, родинну розмову,
богословську бесіду.
Ми плануємо відновити прощі
українців греко-католиків до Маріапоч. Це знане сакральне місто
Чудотворної ікони Пресвятої Богородиці, до якого раніше відбувалися
паломництва українців-закарпатців
і греко-католиків з Центральної Європи. Я сподіваюся, що такі прощі
згуртують греко-католиків в єдину
громаду. Для відновлення паломництв ми мусимо узгодити всі питання з єпископами.
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Крім того, цього року ми відзначаємо 200-річчя від дня народження
священика та композитора о. Михайла Вербицького. Можна сказати, це
перший греко-католицький священик, якого пам’ятають сьогодні і його
творчість розвивається. Наші громади
користають з його партитур, які він
написав до Святої Літургії. Сподіваюсь, в Угорщині нам також вдасться
організувати якийсь захід з нагоди цієї
ювілейної дати.
Важливо відзначити цього року
150-річчя від дня народження митрополита УГКЦ Андрея Шептицького.
Ми відзначаємо рік Шептицького на
державному рівні. Проте Шептицький не відкритий ще для України,
особливо для Центральної та Східної. Так саме не добре він знаний для
Європи. А він єдиний з європейських
єпископів-католиків Східного обряду,
який відважився апелювати до Гітлера
у справі нищення євреїв. Це єдиний
католицький єпископ, який повстав
проти масового винищення євреїв.
Дуже хочемо зробити ґрунтовну конференцію в Будапешті за сприяння не
тільки проводу української громади, а
й у співпраці з єпископами Угорської
Греко-Католицької Церкви.

свячували свічки, а опісля служили
панахиду у річницю загибелі Героїв
Небесної Сотні. Ця тематика на устах
і на серці кожного. Думаю, всі українці,
які живуть за кордоном, може навіть
більше переживають через ситуацію
в Україні, ніж ми тут. Їхній блокпост –
донести людям правду про ситуацію
в Україні.
Єпископ Філіп, який є ординарієм всіх греко-католиків в Угорщині,
під час нашої розмови запитав: чим
можемо вам допомогти? І ми дали
конкретну відповідь, що найбільше
потрібно, і координати людей, які цим
опікуються. Це щодо матеріальної допомоги. Про молитовну не йшлося, бо
вона завжди була і є.
Наша громада теж активно збирає
допомогу для постраждалих у зоні
АТО та військових.
Під час спілкування з угорськими ієрархами ми анонсували, що є
потреба в українських священиках в
Угорщині, щоби вони служили і моніторили ситуацію. Наша розмова –
це був ніби протокол про наміри. Але
цю ситуацію потрібно буде узгодити
з кардиналом Ердьо, який є головою
Єпископської конференції Угорської
Греко-Католицької Церкви, і з грекокатолицькими єпископами.
На цьому полі дуже багато праці.
Але вона має бути поступовою, щоби
ніхто не сприймав нас як таких, які
посягають на чуже або хочуть створювати громади у невластивий спосіб. Водночас затягувати час ми теж
не можемо: це людські душі, це віра,
яка або утверджується, або занепадає.
Тому треба поспішати, але поспішати
обережно й адекватно, реагуючи на
виклики та потреби.

– Чи порушувалося питання щодо ситуації в Україні під час ваших
зустрічей з українцями-вірянами або
угорськими єпископами? Чи солідарні
вони з Україною?
– Сьогодні хіба відкритий ворог не
солідарний з Україною. Вся твереза
світова громадськість, тим паче європейська, солідарна з Україною.
На Стрітення Господнє у храмі
святого Флоріана ми традиційно по-
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– Ви зустрічалися з нашою громадою в Угорщині. Які побажання висловлюють українці, якою вони бачать
УГКЦ в Угорщині?

чи іншій країні, де є наші вірні. До чого треба готуватися майбутньому
священику, який вирішив поїхати на
місійні терени до Угорщини?

– Наші люди спраглі правди. Спраг
лі інформації: що буде далі, як поведе
себе агресор, як далеко зайде, скільки буде ще втрат? Українці очікують
якогось позитиву в цій ситуації, в якій
перебуває Україна. Як і всі ми.
Людей цікавлять плани розвит
ку наших громад в Угорщині, коли
приїде єпископ. Їм би хотілося, щоби єпископ приїжджав принаймні раз
на місяць (сміється). Але так часто неможливо.

– Це має бути добрий богослов.
Але найперше це має бути дуже добра людина, бо тільки з доброї людини
може бути добрий священик. Це має
бути дуже креативна особа, яка вміє
розмовляти на відповідних рівнях. Це
мусить бути ентузіаст. Без того немає
чого їхати. Сипати пелюстки троянд
ніхто йому не буде. Треба бути готовим
поколоти собі руки.
Сьогодні, щоб їхати у будь-яку європейську країну, треба знати мови.
Угорська дуже складна, але бодай одну
з європейських мов конче потрібно
знати.
Ми колись збирали потенційних
кандидатів для служіння українським
мігрантам. Була така комісія, ми проводили співбесіди зі священиками. І
всім ставили одне запитання. Наприклад, ви приїжджаєте у Будапешт, не
маєте жодної інформації про грекокатоликів у цьому місті, що ви робите? Людина, яка мислить стереотипно,
загубиться у великому місті і нічого не
зробить. А креативний священик відразу озвучить кілька шляхів пошуку
наших вірних. Саме таких сучасних
креативних священиків потребують
наші вірні, зокрема і за кордоном.
Інфоцентр ПМВ

– Які у вас плани розвитку громад
в Угорщині? Як ПМВ відшуковує своїх
вірних на цих теренах?
– Поки ми працюємо через отця
Дамяна, а він працює через наші українські товариства. Слава Богу, сьогодні
не треба ходити від хати до хати, від
українського клубу до українського
клубу, як це робили наші священики в
Канаді, Америці чи в Західній Європі
після війни.
Сучасний священик сідає за
комп’ютер, вмикає Інтернет і через
українські товариства вишукує греко-католиків. Це набагато легше.
Отець Дамян моніторить ситуацію
щодо наявності греко-католицьких вірних. Наша Стратегія розвитку Церкви
2020 свідчить, що ми як Церква маємо
дійти до кожного віруючого греко-католика і послужити йому в його духовних потребах.
– Щорічно ПМВ проводить курси
для семінаристів, де розповідає про
особливості служіння, потреби в тій
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УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА
В УГОРЩИНІ: ВИКЛИКИ ХХІ СТ.
Оксана Годованська

Початок активної громадської
діяльності українців датується
1991 роком. Перед угорськими українцями стоїть нагальна потреба подолання течії політичного русинства,
створення українських шкіл, вузу, театру, запровадження щотижневих
церковних богослужінь у своїх храмах.
Історія української діаспори в
Угорщині – тема вивчена переважно
угорськими дослідниками українського походження, а також науковцями
з України. Бібліографія на цю тему налічує праці наукового та популярного спрямування. Серед них є багато
етнографічних і фольклористичних
досліджень.
Сьогодні в Україні працює кілька
наукових інституцій, які зосереджені на вивченні української діаспори
в світі1. Їх опубліковані праці мають
серйозний аналітичний характер.
На нинішньому етапі виникла потреба переосмислення ролі діаспори,
її функцій та основних завдань. Наявність джерел дає змогу дослідникам перейти на якісно новий рівень
міждисциплінарного аналізу. Праці
1

історичного та етнографічно-фольклорного характеру, а також мемуарна
література, архівні матеріали з означеної тематики можуть стати базою
для вивчення та переосмислення теоретичних питань з діаспорознавства,
зокрема, моделей діаспорного життя
на зламі ХХ–ХХІ ст.
Мета статті – дослідити українську
громаду в Угорщині на зламі століть
з погляду структуралізації діаспорного
життя та з’ясувати актуальні виклики,
що постали перед ними.
В останні роки все частіше дослідники піднімають питання про «розмивання» звичного уявлення про
діаспору і про появу в сучасних діас
порах якісно нової риси – транснаціональності [5].Трансформація діаспор
відбулася внаслідок зміни характеру
територіальних переміщень, появи
нових транспортних засобів і комунікативних можливостей, а також
нових видів діяльності. З постійною
циркуляцією людей, грошових, товарних і інформаційних потоків починає
формуватися єдина транснаціональна
спільнота. Однак це зовсім не означає зникнення діаспор. Навпаки, в
умовах глобалізації в різних країнах
світу формуються нові іммігрантські
спільноти, а кількість «старих» діаспор
тільки зростає, розгалужуються діас
порні організації та транскордонна

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків із діаспорою Національного університету «Львівська
політехніка» та Інститут народознавства НАН України.
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мережа їхньої підтримки. За останні
двадцять п’ять років значення діас
пори, зумовлених рядом глобальних
причин, невпинно зростає. Світова
практика свідчить, що держави розцінюють діаспору як:
• потужний націєтворчий та державотворчий фактор розвитку;
• дієвий інструмент політичного,
економічного та культурного впливу
в країнах проживання;
• ефективний засіб для утвердження позитивного образу своєї держави
у міжнародній спільноті.
Українська діаспора вписується в
загальносвітову діаспорну та міграційну мозаїку, з властивими для неї
внутрішніми суперечностями, конфліктами різних еміграційних хвиль,
трансформаційними та асиміляційними процесами.
Історія українців Угорщини налічує
кілька століть і була спричинена їхнім
активним просуванням на південь. Ще
на початку ХІХ ст. в Угорщині були
українські села, а кількість українських
і змішаних сіл, де була значна частка
українців, становила понад 50 із чисельністю 30 тис. українців [1, с. 3298–
3299]. Посилення угорського культурного тиску, введення угорської мови до
літургії, ізоляція українців від їхньої
етнічної Батьківщини спричинили
швидку асиміляцію українців. І вже
станом на 1960 рік в Угорщині проживало не більше 3 тис. українців.
Вони проживали розпорошено і як
етнічна спільнота не провадили активного організованого громадського
життя [1, с. 3298].
Нині угорські українці більш-менш
компактно проживають в Будапешті,
Комаромі, Сеґеді, Дебрецені, Ніредь-

