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СЛОВО
ВІД РЕДАКЦІЇ

2016 рік — Cвятий Рік, проголошений Папою
Франциском Роком Божого Милосердя в усьому
світі.
«Я часто замислювався над тим, як Церква може зробити очевиднішою свою місію — бути свідком Милосердя.
Це шлях, який розпочинається з духовного навернення.
І ми повинні ступити на цей шлях. Саме тому я вирішив
проголосити Надзвичайний Ювілей, у центрі якого буде
Боже Милосердя. Це буде Святий Рік Милосердя. Ми бажаємо прожити його у Cвітлі Господнього Cлова: «Будьте
милосердні, як Отець» (Лк, 6:36)», — зазначив Святіший
Отець.
Символічно, що на прохання Папи Франциска Рік
Божого Милосердя у Вселенській Церкві у Ватикані відкривала старовинна українська ікона «Милосердя Двері»
з українського греко-католицького собору Преображення
Господнього у польському місті Ярославі.
Що ж таке милосердя? Це не просто прагнення допомогти кожному, хто потребує, а діяльна допомога, яка
є втіленням любові до ближніх.
Очевидно, кожен християнин має робити милосердні
вчинки: голодного нагодувати, спраглого напоїти, голого
одягнути, недужого відвідати, померлого поховати.
Протягом кількох останніх років саме милосердя стає
тією рушійною силою, що підтримує тисячі українців-патріотів, які на Сході України захищають нашу державу від
військової агресії. Саме через милосердя десятки і сотні
тисяч вимушених переселенців із зони військового конфлікту на Донбасі отримують дах над головою і необхідну
допомогу.
Господь милосердний, і Його милосердя не оминає нікого. А милосердя, яке чинять люди, свідчить про те, що у
людському серці є багато добра.
Сьогодні, у часи буремних подій і лихоліть по всьому
світу, коли люди втрачають орієнтири і цінності, милосердя залишається тією надією і соломинкою, за яку хапається кожен.
Папа Римський Іван Павло II, який свого часу став апостолом Божого Милосердя, писав: «Милосердя виявляє
світові справжнє обличчя Бога і правдиве обличчя людини».
Тож у цей Рік Божого Милосердя просимо Господа про
милосердя для українського народу і української землі,
про мир і справедливість. І робімо активніше діла милосердя для тіла й душі, які наблизять нас до Милосердя
Божого.

календар подій

ЛЮТИЙ

ГОЛОВА ПМВ ПОСВЯТИВ СТРІТЕНСЬКІ
СВІЧКИ У БУДАПЕШТІ

З нагоди свята Стрітення Господнього, 14 лютого, голова Пасторально-міграційного відділу УГКЦ владика
Йосиф Мілян привітав українську громаду в Будапешті й
посвятив стрітенські свічки.
«Сьогодні святкуємо Стрітення, вітаємо Бога, який
прийшов на землю як Світло Світла, показавши кожному з нас, як треба світити іншим. Бо каже Господь
у Євангеліях: «Ви є Світлом для світу. Отже, нехай ваше
світло світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла й прославляли Отця вашого, що на Небі», — сказав владика Йосиф.
Єпископ зауважив, що празником Стрітення Східне
християнство ніби завершує святкування Різдва
Господнього. «Нині свято Різдва супроводжується гірляндами, феєрверками, вогнями… Але новорічні феєрверки душі не заспокоюють: може, вони й гарні, та згорають
швидко. Людина завше потребує світла. Почуваємося
некомфортно, коли його немає. Багато його користаємо
й часто навіть уваги не звертаємо, є воно на даний момент чи ні. Але воно має бути. Тягнемося до світла — світла поезії, прози, музики, мистецтва. Хочемо бути зі світлими людьми, які мають світлі думки. Прагнемо правдивого
світла гармонії у стосунках…» — зауважив голова ПМВ.
Єпископ Київський відзначив, що посвячена на
Стрітення свічка — це маленький символ, який кличе
до світла нашої душі. «Але ми є більшими, ніж ця свічка.
Ми — як світло Боже, як світло дієве, як світло, за яким
мають йти інші», — підкреслив владика Йосиф.
На зустріч з єпископом у Болгарській церкві зібралися понад сотня вірян УГКЦ, які проживають у Будапешті.
Перед цим душпастир для українців в Угорщині о. Дам’ян
Габорій відслужив святкову Божественну Літургію.