газі, Варпалоті та Секешфехерварі. Під
час перепису 2001 року українську
мову визнали за рідну 4 тис. 885 осіб.
До української національності зачисляють себе 5 тис. 70 осіб, а 4 тис.
779 осіб висловились, що мають тісне
відношення до української культурної
традиції. У переліку дванадцяти націо
нальних та однієї етнічної меншини
Угорщини українці займають «золоту
середину» – шосте місце після ромів,
німців, словаків, хорватів та румунів.
Початок активної громадської діяльності українців датується 1991 роком, коли було створено Товариство
української культури Угорщини (далі
ТУКУ). Спершу воно вважалося українсько-русинським об’єднанням, поки
не вступив у дію Закон про нацменшини в Угорщині від 1993 року, згідно
з яким українці та русини одержали
право утворювати окремі організації.
Ідейної конфронтації між ними не відбулося, а партнерські відносини зберігаються й у подальшому. З початку
1990-х років ТУКУ очолює Ярослава
Хортяні.
Культурно-освітні товариства
в Угорщині користуються доволі зручною системою подання конкурсних
проектів у державні органи угорської
влади. На відміну від радянського періоду, коли вони здебільшого випрошували гроші на проведення будь-яких
культурних заходів. Проекти активістів ТУКУ багато разів вигравали
в таких конкурсах, отримуючи відповідні кошти для проведення важливих
українських заходів. Спершу вони відбувалися в приміщеннях Товариства
в Буді (що на правому березі Дунаю)
на вулиці Собослаї. Відтак їх проводили у просторішому помешканні на
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вулиці Єне Зічі. Згодом держава придбала для громадських потреб українців давно обіцяний офіс у районі
Будапештської опери, який водночас
є і Центром української культури та
освіти зі залою для урочистих подій,
бібліотекою, приміщеннями для редакції часопису «Громада», недільної
школи тощо.
Широкі можливості культурної автономії відкрилися після виборів депутатів у Державний орган самоврядування українців в Угорщині (далі
ДОСУУ). Очолила українське самоврядування Ярослава Хортяні. Структурно ця організація складається з місцевих самоврядних осередків українців у
районах столиці, а також у містах Сеґеді й Комаромі. Принцип фінансування діяльності ДОСУУ і його місцевих
українських самоуправ із державного
бюджету мав очевидні переваги над
конкурсною системою. Він дав змогу
збільшити кількість заходів, підвищити їхній культурно-освітній ефект.
За останні роки мережа самоврядування суттєво розширилася. В 2002 році
до вже наявних виборних осередків
ДОСУУ додалися нові – у Мішкольці,
Варпалоті, Вац, Ніредьгазі та Другому
районі Будапешта [3].
Діяльність української громади
в Угорщині зосереджена переважно
в культурно-інформаційному прос
торі. В українське товариство наші
земляки приходять на Різдвяні святкування, відвідують мистецькі заходи, присвячені вшануванню Тараса
Шевченка, Івана Франка, Григорія
Сковороди, Івана Котляревського, Лесі Українки, творчості репресованих
поетів тощо. Українці шукають в їхній
творчості духовної підтримки не мен-

ше, ніж угорці у своїх світочах культури – Шандора Петефі, Мора Йокаї,
Аттіли Йожефа, Ендре Аді. Особливістю мистецьких вечорів у товаристві є
те, що члени громади хочуть робити
їх не лише змістовними та цікавими,
а й доступними для угорських прихильників нашої культурної спадщини.
Стало традицією проведення таких заходів двома мовами. Почалося з того,
що ентузіастки товариства відшукали угорські переклади поезій Тараса
Шевченка та Лесі Українки. Подальші
пошуки української культурної присутності в Угорщині й успішність цих
зусиль надихнули громадівців на започаткування традиції відзначення
щороку 20 лютого Дня української
культури в Угорщині. Саме цього
дня 1998 року українці встановили
меморіальну дошку славетній «Руській Трійці» у складі Маркіяна Шашкевича, Якова Головацького й Івана
Вагилевича на честь 160-річчя виходу
у світ альманаху «Русалка Дністровая»
в королівській друкарні у Буді. Рівно
через місяць в уславленому місті виноробів і вин Токаї з’явилась інша меморіальна дошка – вже Григорію Сковороді, який перебував тут упродовж
1744–1751 років. У 2001 році ТУКУ й
ДОСУУ спільно з мерією курортного
міста Тихань на о. Балатоні спричинились до встановлення пам’ятника
українській княжні Анастасії, дочці
Ярослава Мудрого, та її чоловікові Андрашу, королю Паннонії (Угорщини).
Незабутньою була урочиста церемонія
передачі скульптурного барельєфа з
зображенням Лесі Українки делегацією ТУКУ керівництву щойно зведеної модерної бібліотеки в єгипетській
Александрії навесні 2002 року.
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На сталу традицію перетворилися святкування українського Різдва,
Шевченківських днів, Андріївських
вечорниць силами ТУКУ й ДОСУУ.
Водохреща українці зазвичай відзначають в Уйпешті, де це свято влаштовує
українське самоврядування IV району
Будапешта. Зелені свята «прописалися»
в українців Ференцвароша (ІХ район
столиці). День Матері та Івано-Купальські русалії відзначають у гостях столичного самоврядування українців [6].
Власних парафій Українська ГрекоКатолицька Церква в Угорщині немає.
Проблемою для угорських українців є
відправа богослужінь у місцевих греко-католицьких храмах угорською мовою, а не українською. Україномовна
громада активно працює у Будапешті в
напрямі вирішення цього доволі важливого питання. Першу Літургію українською мовою в столиці країни відправлено 31 травня 1997 року з нагоди
відкриття Центру української культури, а перше Великоднє богослужіння –
30 квітня 2000 року.
В останні роки богослужіння для
громади відправляють найчастіше в
храмі святого Флоріана, що в ІІ районі столиці, місцевий священик Ласло
Пушкаш і приїжджі священики з Закарпаття, зокрема, о. Петро Береш –
канцлер Мукачівської Греко-Католицької єпархії в Україні [4].
Українська Греко-Католицька Церква, розуміючи важливість мовного
питання у богослужіннях для українців Угорщини та тісного духовного
контакту між етнічною Батьківщиною
і діаспорою в цілому, докладає значні
зусилля для системності та постійності зв’язків. Наприклад, 11 листопада
2011 року у церкві святого Флоріана

Літургію відслужив о. Василь Поточняк, виконавчий секретар Пасторально-міграційного відділу УГКЦ, який
приїхав з Києва до Угорщини на запрошення української громади. Як зазначено в повідомленні: «...На Службу
прийшли і ті українці, що давно виїхали в Угорщину, і ті, що побудували в Будапешті сім’ю, та навіть угорці,
що колись проживали в Україні...» [4].
Активність української громади під
час зустрічі з о. В. Поточняком тільки
підтвердила, що, незважаючи на культурну згуртованість українців, у Будапешті їм бракує духовного стрижня,
який би об’єднував громаду одним
храмом та одним священником. Також о. Василь відслужив богослужіння
і в м. Нередхазі поблизу ураїнського
кордону.
Сталі богослужіння, проведення
катихиз та іншої духовної і церковної
науки українською мовою тільки робитимуть українську громаду стабільнішою, єдиною, тим самим не даючи
їй забувати свої етнічні корені.
Ярослава Хортяні як керівник
ТУКУ і ДОСУУ бере участь у засіданнях змішаної міжурядової українськоугорської комісії з питань захисту прав
нацменшин. Наради відбуваються почергово у Будапешті, Києві, Ужгороді.
Зазвичай комісія засідає один або два
рази на рік, або й рідше. Та попри це
для українських угорців та угорських
українців такі зустрічі означають чималий позитив. Щоразу підписувалися протоколи, в яких фіксувались
проблеми, побажання меншин із тим,
аби донести це до відома урядів обох
країн. Безпосередньо для угорських
українців рішення комісії допомогли
встановити кілька меморіальних до-
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шок, один пам’ятник, отримати кошти
на видання часопису та українських
книжок, відкрити Центр української
культури й освіти та першу в Угорщині Українську бібліотеку ім. Маркіяна
Шашкевича в тому ж Центрі.
Керівництво ТУКУ організовує зустрічі-бесіди з високопоставленими
українськими посадовцями, відомими
політичними та культурними діячами
України. Угорських українців відвідав,
один із найперших опозиційних політиків, В’ячеслав Чорновіл разом із
дружиною Атеною Пашко в 1993 році.
Побували в них свого часу видатний
український оперний співак Анатолій
Солов’яненко, співачка Ніна Матвієнко, естрадні співаки Павло Зібров,
Василь Зінкевич, кримський художник Степан Джус, видатні українські
боксери брати Віталій та Володимир
Клички.
Не менш важливу роль у житті діаспори українців відіграє рідна школа.
На початку 90-х років ХХ ст. в Угорщині викладання предметів українською
мовою велося в одній-єдиній гімназії
в містечку Бактолорантгаза (Східна
Угорщина). Від початку створення
ТУКУ в Будапешті була започаткована
недільна школа. Ініціатором її створення була відома Ярослава Хортяні. Перші заняття проводилися в орендованих класах столичної гімназії ім. Клари
Льовеї, доки не відкрили Центр української культури й освіти. Згодом недільні школи були започатковані в Сеґеді, Комаромі, IV районі Будапешта,
Варпалоті. Загалом у мережі недільних шкіл сьогодні навчається близько
сотні дітей. У столиці заняття проходять у дошкільній, молодшій, середній
і старшій групах. Урізноманітнюється

навчальний матеріал, додаються нові
предмети, наприклад історія України
та народознавство. Багато випускників
недільних шкіл вчаться в університетах Угорщини.
Важливу роль у розвитку української ідентичності в діаспорі відіграють щорічні літні програми мовних
молодіжних таборів на озері Балатон.
Сюди з’їжджаються від 50 до 60 дітей та юнаків віком від 7 до 25 років.
Склад таборовиків змішаний – переважна частина дітей із Угорщини,
решта – з України, Хорватії, Румунії,
Польщі, Боснії, Німеччини, Словаччини. Фінансує відпочинок молоді
ДОСУУ. Основною складовою успіху
молодіжного табору є бажання дітей
жити протягом 10 днів як одна велика
українська родина. Деякі таборовики
щиро зізнаються, що час, проведений
у курортному містечку Занка, був найкращим у їхньому житті [6].
Із часу створення ТУКУ активізувався українознавчий науковий інтерес. Важливу роль відіграє у цьому
кафедра слов’янської філології Сеґедського університету ім. Аттіли Йожефа. Завдяки українським та угорським
викладачам та матеріальній підтримці
українського товариства було проведено низку міжнародних наукових конференцій на теми «Від "Енеїди" І. Котляревського до "Русалки Дністрової"»;
«Роль М. Грушевського у відродженні
української національної свідомості»;
присвячені творчості Лесі Українки та
ін. Подібні конференції спричинились
до подальшого розвитку українознавства в Угорщині. Для об’єктивних
досліджень при товаристві створено
Інститут україністики, фінансування
якого перебрав на себе ДОСУУ.
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Окреме місце у цьому ряду займає
Міжнародна наукова конференція істориків з питань Голодомору в Україні
1932–1933 років і виставка фотодокументів у будапештському Музеї терору
9 грудня 2003 року. Ще більшої ваги
цим заходам, які широко висвітлювались в угорській пресі, надав той факт,
що 24 лютого того ж року 347 депутатів
Національних зборів Угорської Республіки одностайно проголосували за
ухвалення парламентської резолюції
на засудження політики сталінського геноциду в Україні. У такий спосіб
угорський парламент приєднався до
шести інших держав – США, Канади,
Австралії, Аргентини, Бельгії, Великобританії, що солідарні у своєму рішенні. Теплі слова подяки за братську
підтримку українська громада адресувала всім 347 депутатам парламенту й
особисто голові парламентського комітету з питань захисту прав людини,
нацменшин та релігії пану Ласло Сасфалві. Ці заходи важко переоцінити,
адже завдяки їм Україна й українська
громада були представлені для угорців
зовсім по-новому. Відкрилася брехня
й лицемірство комуністичного режиму, а фотодокументи підтверджували
трагедію українського народу.
Показником згуртованого і свідомого життя української громади
в Угорщині було започаткування часопису. Заснував україномовну періодику в Угорщині бюлетень «Громада»
в листопаді 1995 року, упорядкований
Наталею Драгомановою-Бартаї (назву
часопису запропонувала Н. Драгоманова-Бартай, внучка відомого Михайла Драгоманова, котрий у Женеві в
роки вимушеної еміграції наприкінці
ХІХ ст. видавав аналогічний часопис)

та Ярославою Хортяні. Подальші числа
часопису аж до наших днів виходять
за підтримки Фонду національних
меншин Угорщини. Впродовж 1996–
1999 років «Громаду» редагував Василь
Плоскіна. Задумувався часопис як актуальне інформаційне джерело про
всі важливі для угорських українців
події та розкриття поглядів вільних
і свідомих свого національного коріння. За проведену роботу на високому
професійному рівні у збереженні та
продовженні народних традицій української національної меншини двомовний щомісячник-часопис «Громада»
отримав престижну нагороду Угорського культурно-просвітницького
інституту «Pro Cultura Minoritatum
Hungarie» в Угорщині.
З кінця 1990-х років Угорське громадське телебачення почало транслювати програму нацменшин «Рондо», в якій з 2000 року беруть участь
і українці. Програма триває 56 хвилин
і транслюється щомісяця (переважно
в останній четвер). Кожна меншина
має 6–8 хв ефірного часу плюс одна
хвилина на новини. Диктори читають
повідомлення кожний своєю рідною
мовою. Завданням працівників української редакції є підготовка репортажів, їх переклад, здійснення зйомок,
редагування матеріалів. У студіях вони виступають як диктори. Українські
програми «Рондо» знайомили глядачів
з життям угорських українців та їхніми народними звичаями, з членами
товариства, їхньою діяльністю тощо.
Трансляція українських радіопередач на Угорському радіо розпочалася
в січні 1998 року. Редакція щотижневих україномовних передач намагається всебічно висвітлювати життя
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та діяльність української меншини в
Угорщині. Цьому слугують репортажі
з культурно-освітніх заходів ТУКУ й
ДОСУУ, а також актуальні інтерв’ю з
українськими депутатами та активістами української громади. Приділяється
також увага популяризації української
культури в Угорщині, висвітленню національних особливостей та традицій
українців. У цьому плані радіослухачів
знайомлять із українськими митцями,
музичними колективами й окремими
виконавцями [6].
Сучасна українська громада в
Угорщині складається насамперед з
українців, які емігрували. Вони становлять близько 60%. Решту 40% – це
народжені вже в Угорщині, друга або
третя генерації. Виклики, з якими стикається українська громада на початку
ХХІ ст., доволі різнохарактерні. Спробуємо окреслити політико-економічну
та історико-культурну площини, саме
в яких і зосереджені основні потреби
і вимоги українців Угорщини.
Насамперед наша державна має недосконалу стратегію вибудовування
стосунків зі своїми співвітчизниками
за кордоном і всією українською діас
порою в цілому. Державним чільникам доречно було б частіше відвідувати автохтонних українців Угорщини,
так як і Румунії, Словаччини чи Польщі, для надання їм усесторонньої підтримки. Якраз забезпечення українськими навчальними підручниками,
літературними виданнями, народними
костюмами, інструментами для мистецьких виступів під час проведення
Днів української культури потребують українські громади за кордоном.
Разові поїздки державних делегацій
на одноразові акції за їхньою участю

та голослівні обіцянки про допомогу
тільки підкреслюють її позірність.
Стабільна фінансова допомога
Української держави значно полегшила
б працю і пожвавила б суспільно-культурне життя українців за кордоном.
З огляду на доволі складну економічну
ситуацію в середині країни і на світові економічні тенденції, на швидку та
сталу матеріальну підтримку можна
не сподіватися. Проте якраз фінансова підтримка допомогла б українцям
Угорщини реалізувати свої плани.
Як зазначає голова ДОСУУ Ярослава Хортяні, «бракує додаткових приміщень для відкриття етнографічного музею. Хотіли б мати просторий
архів для нашої документації, адже
матеріалу цікавого і цінного про нашу роботу з роками накопичується
все більше й більше, а розширятися,
власне, нема куди. Ми зверталися з
проханнями до України. ...В Угорщині
є діяльна громада українців, яка здатна зробити добру справу на високому
рівні. Якби Україна придбала для нас
гарне і достойне приміщення. То ми б
його наповнили змістом. ... Я відчуваю
брак художніх виставок з України, а їх
нема де робити. ... До нас приходять
дітки в Недільну школу, і часом їх немає де розмістити. ... Ми могли б навіть
відкрити свій дитячий садочок, якби
мали додаткові приміщення. ... У новому українському центрі можна було б
відкрити ресторан нашої національної
кухні. Українські страви подобаються
угорцям. ... Якби відкрився ресторан
на професійній основі, в ньому звучали б українські пісні, проводилися
б сімейні та інші свята. Це об’єднує
людей, знімає бар’єри відчуженості
між угорцями і українцями» [2, с. 6].
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Відсутність постійної матеріальної підтримки з боку
України зовсім не означає,
що угорські українці не повинні її вимагати від нашої
держави. Українська громада, звичайно за підтримки
Української держави, може
розпочати активне лобіювання в угорському парламенті
створення україномовних
шкіл у місцях компактного проживання українців,
відкриття при угорських
університетах українознавчих кафедр, а в подальшому
і україномовного вищого навчального
закладу.
Поки що в керівників Української
держави немає чіткого розуміння того,
що співпраця між нашою державою
і її діаспорою повинна розглядатися
як державний стратегічний напрям,
який не залежить від зміни персоналій у владі. Адже роль світового
українства повинна поглиблюватися
і спрямовуватися не лише на збереження духовних цінностей, а й на утвердження нашої держави, формування
її позитивного образу в світі. По суті, діаспора будує свою Україну поза
межами самої України, накопичуючи
значний потенціал у всіх сферах: політиці, економіці, культурі, праві, виконуючи функцію своєрідних форпостів за кордоном. Українська держава
вже має свій економічний, політичний,
культурний «десант» за кордоном.
Відчутною є відсутність політикоправової підтримки угорських українців з боку Української держави.
Адже офіційне визнання русинської
національної меншини в Угорщині,

що відбулося фактично за мовчазної
згоди України, свідчить про відсутність державної національної стратегії
розвитку української нації. Наприклад,
спроби визнати нацменшину буньєвців (етнічна група хорватів) викликали рішучі протести з боку Хорватії й
були припинені. Незважаючи на те,
що українська й русинська меншини
співіснують мирно, а їхнє керівництво
уклало негласний мир і дотримуються його, для української громади – це
справжній актуальний виклик. Водночас бажаною була б допомога Української держави в боротьбі з фіктивними
органами українського національного
самоврядування в регіонах Угорщини,
де фактично не проживають українці.
Головна мета діяльності таких організацій – отримання державного фінансування. Самозвані національні
об’єднання, інколи їх ще називають
«десантними», створюються з суто
утилітарною метою. Фіктивні національні організації існують не тільки в
українській діаспорі, а й в інших національних меншинах Угорщини. Однак
лише «українські десантники», прий-
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шовши до влади, проводять відверто
антиукраїнську діяльність.
Незважаючи на незначну підтримку Української держави своїх діаспорних спільнот, не потрібно забувати, що
саме здобуття Україною незалежності
в 1991 році призвело до пожвавлення, а в Угорщині й до початку активної роботи на шляху до згуртування
угорських українців довкола наших
національно-культурних цінностей.
Тим самим розпочали зводити міцні
рівноцінні мости дружби між українським і угорським народами.
Незважаючи на те, що в Угорщині
немає такого компактного проживання українців, як угорців на Закарпатті (м. Берегове), однак перед угорськими українцями стоїть нагальна
потреба подолання течії політичного русинізму, створення українських
шкіл, вузу, театру, запровадження
щотижневих церковних богослужінь
у своєму окремому храмі з постійним
священиком.
Сподіваємося, що в скорому часі
Українська держава утвердить стабільний, прагматичний, довготривалий
і виважений зовнішньополітичний
курс зорієнтований на тісну співпрацю зі своєю діаспорою. А це допоможе
українцям за кордоном долати упередження, непорозуміння, вирішувати
конфліктні ситуації, налагоджувати
контакти, активно лобіювати свої інтереси та краще себе репрезентувати в
країнах проживання. На теренах Центральної та Західної Європи мешкає
приблизно п’ять млн українців. Проте
є держави, де правове й матеріальне
становище наших співвітчизників викликає занепокоєння. В середовищі
української діаспори відчутним є сус-

пільний і культурний потяг, бажання
відстояти власну національну самобутність в асиміляційних процесах.
Прикметою останнього часу є те, що
на теренах посткомуністичного простору в Центральній та Східній Європі
постає формація молодих, енергійних
і талановитих діячів українського руху, які провадять діяльність своїх осередків до усвідомленого об’єднання з
іншими українськими організаціями
діаспори. В подальшому це приведе до
створення потужного консолідованого
українського лобі в Європі.
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З життя мігрантів

З ЖИТТЯ МІГРАНТІВ
АВСТРІЯ

ви докторантки богословського факультету Ольги Кмити відбувся міжнародний симпозіум на тему «Життя
та діяльність УГКЦ у підпільний період». Доповідь «Ліквідація Української
Греко-Католицької Церкви (1946):
причини, процес та наслідки» прочитав проректор з наукової роботи
Українського Католицького університету, професор Олег Турій. Зокрема,
професор зазначив, що «Українська
Греко-Католицька церква завжди була поряд та служила своєму народові, а не державному апаратові, і саме тому вона й стала ворогом номер
один для диктаторської радянської
системи».
У другій доповіді, присвяченій темі «Життя та діяльність Української
Греко-Католицької Церкви у підпільний період (1946–1989)», о. д-р Андрій
Михалейко розкрив деталі щоденного
життя та автентичного свідчення віри
духовенства і вірних забороненої та
переслідуваної Церкви.
Перед завершенням заходу було
відкрито виставку «До світла воскресіння крізь терни катакомб», основою
якої стали архівні документи, свідчення очевидців і фотографії з приватних
колекцій. Усі матеріали виставки були
зібрані й опрацьовані працівниками
Інституту історії Церкви Українського
Католицького університету.
7 березня парафіяльна спільнота
храму святої Варвари у Відні мала
змогу послухати доповідь професора
Олега Турія, який поділився цікавими

У РІЗНИХ МІСТАХ АВСТРІЇ
ВІДЗНАЧИЛИ
70-ті РОКОВИНИ ПОЧАТКУ
ЛІКВІДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ
ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ
ЦЕРКВИ СТАЛІНСЬКИМ
РЕЖИМОМ
6–9 березня 2015 року ординаріат
для вірних візантійського обряду в
Австрії та Католицький богословський
факультет Віденського університету в
співпраці з фундацією наукових досліджень екуменічних відносин «Pro
Oriente» організували низку заходів,
які присвячені 70-річчю початку трагічних подій ліквідації Української Греко-Католицької Церкви сталінським
режимом.
6 березня у стінах святкового залу
Віденського університету за ініціати-
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фактами з життя підпільної Церкви та
її провідників.
8 березня в місті Лінц професор
Олег Турій зустрівся з католицькою
молоддю римо-католицької дієцезії
Лінца та прочитав лекцію «Віра – Надія – Любов: заповіт мучеників та ісповідників УГКЦ ХХ століття».
9 березня в місті Зальцбург відбулася екуменічна академія, організована
фундацією наукових досліджень екуменічних відносин «Pro Oriente». Голов
ний доповідач – професор Олег Турій,
який виголосив доповідь «Ліквідація
Української Греко-Католицької Церкви
(1946): причини, процес та наслідки».
Як і у Відні, перед завершенням заходу було відкрито виставку «До світла
воскресіння крізь терни катакомб».