ВЛАДИКА ЙОСИФ МІЛЯН В АВСТРІЇ
РОЗПОВІВ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ УГКЦ
У ЗВ’ЯЗКУ З ГУМАНІТАРНОЮ КРИЗОЮ
Церква не може стояти осторонь страждань людей.
Окрім молитовно-моральної підтримки, УГКЦ надає матеріальну допомогу вимушеним переселенцям зі Сходу
України та Криму. Про це розповів голова ПМВ владика
Йосиф Мілян на Міжнародній конференції єпископів з питань біженців, міграції та інтеграції на тему «Зіткнувшись
з багатовимірною кризою». Конференція відбулася у монастирі Хайлігенкройц в Австрії.
Єпископ зазначив, що внаслідок анексії Криму та
збройного конфлікту на Донбасі допомоги потребують
понад п’ять мільйонів громадян України. Він підкреслив,
що це — найбільша гуманітарна криза у Європі з часів
Другої світової війни.
Владика розповів про діяльність УГКЦ у зв’язку з цими подіями в Україні. «Церква не може стояти осторонь
страждань людей. Із самого початку, ще від Майдану,
УГКЦ зайняла активну позицію щодо захисту людської
гідності. Допомагаємо потребучим і молитовно-морально, і матеріально. Це можливо завдяки численним жертводавцям як із закордонних благодійних фондів та організацій, так і вірним з усієї України», — розповів владика Йосиф.
Єпископ означив три рівні надання допомоги потребуючим. Так, наприкінці 2014 року було створено
Координаційну раду душпастирства у кризових ситуаціях під керівництвом владики Богдана Манишина, до якої
увійшли експерти більшості комісій соціального спрямування Патріаршої курії УГКЦ, Українського католицького
університету, Міжнародного благодійного фонду «Карітас
України». Рада стала ефективним комунікаційним майданчиком для церковних структур, які працюють із вимушеними переселенцями.
На парафіяльному рівні, за словами голови ПМВ, діють
поодинокі служіння з приватної ініціативи душпастирів
(здебільшого, із середовища самих переселенців).
У МБФ «Карітас України» у 2014 році створено відділ
надзвичайних ситуацій, який займається масштабною
гуманітарною підтримкою цивільних жертв військового
конфлікту, а також проблемами внутрішніх переселенців.
«На сьогодні «Карітас України» допоміг і продовжує допомагати понад 150 тисячам осіб, які постраждали внаслідок воєнних дій на Сході України та анексії Криму. У дванадцяти областях України «Карітас» надає різні види допомоги та соціальних послуг», — підкреслив єпископ.

ВЛАДИКА ЙОСИФ МІЛЯН У ВІДНІ
ОСВЯТИВ МАШИНУ ШВИДКОЇ
ДОПОМОГИ ДЛЯ АТО
На Стрітення Господнє голова Пасторальноміграційного відділу УГКЦ, єпископ-помічник Київський,
владика Йосиф Мілян посвятив стрітенські свічки для
громади українців Австрії у Церкві святої Варвари
у Відні.
Окрім того, владика Йосиф освятив машину швидкої
допомоги для зони АТО. Автомобіль придбали на кошти
від пожертв місцевої громади УГКЦ й відправили на Схід
України у зону бойових дій.
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ВЛАДИКА ЙОСИФ МІЛЯН: В ОСНОВІ
МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
ПОВИННА СТОЯТИ ЛЮДИНА
Як державні, так і церковні структури повинні сприяти
організації мігрантів навколо духовних, культурних та соціальних центрів. Про це заявив голова ПМВ, єпископ-помічник Київської архиєпархії УГКЦ владика Йосиф Мілян
під час виступу на конференції «Місія Церкви у сьогоденні: контекст і відповіді на виклики часу» у Львівській духовній семінарії Святого Духа.
Владика відзначив: тема місійної діяльності Церкви є
давньою, як і саме християнство, оскільки базується на
місійному наказі Спасителя. Водночас, вона залишається
актуальною, особливо у контексті сучасного феномену міграції.
«Якщо під місіонерськими ініціативами розуміти проголошування Божого Слова спільнотам людей, які не вірують у Христову благовість, то УГКЦ, в силу історичних обставин, не брала активної участі у такій діяльності. На це
вплинули, зокрема, довготривалі переслідування нашої
Церкви. Натомість, є участь окремих священиків у місіях,
які провадить Католицька Церква», — зазначив владика.
Єпископ розповів, що міграція вірних УГКЦ сприяла тому, що українські священики їхали за ними, щоб надати
душпастирську опіку і можливість брати участь у літургійному житті. «Оскільки наша Церква на територіях, де опинилася її вірні, не мала постійно діючих структур, офіційно наші громади перейшли у підпорядкування церковних
структур Римо-Католицької Церкви. Таким чином і УГКЦ
отримала змогу представляти до номінації своїх священиків як на координаторів, так і до громад, а також у канонічних межах призначати і відкликати їх зі служіння», —
відзначив голова ПМВ.
Як зауважив владика, досвід Церкви показує, що закриття кордонів не є виходом. Якщо говорити про адекватну відповідь на так званий виклик міграції, то потрібно
розпочати зі зміни філософії ставлення до мігрантства як
такого. «В основі міграційної політики держави повинна
стояти людина. Держава, яка поважає і цінує свого громадянина, повинна дбати не стільки про те, щоб він повернувся, як про його захист і допомогу йому там, де він є.
Свого часу це зрозумів уряд Португалії, велика частина
громадян якої перебуває поза межами країни», — наголосив єпископ.
Він також зазначив, що Христова Церква розглядає міграцію, перш за все, як шанс: для людини — зустріти іншу
людину й збагатитися її досвідом; для спільноти — поділитися власним досвідом; для етносу — зростати; для світу — прогресувати. «Якщо ж поглянути глибше, то сама
природа Церкви є міграційною, оскільки Христос, як ми
вже згадували на початку, наказав своїм послідовникам:
«Ідіть, навчайте всі народи», — зауважив владика Йосиф.
У конференції також взяли участь делегат Конгрегації
Східних Церков для греко-католиків у Казахстані та
Середній Азії о. Василь Говера, який презентував місійну
діяльність УГКЦ у контексті сучасних реалій Казахстану,
і професор Ришард Гайдук, представник ВармінськоМазурського університету Ольштина (Польща), який розповів про місійні виклики та перспективи для Церкви
у контексті Латинської Америки.