ники фундації наукових досліджень
екуменічних відносин «Pro Oriente»,
працівники римо-католицького Ординаріату Віденської архиєпархії, представники Православної Церкви Константинопольського Патріархату та
представники Православної Церкви
Московського Патріархату. Ювілей
став доброю нагодою, щоб підбити
підсумки минулого, дати оцінку сьогоденню і зазирнути в найближче
майбутнє. Ювілейні святкування завершилися подячною Божественною
Літургією у візантійському обряді в
соборі святого Стефана у Відні.
Звертаючись до присутніх під
час богослужіння, кардинал Крістоф (Шенборн) згадав мучеництво
святої Варвари понад 1700 років тому,
так і багатьох українців греко-католиків в часи комунізму. Радянська влада
та її ідеологія були, за його словами,
колосом на хитких ногах. Уже пророк
Даниїл свого часу змалював диктатуру
цим образом, порівняв архиєпископ.
Також кардинал звернув увагу на мучеництво християн в Іраку та Сирії
останніх десятиліть та, зокрема, обох
митрополитів з Алеппо – Боулоса Яціґі
та Грегоріоса Йоанна Ібрагіма, яких
було викрадено ще 2013 року.
Відтак відбулася урочиста академія
в архиєпископських палатах. Під час заходу кардинал Шенборн наголосив, що
існування Греко-Католицької Церкви
постійно нагадує Вселенській Церкві
про те, що вона «дихає обома легенями» – Західної та Східної Церкви, що ця
Церква має особливу роль посередника
між Сходом і Заходом. За його словами,
Австрія може з вдячністю подивитися
на сімдесятирічну історію миру та свободи. А це не було само собою зрозумі-

Повідомив о. Юрій Коласа
http://news.ugcc.ua/news

ОРДИНАРІАТ
ДЛЯ КАТОЛИКІВ
ВІЗАНТІЙСЬКОГО ОБРЯДУ
В АВСТРІЇ ВІДСВЯТКУВАВ
СВІЙ 70-річний ЮВІЛЕЙ
4 грудня 2015року, на свято святої великомучениці Варвари, у Відні,
в архиєпископських палатах відбулися
урочистості з нагоди 70-ліття з часу
заснування Ординаріату для католиків візантійського обряду в Австрії.
На урочистостях були: кардинал
Крiстоф (Шенборн), ординарій для
католиків візантійського обряду в
Австрії, aрхиєпископ Петер Стефан
(Цубріеен), Апостольський нунцій
в Австрії, греко- та римо-католицькі священики, викладачі та студенти
факультету католицького богослов’я
Віденського університету, представ-
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лим для багатьох
інших країн, як
свідчить історія
Греко-Католицької Церкви в колишніх комуністичних країнах,
а сьогодні і на
Близькому Сході. Кардинал також висловив
своє захоплення та пошану
всім єпископам,
священикам і мирянам, які з великою
мужністю свідчили свою віру та обстоювали права Церкви в часи утисків.
Про історію Греко-Католицької
Церкви в Австрії розповіли священик
Франц Шлєгель та публіцист Гайнц
Гштрайн у палаці Віденського архиєпископа.
Отець Юрій Коласа, генеральний
вікарій католиків візантійського обряду, у своїй доповіді говорив про роль
Греко-Католицької Церкви в Австрії
та визначив три важливі елементи її
служіння.
Перше. Як Церква, ми маємо пряму
відповідальність опікуватися вірними
візантійського обряду в Австрії та супроводжувати наших людей на шляху
до святості. Ми покликані проповіду
вати їм Христа, навчати правд віри й
уможливити нашим людям участь у
богослужіннях свого обряду та у Святих Тайнах.
Друге. Як Східна Католицька Церква, ми покликані бути посередниками
правди. Наші Церкви беруть свій початок на межі двох світів: західного
латинського християнського світу та
східного православного християнсько-
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Церквою, яка йде до своїх людей та
завжди є зі своїм народом, проголошуючи євангельську Добру Новину –
живого, воскреслого Ісуса Христа.
о. Юрій Коласа та Катерина Бучко
http://news.ugcc.ua/newl

КАЗАХСТАН

го світу. Ми покликані донести Заходу правду про Схід, і навпаки, Сходу
про Захід, щоб, врешті, Схід і Захід
об’єдналися в любові та правді, якою
є Христос.
Третє. Як Східна Католицька Церква ми покликані служити єдності Вселенської Церкви.
Хоча з різних сторін у Греко-Католицькій Церкві вбачають перешкоду
до єднання Церков, насправді це не
так. «Старання задля єдності є основ
ною суттю Греко-Католицької Церкви,
яка містить у собі обидва елементи,
католицьку віру та візантійський обряд», – поділився о. Коласа. Генеральний вікарій звернув увагу на особу
митрополита Андрея Шептицького,
який усім серцем прагнув здійснення єдності, бо глибоко вірив, що ідея
єдності – це Божий дар, який містить
у собі посланництво проголошення
Доброї Новини. Нaприкінці о. Коласа зазначив, що Революція Гідності та
війна в Україні допомогли нам зрозуміти наше завдання в реалізації єдності
Церков. Ми повинні допомогти один
одному звільнитися від політичних
ідеологій і стати Церквою Христа, –

Українська Греко-Католицька Церква

92

У КАРАГАНДІ ВІДБУЛАСЯ
ПОСТСОБОРОВА ЗУСТРІЧ
4 жовтня 2015 року на парафії Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ,
що в Караганді (Казахстан), відбулася
постсоборова зустріч «Жива парафія –
місце зустрічі з Живим Христом» з ініціативи о. Василя Говери, настоятеля
храму.
Після вступного слова про значення патріарших соборів і розповіді про
проведення останнього Патріаршого
Собору в Івано-Франківську, о. Василь
запросив усіх присутніх до спільної
праці в пошуку пропозицій щодо
втілення цієї стратегії в умовах перебування греко-католиків на теренах
Казахстану.
Парафіяни пропонували конкретні
заходи та ініціативи, які потрібно втілити чи організувати на парафії, щоб
вона була згуртованішою, єдиною, дієвою та «живою».
Усі озвучені пропозиції найближчим часом будуть опрацьовані, з ними
ознайомлять усіх парафіян.
Після завершення зустрічі всі охочі
переглянули фільм «Обличчя живої
Церкви».

ЛАТВІЯ

За інформацією прес-служби
УГКЦ в Казахстані

У ЛІЄПАЇ З НАГОДИ СВЯТА
ВОСКРЕСІННЯ ВПЕРШЕ
ВІДПРАВИЛИ СЛУЖБУ БОЖУ
УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
Українці міста Лієпая (Латвія) відвідали першу в історії міста Службу
Божу у візантійському обряді українською мовою.
Вечірню з Літургією Василія Великого відслужив священик Ризької парафії Української Греко-Католицької
Церкви о. Роман Сапужак. Богослужіння відбулося в римо-католицькій
церкві Святого Домініка з Благословення єпископа Лієпайської єпархії
Віктора (Стулпіна). Всі охочі освятили
святкові кошики з пасками та яйцями.
По закінченні відбулася зустріч,
під час якої українці познайомилися
один з одним ближче і поспілкувалися
з отцем Романом і його сім’єю.
Наші вірні у сподіваються, що відтепер українські служби в Лієпаї відбуватимуться регулярно, що сприятиме подальшому духовному єднанню
українців, які мешкають у цьому місті.

http://pmv.ugcc.org.ua/novini
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У ЛАТВІЙСЬКІЙ АҐЛОНІ
МОЛИЛИСЯ ЗА МИР
В УКРАЇНІ
1 липня 2015 року вірні УГКЦ
у Латвії здійснили паломництво до
Аґлонської базиліки – найважливішого духовного центру країни, який
розташований на сході, неподалік від
кордону з Білоруссю.
Прощу очолив настоятель української греко-католицької парафії у Ризі о. Роман Сапужак, а її проведення
благословили єпископ єпархії Яніс
(Буліс) і парох базиліки Даумантс
Абріцкіс.
До групи українців, які проживають
у Латвії, також приєднались і латиші,
щоби спільно молитись перед іконою
Аґлонської Чудотворної Божої Матері
у наміренні за мир в Україні. Молитва
за мир була головною метою паломництва.
Вірні, які приїхали з різних куточків Латвії, приступили до Святих Тайн
Покаяння та Євхаристії.
Святу Літургію українською мовою у візантійському обряді служили у величному центральному храмі
Аґлонської базиліки Успіння Пресвятої Богородиці уперше. Після спільної
молитви всі присутні заспівали церковний гімн «Боже великий, єдиний,
нам Україну храни».
Участь у Літургії взяли близько
40 осіб.
До ікони Аґлонської Чудотворної
Божої Матері з’їжджаються тисячі
прочан, і Богородиця відповідає на їхні
молитви, про що є чимало свідчень.
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РИЗЬКУ ПАРАФІЮ УГКЦ
ВІДВІДАВ АРХИЄПИСКОП
ЗБІҐНЄВ (СТАНКЕВИЧ)
8 грудня 2015 року Божественну
Літургію на парафії Преображення
Господнього УГКЦ у Ризі відвідав митрополит Ризької архиєпархії Збіґнєв
(Станкевич).

Архиєпископ у своїй проповіді
зазначив, що кожен у своєму житті повинен зуміти «вирівняти гори
та наповнити долини», тобто зуміти
врівноважити свою особистість, щоб
не підносити себе над кимось, але і не
принижувати себе. Він зауважив, що
дотримуватися «золотої середини»
важко, але з Божою допомогою немає нічого неможливого.
Після Літургії відбулася спільна зустріч, на якій парафіяни мали змогу
безпосередньо поспілкуватися з митрополитом.

Повідомив Володимир
Іваницький, м. Рига
http://pmv.ugcc.org.ua/novini
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ОБ’ЄДНАНІ
АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ

ня крашанок, шоу мильних бульбашок, приготування барбекю та частування різноманітними стравами
української кухні, які кожна родина
принесла з собою до загального столу.
Представники Посольства України в
ОАЕ та українського консульства в
Дубаї, які завжди активно сприяють
громадським ініціативам українців,
також були присутні на святкових
заходах.
Цього року свято об’єднало понад
250 представників української громади
зі всіх еміратів ( близько 50 осіб торік).
Це перший настільки численний збір
за всю історію об’єднання українців в
ОАЕ. Враховуючи те, що в Арабських
Еміратах неділя є робочим днем, на
жаль, відвідати свято змогли не всі
охочі.

ГРОМАДА УГКЦ В ОАЕ
ВІДСВЯТКУВАЛА ВЕЛИКДЕНЬ
Громада УГКЦ в ОАЕ вперше відсвяткувала Великдень з молитвою та
освяченням пасок. Всенічне Пасхальне
Богослужіння о. Юрій Юрчик, капелан
української громади в ОАЕ, відправив у римо-католицькій церкві святої
Марії в Дубаї, де зібралася численна
громада українців. Про це повідомив
о. Юрій Юрчик.
У сам день Христового Воскресіння Божественну Літургію було відправлено в Грецькій Православній
Церкві (Антіохійський патріархат)
у Джебель Алі (Дубай). З благословення владики Пауля (Хіндера), Апостольського вікарія Південної Аравії,
греко-католицька громада щотижня
звершує Службу Божу в Грецькій Православній Церкві.
Додамо, що після молитви відбувся Великодній благодійний ярмарок,
кошти з якого будуть відправлені на
допомогу Вінницькому військовому
шпиталю.
Та кож у же
вдруге українці
в ОАЕ зібралися на пасхальний
пікнік на Великдень в Крік –
парку м. Дубаї.
У програмі народних гулянь
були пісні, танці, ярмарок, забави діточок із
розфарбовуван-

http://news.ugcc.ua/news

В АБУ-ДАБІ ВІДПРАВИЛИ
ПЕРШУ СЛУЖБУ БОЖУ
УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
7 листопада 2015 року у столиці
Об’єднаних Арабських Еміратів м.
Абу-Дабі відбулася перша регулярна
Служба Божа українською мовою,
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яку відправив
о. Юрій Юрчик,
капелан української громади в
ОАЕ.
Віднині Свята Літургія буде
зв ерш у в атися
кожн у перш у
суботу місяця у
катедральному
соборі святого
Йосифа Обручника.
Українці, які
прийшли у цей
день до церкви, відчули справжню
духовну атмосферу молитви за присутніх людей і за Україну. Всі присутні
мали нагоду приступити до Сповіді та
Святої Євхаристії. Після Богослужіння вірні ділилися планами щодо розбудови духовного життя української
громади в Абу-Дабі.
Вже рік в Об’єднаних Арабських
Еміратах активно діє громада УГКЦ.
Щотижня звершується Служба Божа
українською мовою у Дубаї, де живе
і працює найбільше українців в ОАЕ.
Громада УГКЦ має низку волонтерських проектів в Україні, приймає поранених з зони АТО українських воїнів
на відпочинок та реабілітацію.
В ОАЕ проживає вже понад
8000 українців. Завдяки згуртованості,
єдності та жертовній праці українців
в ОАЕ, присутність УГКЦ у цьому регіоні світу стає все помітнішою.
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X ЮВІЛЕЙНА ВСЕРОСІЙСЬКА
ЗУСТРІЧ ДУХОВЕНСТВА
ТА МОНАШЕСТВА
ДЛЯ КАТОЛИКІВ СХІДНОГО
ОБРЯДУ
X ювілейна всеросійська зустріч духовенства та монашества для католиків Східного обряду, на яку з’їхалися
священики, сестри-монахині та представники парафій з усієї Росії, цього
року відбувалася у Челябінську з 10
до 12 листопада 2015 року.
Ординарій для католиків візантійського обряду владика Йосиф (Верт)
щорічно скликає зустріч духовенства
для підбиття підсумків служіння в
Росії.

денного Великого посту приготовляли
свої душі до зустрічі з Христом воскреслим, і цей радісний день настав.
День, коли зникла темрява гріха, день,
коли засіяло сонце Христос, день, коли
ми, прощаючи один одному прогрішення і разом обнявшись, співаємо
тропар Христос Воскрес! Нехай радість Христового Воскресіння напов
нює серця всіх християн», – сказав
священик.
http://pmv.ugcc.org.ua/novini

РОСІЯ
СВЯТКУВАННЯ ВЕЛИКОДНЯ
В МІСТАХ РАДУЖНИЙ,
МЕГІОН І НИЖНЄВАРТОВСЬК
Українці Сибіру відсвяткували Великдень і помолилися за мир в країні.
На парафіях у російських містах
Радужний, Мегіон і Нижнєвартовськ
зібралися вірні УГКЦ та прославляли
Христа. У день Христового Воскресіння християни греко-католики, вітаючи
один одного, бажали миру та спокою
в сім’ях, а також в цілому світі.
У проповіді о. Василь Мельникович
наголошував на тому, щоби віряни відкрилися Христові, щоб Він постійно
воскресав у наших серцях, у наших
домівках та в наших спільнотах. «Бо
коли буде в нас перебувати Христос
воскреслий, тоді ми переможемо вічну
смерть і будемо разом з прославленою
Церквою в небі, в вічності прославляти Христа воскреслого», – зазначив
о. Василь.
«Настав радісний день Пасхи Христової. Християни протягом сорока-

За матеріалами Українська
Церква в ОАЕ
http://pmv.ugcc.org.ua/novini
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СВЯТКУВАННЯ ПАСХИ
У СУРГУТІ ТА ЛАНГЕПАСІ
У ніч Воскресіння Христового в
храмі Пресвятої Трійці у м. Лангепас
та у неділю зранку на парафії Різдва
Пресвятої Богородиці в м. Сургут для
українців греко-католиків відслужили Пасхальну Божественну Літургію.
За традицією Пасхальні моління у
храмі тривають впродовж ночі з суботи на неділю Христового Воскресіння.
Цьогоріч богослужіння розпочалися
із Надгробного. В часі Надгробного
священик о. Олег Новосад напереміну
з вірними востаннє заспівав скорботний тропар «Благообразний Йосиф»,
поклонився Святій Плащаниці, перенісши її після цього на престіл, де вона
пробуде до Вознесіння.
Після Надгробного з суголосним
співом тропаря «Христос Воскрес»
розпочалася Пасхальна Утреня, потім
відслужили торжественну Пасхальну
Святу Літургію. По закінченні богослужіння відбулося традиційне благословення пасок та інших страв.

Як повідомив адміністратор парафій м. Нижнєвартовськ і Радужний
ієрей Василь Мельникович, метою зустрічі духовенства було спільне молитовне пережиття зустрічі з Христом
та духовна віднова для подальшого
служіння Богові та Церкві.
Цими днями присутні мали змогу
послухати доповідь ієрея Сергія Ніколенко про «Енцикліку Папи Франциска
«Laudato si», а також ієрея Олександра
Бургоса – «Історичний нарис: екзархи
Російської Католицької Церкви».
Каноніст протоієрей Іван Лега
представив присутнім «Партикуляр-

http://pmv.ugcc.org.ua/novini
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не право УГКЦ», а в останній день зустрічі перед духовенством з доповіддю
виступив ієрей Кирил Григорьєв з Караганди (Казахстан), який поділився
особливостями служіння в Казахстані.
На зборах останнього дня владика Йосиф (Верт) зачитав декрет про
створення нової парафії «Різдва Христового» в м. Калінінград і призначив
першого настоятеля новоствореної
парафії ієр. Андрія Залевського.
«В часі зустрічей священики, монашество та миряни поділилися своїми
досягненнями в служінні на парафіях,
а також труднощами, які трапляються
в нелегкому служінні на місійних теренах. Обговорювали різні питання, а
передусім – про священичі покликання в Росії, а також про потреби душпастирів у Росії», – зазначив о. Василь
Мельникович.
На зустріч прибули священики з
усіх куточків Росії: Москви, СанктПетербурга, Калінінграда, Новокузнецька, Новосибірська, Сургута, Мегіону, Нижнєвартовська, Омська та
Челябінська. Також були гості з Казахстану.
Дні зустрічі очолював ординарій
владика Йосиф (Верт).
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торально-міграційного відділу УГКЦ:
голова ПМВ владика Йосиф (Мілян),
секретар о. Андрій Гах та душпастир
для українців Угорщини о. Дамян Габорій.

ли о. Андрій Гах та о. Дамян Габорій.
Літургію співав місцевий угорський
хор святого Єфрема. Після богослужіння відбулася зустріч української
громади з архиєреєм.
Інфоцентр ПМВ
http://news.ugcc.ua/news

Літургію у Церкві святого Антонія
Падуанського. Після служби поспілкувався з вірянами і розповів, що наразі ПМВ працює над організацією
церковних громад в Анкарі та Ізмірі.
Владика Йосиф та секретар ПМВ
о. Андрій Гах перебували у Туреччині з
робочим візитом, щоб вивчити духов
ні потреби українців греко-католиків,
які там мешкають.
Представники ПМВ також зустрілися з Генеральним консулом України
в Стамбулі Василем Боднаром.
Інфоцентр ПМВ
http://pmv.ugcc.org.ua/novini

УГОРЩИНА

http://pmv.ugcc.org.ua/novini

В УГОРЩИНІ ВІДБУЛОСЯ
ПЕРШЕ ПАЛОМНИЦТВО
УКРАЇНЦІВ ГРЕКОКАТОЛИКІВ
14 лютого 2015 року в Мішкольці
відбулася проща з іконою Богородиці
Неустанної Помочі, яка є покровителькою українців в Угорщині. З цієї нагоди до Мішкольця прибули українські
паломники з усієї Угорщини. Також у
прощі взяли участь представники Пас-

ТУРЕЧЧИНА
У СТАМБУЛІ ЗАСНУВАЛИ
ПЕРШУ ГРОМАДУ УГКЦ
7 вересня 2015 року у турецькому
Стамбулі заснували першу громаду
УГКЦ.
Голова ПМВ владика Йосиф (Мілян) відслужив для українців греко-католиків Стамбулу Божественну
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ВШАНУВАННЯ 201-ї річниці
З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТАРАСА
ШЕВЧЕНКА В УГОРЩИНІ
21 березня 2015 року за підтримки
Державного самоврядування українців
Угорщини, Столичного самоврядування українців і Товариства української
культури в Угорщині в Будапешті відзначено 201-у річницю від дня народження Тараса Шевченка.
За українським звичаєм вшанування пам’яті Великого Кобзаря почалося
зі Святої Літургії в греко-католицькій церкві святого Флоріана, яка розташована у ІІ районі Будапешта, на
правому боці ріки Дунай. Як сказав
на проповіді о. Дамян, ми прийшли
до церкви для того, щоб спільно помолитися, відчути дух великої людини,
Кобзаря, Пророка; запозичити його
мудрість. «Тарас Шевченко подібно,
як і Христос, – наголосив о. Дамян, ‒
каже не заздрити, а пізнавати любов,
Божу любов. І ми зараз вчимося любити свою Батьківщину. І ця любов
має бути правдивою, спасати і єднати
нас». Подібно, як Мойсей нам залишив
Заповіді Життя, Тарас Шевченко пише
у вірші «Три літа» (1845 ): «Не завидуй
багатому... не завидуй могучому... не
завидуй і славному... Не завидуй же
нікому, Дивись кругом себе...».
Після закінчення Святої Літургії
представники української громади

Владика Йосиф очолив Святу Літургію та Молебень до Богородиці.
У богослужінні також взяли участь
представники Угорської Греко-Католицької Церкви.
Ікона Богородиці Неустанної Помочі прибула з Будапешта, де протягом кількох місяців була виставлена
для вшанування в греко-католицькому храмі святого Флоріана, в якому
українці збираються на богослужіння.
Ікона виконана українським художником в Угорщині Петром Пугою.
Місцем вшанування цієї ікони для
місцевих українців у Мішкольці стане греко-католицький храм, в якому
ікона буде виставлена протягом місяця та перевезена до Ніїредьгази для
подальшого вшанування, а згодом до
марійного місця Маріяповч.
15 лютого, у день Стрітення, у греко-католицькому храмі святого Флоріана в Будапешті відбулася Архиєрейська Літургія за участю владики
Йосифа (Міляна). З ним співслужи-
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в Угорщині та гості відправилися на
площу Тараса Шевченка, де о. Дамян
відслужив заупокійну панахиду.
Юрій Кравченко, голова Державного самоврядування українців Угорщини, першим виголосив промову. У ній
ішлося про те, що 21 березня 2015 року
світова громадськість 15-й рік поспіль
святкує день поезії. А ми, українці
Угорщини, цього року вшановуємо
пам’ять поета світового рівня, українського пророка Тараса Шевченка.
Юрій Кравченко подякував усім, хто
зібрався на площі біля пам’ятника –
«у тому місці, яке згуртовує нас, українців Угорщини; біля постаменту тієї
людини, яка писала: “Обніміться ж,
брати мої, молю вас, благаю!”»
Ярослава Хортяні, голова Європейського конгресу українців та Товариства української культури в Угорщині,
у своєму виступі також подякувала
присутнім за те, що «з року в рік приходять сюди покласти квіти, і зараз
не забувають про Україну... Думайте
про Шевченка, вчіть українську мову,
«і чужого научайтесь й свого не цурайтесь», – словами Шевченка звернулася
Ярослава Хортяні до усіх присутніх.

«У ці важкі часи для України будьмо
з нею. Прошу пам’ятати, що Чорний
Орел над Україною скоро зникне, а
Україна засяє в сім’ї Європейських
народів, – продовжувала далі Ярослава Хортяні, – того хотів Шевченко,
і це маємо зробити ми!».
Основною думкою виступу першого радника Посольства України в
Угорщині, Андрія Лупака, було: «Кредо Тараса Шевченка – возвеличувати
українців і своїм словом їх захищати.
Хтось бореться зброєю, а для когось
зброя – це слово. До таких належить
і Шевченко, слова якого настільки глибокі, що є актуальними й сьогодні».
Сильні враження на присутніх
заходу справило виконання «Заповіту» Тараса Шевченка українською
та угорською мовами, який озвучили Олександра Корманьош та Роберт
Гараї, відповідно, та музичного виконання «Заповіту» бандуристками Івано-Франківського Прикарпатського
університету ім. Василя Стефаника –
професором Віолетою Дутчак та аспіранткою Наталією Савчук.
Відтак, схилили голови та поклали вінки і квіти невмирущому Сину
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України почесні гості, дипломати, члени місцевих самоврядувань українців
м. Будапешт та інших міст Угорщини,
усі бажаючі.
Переїхавши на лівий берег ріки Дунай, у концертному залі Столичного
самоврядування о 16 год «Заповітом»
Шевченка розпочалося святкове концертне дійство. Ведучі свята, Вікторія
Штефуца угорською і Уляна Княгинецька українською мовою протягом
двох годин представляли нові номери
концертної програми.
Після концертної програми усі охочі могли купити сувеніри, які виготовили матусі з дітьми, учасники Гуртка української традиції м. Будапешт
«Калина червона», яку веде Вікторія
Петровська. Гроші, виручені з продажу сувенірів, а це: 28 000 фор., 5 євро,
1000 грн. підуть на допомогу бійцям
АТО. Ініціатором ідеї виготовлення
сувенірів для допомоги військовим
була Галина Шевчук.
Ще довго після офіційної частини
заходу не розходилися люди. Українці,
які з’їхалися з усіх частин Угорщини та
гості з України, мали про що поговорити. Ми – як птахи, весною повернулися
у коло рідні і чекаємо прийняття, хочемо поділитися своїми переживаннями.
Тому велика подяка всім, хто організував Шевченківське свято і навколо
нього згуртував українців.
Повідомив о. Дамян Габорій
http://news.ugcc.ua/news

ВЕЛИКДЕНЬ У БУДАПЕШТІ
У день Воскресіння Христового
святкова Літургія відбулася в угорському греко-католицькому храмі
святого Флоріана м. Будапешт. У цьоУкраїнська Греко-Католицька Церква

100

му храмі українці щомісяця збираються на богослужіння українською
мовою.
Напередодні, у Страсний тиждень,
для української громади з Будапешта
та околиць були проведені Великопісні
реколекції. Духовні науки були поєднані зі Страсними богослужіннями.
Реколектантом був о. Дамян Габорій,
душпастир для українців в Угорщині.
В рамках духовних наук відбулися зустрічі з дітьми, молоддю та дорослими.
Духовні науки та страсні богослужіння
відбувалися в приміщенні Державного
самоврядування українців в Угорщині.
Під час літургії о. Дамян прочитав Великоднє послання Святішого
Патріарха Святослава, глави УГКЦ.
На завершення богослужіння священик привітав усіх присутніх зі святом.
Святкову Літургію на Великдень співав хор з греко-католицького храму м.
Мішкольц спільно з місцевою громадою. У молитві взяли участь представники дипломатичного корпусу, гості
з України та українці, які мешкають у
різних куточках Угорщини.
Після Літургії діти з недільної шко
ли привітали усіх з Воскресінням
Христовим, а також відбувся виступ
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соліста Львівської обласної філармонії
тенора Назара Тацишина.
На завершення на площі біля церкви відбулося освячення Великоднього
кошика і святкове частування.
http://pmv.ugcc.org.ua/novini

СВЯТКУВАННЯ СВЯТА
ПРЕСВЯТОЇ ТРІЙЦІ
У БУДАПЕШТІ
31 травня українці у ІХ районі Будапешта відсвяткували свято Святої
Трійці. Розпочалося свято Літургією в
болгарській церкві, яку очолив о. Дамян Габорій у супроводі хору святого
Єфрема.
Отець Дамян наголосив у своїй проповіді, що велич і суть цього християнського празника, який є одним із
головних у Церкві Ісуса Христа, полягає в тому, що на 50-й день після
смерті Спасителя на Його апостолів
зійшов Святий Дух у вигляді вогнен
них язиків. Саме з цього моменту, як
стверджують богослови та ієрархи нашої віри, починається історія створення святої Вселенської Апостольської
Церкви.
Після Служби Божої з просторої та
ошатної церкви угорських болгар, що
на вул. Ваґоугід, 15, українці з родинами і друзями попрямували до будинку
культури Ференцвароша. Тут дівчата
і жінки плели віночки, робили букети
із принесених квітів та зелених гілок
і колосків пшениці. Відтак о. Дамян
окропив їх свяченою водою.
Веселили українців у Зелену неділю (під гучні оплески гостей) троїсті музики Закарпатського народного
хору і танцювальний молодіжний колектив «Кольори Карпат» з Ужгоро-

да, яких представила публіці речник
української меншини в Парламенті
Угорщини Ярослава Хортяні. Також
гаряче аплодували глядачі маленьким
артистам із Недільної школи. Усі вони виявилися дуже дотепними, талановитими і старанними, співаючи
пісеньки, танцюючи та декламуючи
віршики про Зелені свята. Вчительки
Вікторія Бернат, Марія Втерковська та
інші прищеплюють дітям із змішаних
українсько-угорських родин любов до
українських народних традицій уже
змалку.
Опісля Ярослава Хортяні разом із
головою ДОСУУ Юрком Кравченком
висловили подяку голові національного самоврядування українців ІХ району столиці Ніколеті Хортяні, членам
самоврядування Яні Ваш та Олені Радуй за організацію чудового заходу зі
святкування дня Святої Трійці та привітали їх із вагомим культурницьким
дебютом.

ні може стати благодатною вологою
у зростанні нових поколінь правдивих християн третього тисячоліття,
що житимуть у святості й жертвенній
любові до Церкви та рідного народу».
Також єпископ наголосив: «Світло
поборює темряву, добро поборює зло,
а правдива Церква завжди переслідувана… На нашій Церкві наочно здійснюються Христові слова: «Переслідували мене, переслідуватимуть і вас».
Це – ознака правдивої Церкви».
На закінчення о. Дамян подякував
учасникам зустрічі за присутність та
поінформував, що виставка відбувається за підтримки Інституту історії
Церкви Українського Католицького
університету та протягом літа буде
виставлена в різних містах Угорщини.
Серед гостей були присутні представники Українського державного
столичного самоврядування на чолі
з п. Наталією Шайтош, головою Державного самоврядування м. Сеґед,
українці зі Сеґеда, Ваца, Будапешта й
американські студенти, які навчаються
в Центральному європейському університеті.

Повідомив о. Дамян Габорій
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У ЦЕНТРІ УКРАЇНСЬКОЇ
КУЛЬТУРИ В УГОРЩИНІ
ВІДБУЛОСЯ ВІДКРИТТЯ
ВИСТАВКИ
«ІСТОРІЯ УГКЦ В ПІДПІЛЛІ.
ВИХІД З ПІДПІЛЛЯ»
8 червня 2015 року голова Пасторально-міграційного відділу УГКЦ,
єпископ-помічник Київської архиєпархії УГКЦ Преосвященний владика
Йосиф (Мілян) відкрив виставку, приурочену 25-літтю виходу Церкви з підпілля. У відкриті заходу також взяли
участь Юрій Кравченко, голова Українського державного самоврядування
в Угорщині, Ярослава Хортяні, речник української меншини в парламенті Угорщини, та єрей Дамян Габорій,
душпастир для українців Угорщини.
Звертаючись до присутніх, єпископ зазначив: «Історія Української
Греко-Католицької Церкви стала надбанням цілої Вселенської Церкви. За
словами патріарха Йосифа Сліпого,
Українська Греко-Католицька Церква
поклала на вівтар правдивої єдності
з Богом й Апостольським престолом
«горе трупів і море крові». Це сьогод-

http://news.ugcc.ua/news
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В УГОРЩИНІ ВІДЗНАЧИЛИ
ДЕНЬ ХРЕЩЕННЯ КИЇВСЬКОЇ
РУСИ ТА ВШАНУВАЛИ
ПАМ’ЯТЬ КНЯЗЯ
ВОЛОДИМИРА
26 липня 2015 року українці грекокатолики Угорщини у м. Тіхань відзначили День хрещення Київської Руси-України та вшанували 1000-ліття
упокоєння святого рівноапостольного
князя Володимира.
Урочистості розпочалися в храмі
Тіханського абатства, монашого ордену бенедектинців, з молебня до святого Володимира Великого, після якого
відбувся чин відновлення хресних обітів. Моління провів о. Дамян Габорій,
душпастир для українців в Угорщині.
В своїй проповіді священик наголосив на ролі святого Володимира для
українського народу та королеви Угорщини Анастасії, внучки Володимира,
для угорського народу. Після цього
присутні спустилися до каплички, яка
розташована під вівтарем храму, де
відбулася панахида над гробом короля
Угорщини Андраша.
У святкуванні взяли участь: Державне самоврядування українців
Угорщини, перший заступник президента світового Конгресу українців і речниця українців Угорщини в
угорському Парламенті пані Ярослава
Хортяні, представники Міністерства
людських ресурсів Угорщини, Посольства України в Угорщині, Тіханського
абатства ордену святого Бенедикта,
Почесний консул Угорщини в м. Івано-Франківськ Василь Вишиванюк та
представники місцевих органів самоврядування українців.
У рамках святкування відбулося покладання квітів до пам’ятника
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угорського короля Андраша І та його
дружини, королеви Анастасії, української княгині, онучки Володимира
Великого.
На завершення свята на території
Тіханського абатства відбувся концерт
за участю оркестру народної музики
Олега Камінського (Івано-Франківськ)
за сприяння почесного консульства
Угорщини в м. Івано-Франківськ та БО
«Фонд «Відродження Прикарпаття» та
Заслуженої артистки України, Посла
миру, Наталії Шелепницької.
Після цього учасники заходу переїхали в місто Веленце на березі озера
Веленце, де за сприянням угорського
уряду відпочивають діти бійців-учасників АТО. Для діточок прозвучали
українські пісні та відбулися майстеркласи.
Прес-служба УГКЦ в Угорщині
http://pmv.ugcc.org.ua/novini

В УГОРЩИНІ ВІДБУЛАСЯ
ПРОЩА З НАГОДИ 150–річчя
ВШАНУВАННЯ ІКОНИ
МАТЕРІ БОЖОЇ НЕУСТАННОЇ
ПОМОЧІ
В день передсвяття празника Різдва Пресвятої Богородиці 20 вересня
2015 року в місті Ніредьгаза (Угорщина) відбулося паломництво з нагоди
150-річчя вшанування ікони Богородиці Неустанної Помочі, яку папа Пій
IX віддав під опіку отцям-редемптористам для публічного вшанування.
Відтоді щораз більше поширюється
вшанування цієї ікони.
Виставлення ікони, яка прибула з
Мішкольц, відбулося в Угорському
греко-католицькому храмі. З цієї нагоди прибули багато українців з Бу-
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дапешта, Кішварди, Ваца, Мішкольц,
Ужгорода, Мукачева, Хуста, а також
українці та угорці, які мешкають в
Ніредьгазі. На заході були присутні
представники українського консульства в Ніредьгазі.
З духовенства у прощі взяли участь:
о. Дамян Габорій, душпастир для українців в Угорщині, який очолив Літургію, о. Венямин Довганич, ЧСВВ,
ігумен василіянського монастиря в
Мукачево, який до паломників звернувся із Божим словом, о. Андре Ковач,
парох Угорського греко-католицького
храму в Мішкольцах, де дотепер перебувала ця ікона для вшанування і місцевий парох Угорського греко-католицького храму о. Томаш. Божественна
Літургія супроводжувалася співом за
участю артистів Закарпатського народного хору України. На завершення
свята відбувся молебень до Пресвятої
Богородиці, а також виступ дітей з недільної школи м. Будапешт.
У своєму зверненні до паломників,
о. Дамян передав вітання та подяку від
голови Пасторально-міграційного відділу УГКЦ владики Йосифа (Міляна)
для ієрархії Угорської греко-католиць-

кої церкви за те, що вони відкривають
свої храми українцям, які ще не мають
своїх церков на території Угорщини.
Священик нагадав, що українці Угорщини мають свою ікону Пресвятої Богородиці Неустанної Помочі, яка була
намальована українським художником
Петром Пугою, який мешкає в Угорщині. Громада українців вирішила, що
ікона буде оберегом угорського українства. Освятили ікону в день Різдва
Пресвятої Богородиці 2014 року, в
греко-католицькому храмі святого
Флоріана у Будапешті. В цьому храмі
ікона була виставлена для вшанування
протягом півроку. «Ця ікона відвідає
кожне місто Угорщини, де проживають українці», – резюмував священик.
Паломництво було організовано за
підтримки Державного самоврядування українців Угорщини та Товариства
української культури в Угорщині.
Це вже друге паломництво в Угорщині з іконою Матері Божої Неустанної Помочі у цьому році. Перше відбулося в м. Мішкольц 15 лютого, в день
Стрітення ГНІХ. Тоді архиєрейську Літургію очолив владика Йосиф (Мілян)
у присутності духовенства з України
та Угорщини.
http://pmv.ugcc.org.ua/novini

У БУДАПЕШТІ ВІДЗНАЧИЛИ
ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ
ТА СВЯТО ПОКРОВИ
14 жовтня 2015 року у Будапешті
українці відзначили День захисника
Вітчизни та свято Покрови Пресвятої
Богородиці.
Святкування розпочалося спільною
молитвою, яку провів душпастир для
українців в Угорщині о. Дамян Габорій.
Пасторально-міграційний відділ
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У програмі
концерт у, організованом у
Самоврядуванням українців
Ержебетвароша
спільно з самовряд уванням
українців ІІ району Будапеш
та, був бойовий
гопак від Варшавської школи, вірші Тараса
Шевченка на козацьку тематику у виконанні угорського актора Гараї Роберта, пісні Бірток Дьонді про козаків,
виступ вокального тріо «Водограй».
У рамках святкування також відбулася презентація І тому книги «"Подєбрадський полк" Армії УНР» авторства
Романа Коваля та Віктора Моренця.
Цього ж дня Державне самоврядування українців Угорщини за підтримки
Столичного самоврядування українців
та Самоврядування українців Ержебетвароша провели конкурс художнього читання української поезії для
школярів, приуроченого до «Дня Українського козацтва». У конкурсі взяли
участь 30 дітей у трьох вікових категоріях від 3 до 18 років.
У неділю, 18 жовтня, відбулася Божественна Літургія з нагоди празника
Покрови Пресвятої Богородиці. Вір
ні мали нагоду приступити до сповіді
та причастя. Святу Літургію очолив
о. Дамян Габорій у супроводі співу
місцевого хору святого Єфрема.
За матеріалами пресслужби УГКЦ в Угорщині
http://pmv.ugcc.org.ua/novini

УКРАЇНЦІ УГОРЩИНИ
ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ ГІДНОСТІ
ТА СВОБОДИ
22 листопада 2015 року українська громада у Будапешті відзначила
День Гідності та Свободи. Захід відбувся на площі Тараса Шевченка, біля
пам’ятника Кобзаря. Ініціатором було
посольство України в Угорщині.
Вшанування розпочалося з молитви, яку провадив душпастир для
українців Угорщини о. Дамян Габорій.
А відтак, прозвучав Гімн України та
«Молитва за Україну» («Боже великий,
єдиний, нам Україну храни») за участю
ансамблю «Козацькі забави» (м. Київ).
До присутніх з промовою звернувся
в. о. посла України в Угорщині Михайло Юнгер та український речник
в угорському парламенті Ярослава
Хортяні. На завершення відбулося
покладання квітів до пам’ятника Тарасові Шевченку.
22 листопада, з нагоди Дня Гідності
та Свободи та празника Архистратига
Михаїла, відбулася Божественна Літургія, після якої присутні в церкві відправили панахиду за Героїв Майдану
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та Захисників Вітчизни, що полягли
на Сході України.
Також у приміщенні Державного
самоврядування українців в Угорщині,
в Будапешті, відбулося відкриття та
посвячення музею-галереї.
Освячення приміщення здійснив
душпастир для українців Угорщини
о. Дамян Габорій. Після відкриття гості
мали змогу побачити в галереї виставку українських художників Угорщини.
У заході взяли участь представники
українського посольства в Угорщині, представники угорської влади на
чолі з державним секретарем міністерства людських ресурсів Угорщини
Мікловшем Шолтесем, голова Державного самоврядування українців Юрій
Кравченко, представник української
нацменшини в угорському парламенті
Ярослава Хортяні, а також українці,
які мешкають у Будапешті, та угорці.
Під час офіційних виступів Мікловшу Шолтесу вручили грамоту від Глави
УГКЦ Блаженнішого Святослава за
сприяння в проведенні літніх таборів на території Угорщини для дітей
учасників АТО.
В рамках заходу також відбувся
святковий концерт за участю артистів Будапештського оперного театру,
тріо бандуристок «Гердан » (м. ІваноФранківськ) та ансамблю «Козацькі
Забави» (м.Київ).

Кожна дитина мала нагоду проявити
свої таланти перед святим Миколаєм
та отримати від нього подарунок. На
завершення для присутніх виступила зі святковою програмою художній
керівник вокального ансамблю «Намисто» Слюсаренко Олена.
Після цього учасники святкового
дійства взяли участь у Божественній
Літургії з нагоди празника святого
Миколая. Літургію очолив о. Дамян
Габорій. У проповіді священик виділив основну рису святого Миколая –
милосердя. «Ця чеснота найбільше
уподібнила святого до Господа Бога,
бо Господь є найбільшим милосердям», – зазначив о. Дамян.
Після Літургії священик прочитав
звернення Глави УГКЦ Блаженнішого
Святослава з нагоди відкриття Ювілейного року Божого Милосердя та
привітав усіх іменинників.
Свято Миколая у Будапешті завершилося виступом заслуженого діяча
мистецтв України, професора вокалу
Київського Національного університету культури і мистецтв Миколи Сікори.

http://pmv.ugcc.org.ua/novini

СВЯТИЙ МИКОЛАЙ ЗАВІТАВ
ДО УКРАЇНСЬКОЇ МАЛЕЧІ
БУДАПЕШТА
20 грудня у Будапешті відбулося
свято Миколая для української малечі. Захід розпочався з виступу діточок Української недільної школи.
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ПАМ’ЯТІ
отця ВАСИЛЯ ПОТОЧНЯКА –
апостола душпастирства мігрантів
«З великим сумом ми сьогодні дізналися, що відійшов у вічність великий апостол душпастирства мігрантів нашої Церкви – світлої пам’яті
о. Василь Поточняк. Отець Василь
був невтомним духовним отцем наших заробітчан, зокрема в Італії. Він
був одним з перших координаторів
національного душпастирства серед
українців у цій країні, невтомно дбав
про добро наших заробітчан в Італії.

Отець Василь невтомно здійснював
апостольські подорожі різними країнами… І можна захоплюватися тим,
як о. Василь боровся зі своєю невиліковною недугою. Який християнський
приклад він подавав усім невиліковно
хворим, – приклад надії, надії на вічне
життя в Бозі», – написав Глава УГКЦ,
Блаженніший Святослав у своєму співчутті з приводу смерті о. Василя Поточняка.
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Отець Василь Поточняк народився
9 липня 1973 року у селі Лімна, Турківського району Львівської області у багатодітній родині, в якій виховувалося
п’ятеро дітей. Він навчався в Лімнянській середній школі, а потім у Вищій
Люблінській семінарії та Люблінському Католицькому університеті.
У 1996 році отримав дияконські
свячення з рук владики Юліана (Вороновського), правлячого архієрея Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ.
А вже за рік отримав ієрейські свячення у рідному селі.
Отець Василь викладав у Дрогобицькій духовній семінарії й одночасно очолював Комісію у справах молоді
Самбірсько-Дрогобицької єпархії.
З благословення Блаженнішого Любомира Гузара періодично їздив до Росії, у Тюменську область, де душпастирював для українців греко-католиків.
У 2000–2003 роках отець Василь навчався в Папському східному інституті в Римі на факультеті Церковних
наук у галузі Літургійого Богослов’я.
Ще під час навчання розпочав і провадив активну душпастирську діяльність
серед українців в Італії. Отець Василь
пожертвував наукою заради пошуку й
об’єднання у громади українців греко-католиків на теренах Італії: «Його
докторські студії відійшли на другий
план, тому що Церква потребувала
координатора. І він їздив з міста до
міста в Італії і допомагав створювати
наші громади. Наука була відкинута
назавжди», – зазначив голова ПМВ
владика Йосиф (Мілян).
У 2001 році Блаженніший Любомир призначив о. Василя координатором для українців в Італії. За цей
час він створив понад 70 українських

громад у різних містах Італії. Активно опікувався духовним, культурним
та громадським життям трудових мігрантів, виступав на їхній захист перед
італійською та українською владою.
Запровадив щорічне святкування «Дня
Матері». Був засновником християнського часопису «До Світла», форумів українців Італії та багатьох інших
культурних і громадських ініціатив.
У 2009 році о. Василь був призначений секретарем Пасторально-міграційного відділу УГКЦ. За час праці у
відділі стараннями о. Василя були
запроваджені щорічний Спецкурс зі
специфіки місійного служіння для семінаристів старшокурсників і Духов
но-формаційний семінар підвищення
кваліфікації для місіонерів.
Отець Василь Поточняк започаткував Міжнародну пішу прощу мігрантів
та їхніх родин зі Самбора до Зарваниці
і завжди був її ідейним натхненником .
«Отець Василь був креативним місіонером, ревним душпастирем, який
з великою любов’ю і відповідальністю ставився до своїх священичих
обов’язків. Він любив Церкву, яка
була розкидана по світах. Його власна родина теж розкидана по світах
колишнього Радянського Союзу. Він
тужив за єдністю рідних і міг послужити тим, які були розкидані по країнах Європи, щоби об’єднати їх бодай
в єдину спільноту, єдину родину, яка
називається Церква, служачи у Пасторально-міграційному відділі», – каже
владика Йосиф.
Отець Василь Поточняк був великим патріотом свої батьківщини –
України. Своєю духовністю і свідченням християнського життя він привів
і утвердив багато християнських душ.
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А своїм життям він постійно виявляв
повне довір’я Божій волі, яке засвідчив
сприйняттям хвороби і терпінням як
виявом Божого милосердя та можливістю свідчення Христової благовісті навіть на постелі недуги. Розради
і заступництва о. Василь одержував у
житті на прикладі митрополита Анд
рея Шептицького, за прославу якого
молився.

15 квітня 2015 року після довгого,
майже трирічного, лікування важкої
хвороби на 42 році життя о. Василь
відійшов у вічність в італійському місті
Брешія. Протоієрея Василя Поточняка поховали у крипті в Зарваниці на
Тернопільщині.
На спомин о. Василя Поточняка
публікуємо його духовний заповіт.

ДУХОВНИЙ ТЕСТАМЕНТ (ЗАПОВІТ),
писаний в часі цілонічного чування
в Єрусалимі 14–15 вересня 2012 року Божого
у храмі Гробу ГНІХ
Знаючи свій діагноз «з метастазами…» розумію … тому, вперше у своєму житті бажаю написати духовний
тестамент.
1.
Пишу о 2-й ночі під голосні молитви різних конфесій, які служать у
Божому Гробі. Все ж, початок тестаменту відбувся вчора, з 20:30, коли я
довго молився на колінах на Голгофі –
сповідався Богу, згадував, очищався з
прощених Богом гріхів, але мною ще
не до кінця розкаяних.
Чомусь піт протікав по моєму хребті, ніби я пив щось, а насправді – ні.
Це – гаряча, щира і довга розкаянна
Ісусова молитва відкривала мені ціну
Голгофи. Ой, дуже дорого Господь заплатив за гріхи наші!
Я розкаююсь в гріхах, прогрішеннях свідомих і ні, які були у відношенні до Бога, Церкви та до навколишніх
і себе самого. Розкаююсь у затягнутих,

напружених стосунках з декількома
особами ще з римського періоду мого
координаторства. Зі свого боку прощаю і прошу прощення у кожної ображеної людини. Знаю, що більшість
грішних конфліктів прийшли із зустрічі заздрості з ревністю. Прости
нам, Боже!
2.
Під час молитви на Голгофі, я духов
но відчув, що ця моя раптова хвороба
не випадкова та не являється якимось
нещастям. А навпаки. Я, ще із семінарійних літ молився, щоб якось послужити Богові – в дусі і правді. Принести
духовну користь! Для цього, звісно,
треба скласти жертву. Я довший час
складав, або радше, намагався складати жертву не тільки духом, але й тілом.
Але тепер – розумію – настав момент
скласти жертву до кінця. На початку,
30.08.12 р.Б. у четвер о 15:10, я з цього
не сповідався і не міг зовсім збагну-
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ти, але згодом, а особливо сьогодні –
я усе зрозумів. Тепер, свідомо і без
лишнього пафосу, я стократ дякую
Богові, що Він обрав мене – грішного
і недостойного – щоб скласти жертву
у молодому, повному сил, планів, проектів, успіхів, візій житті. Це справді ласка Божа! Знаю, що митрополит
Андрей просив Бога засвідчити свою
віру і любов мученичою смертю, але
не був удостоєний такої вибраності,
хоча терпів тяжко і довго.
А мені Бог подарував таке – скласти
жертву до кінця. Це задля того, щоб
Божественна сила діткнулась душ багатьох, особливо моєї родини, Лімни,
учасників прощ Самбір-Зарваниця,
українського греко-католицького духовенства та мирян в Італії, Дрогобичі,
Києві, Вишгороді та ін., де мене Бог
посилав.
Все ж важливо не те скільки ти живеш років, а те, як ти живеш. Якщо
Господь вважає, що моє життя і період терпіння будуть вистачаючими
задля спасіння моєї душі і заохоти до
духовного життя ще когось, то хай так
буде! На славу Божу!
3.
Під час молитви «З нами Бог, зрозумійте народи і поклоняйтеся, бо за
нами Бог!» у Божому гробі, мене якось
просвітило світло невидиме. Здається,
Боже світло. Віра і світло як найосновніші у моєму подальшому складанні
жертви Богу. Тому прошу у Господа
надалі сіяти миром, любов’ю, добротою, глибиною та вірою. Особливо хочеться до кінця днів моїх не нарікати,
не сумувати, не бідкатись, а навпаки,
сіяти великою любов’ю, яка з Небес
зійшла. Господи, поможи мені, допоможи, навчи, поведи, бо я сам не вмію
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і це мені не під силу, особливо у найважчих хвилинах у розмові із батьками (такими мені дорогими!)
4.
Третя молитва у храмі Божого гробу
стосувалась моїх знайомих з далекого
минулого і аж до сьогоднішнього дня.
Я щиро прошу у Господа Його святої
підтримки для мого Тата (Вітця), якого
мені дуже шкода, по-людськи, та для
Матері моєї. Боже, дай їм обом силу й
віру похоронити третього сина.
За мою сестру Ніну з сім’єю, за сес
тру Свєту з сім’єю, за брата Тараса з
сім’єю і за племінницю Іру з сім’єю
прошу у Господа дати їм духовну свідомість, щоб упорядкувати своє життя
перед Всевишнім.
Молюся за нашу Церкву, моїх дорогих друзів від дитинства, сусідів,
школярів, однокурсників у семінарії,
співпрацівників у Дрогобицькій Семінарії, гімназії, в Італії та душпастирському служінні, у Києві, Вишгороді
та в «розсіянні сущих».
Дякую Богу за те, що смерть мого
брата стала моїм духовним народженням. Молюсь за усіх моїх рідних усопших та за моїх духовних наставників
і учителів: о. Станіслава Моєка, Василя
Хащівського, Дмитра Мортиша.
Згадую перед Богом усіх єпископів, які мене водили шляхами Господніми: влд. Юліян (мій святитель),
блаж. Любомир, влд. Йосиф (Мілян)
друг і порадник, влд. Ярослав (Приріз),
блаж. Святослав, влд. Венедикт, влд. Василь (Семенюк) та влд. Богдан (Дзюрах).
Згадую перед Богом моїх духовних
учителів та співбратів, які мені допомагали у становленні священнослужителя. Зокрема о. Петра Сюська –
друг, родич, порадник, «золота душа»,

о. В. Тарнавського, о. Я. Шафрана,
о. М. Соболту та ін. з Дрогобича, Києва та ін.
Благослови Господи добрих монахинь с. Роману, с. Маргарету, с. Антонію. В цілому СНДМ та СЧСВВ та ін.
Я був духовною дитиною і знаю, як
бути духовним провідником, тому молюсь за вас, дорогі мої духовні чада.
Молюсь за моїх похресників Наталю,
Владислава, Марію-Магдалину, Романа-Тадея, Ігоря та ін.
Дякую побожним мирянам, молоді,
хорошим парохіянам, спільноті паломницькій Самбір–Зарваниця, «Матерям
у молитві» та студентській молоді та ін.
Особливо близькі мені наші ведучі
Прощі, мої друзі з Болоньї та інших
міст України та Італії.
Дякую Богові за моїх хороших друзів: о. Юстина (Бойко), о. Ігоря Козанкевича, о. Василя Говеру та ін.
5.
Чому Бог забирає мене ?
У молитовній тиші я вдумувався
в це питання (вкотре поставлене за
останні два тижні). Моя остаточна відповідь – «Так треба». Саме тому молюсь тими днями за словами ап. Павла
«молитвою і благанням з подякою».
Хочеться дякувати Богу за гарні
роки життя в Україні, Польщі, Росії,
Італії, а також трохи у Франції.
Хочеться благодарити Бога за покликання нести Божу любов у світ відважно, не шкодуючи сил і здоров’я.
Дякую Богу за обрані у головних
темах правильні рішення, за які не
шкодую, а свідомий, що Бог їх бачив
і благословив.
За все дякую Богові!

Українська Греко-Католицька Церква

112