БЕРЕЗЕНЬ

ВЛАДИКА ЙОСИФ МІЛЯН:
УГОРЩИНА ПІДТРИМУЄ
ДУШПАСТИРСТВО УГКЦ
Уряд Угорщини готовий надати матеріальну підтримку
для душпастирства УГКЦ на теренах Угорської держави.
Про це заявив голова ПМВ, єпископ-помічник Київської
архиєпархії владика Йосиф Мілян за підсумками зустрічі з міністром людських ресурсів Угорщини Золтаном
Балогом у Будапешті.
Владика зазначив, що, за офіційними даними, на сьогодні в Угорщині проживає 7,5 тис. громадян України.
Релігійна спільнота УГКЦ в Угорщині розвивається й зростає, тож є нагальна потреба у священику УГКЦ на теренах
Угорщини.
«На зустрічі з міністром ми обговорили можливість
матеріальної допомоги нашій релігійній спільноті українців греко-католиків в Угорщині. На сьогодні такі спільноти чисельно представлені у Будапешті, Мішкольці та
Ньїредьгазі. Найбільш активна й дієва громада українців — у Будапешті. Туди для надання духовної опіки вірним доїжджає о. Дам’ян Габорій, священик Київської архиєпархії. Але він може приїздити лише раз на місяць і на
великі свята. Наші вірні заявляють, що цього замало. Є потреба катехизації дітей. У Будапешті навчається багато
українських студентів. Тож громада хотіла би мати можливість звернутися до священика щодня. Під час зустрічі
із Золтаном Балогом ми озвучили наші потреби й проблеми, звернулися з проханням про матеріальну підтримку
нашого душпастирства. Міністр заявив, що Угорщина —
дружня до України держава, допомагає національним
меншинам, тож її уряд готовий нас підтримати. Зокрема,
виділити кошти, навіть уже й цього року», — розповів
владика Йосиф.
Єпископ повідомив, що обговорили також питання щодо постійного приміщення для богослужінь. Остаточно це
питання вирішуватиметься з митрополитом Угорської
Греко-Католицької Церкви.
Владика відзначив, що міністр людських ресурсів
Угорщини дуже позитивно поставився до задоволення
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духовних потреб українців. «У підсумку нашої зустрічі міністр у дружній формі сказав: «Перекажіть українцям, що
Угорщина любить Україну», — підкреслив він.
Наразі йдеться про виділення коштів для забезпечення постійного перебування священика УГКЦ на теренах
Угорщини. Водночас, уже сьогодні існує потреба у двохтрьох душпастирях для надання духовної опіки усім вірним.
Під час візиту до Угорщини владика Йосиф Мілян відслужив недільну Літургію й поспілкувався з українською
громадою Угорщини. Окрім того, голова ПМВ відвідав
угорський парламент.

єпископом Васілем Чірілем, Апостольським візитатором для українців греко-католиків Італії та Іспанії владикою Діонісієм Ляховичем та представниками Української
Папської колегії святого Йосафата у Римі.

КВІТЕНЬ

ДЕЛЕГАЦІЯ ПМВ ЗУСТРІЛАСЯ
У РИМІ З ДИРЕКТОРОМ ФУНДАЦІЇ
«МІГРАНТЕС»

Голова ПМВ владика Йосиф Мілян і секретар ПМВ
о. Андрій Гах зустрілися у Римі з генеральним директором фундації «Мігрантес» монсеньйором Жаном-Карлом
Перего. На зустрічі сторони представили свою діяльність
у відповідь на виклики міграції й обговорили подальшу
співпрацю.
«Мігрантес» — орган при Єпископській Конференції
Італії, який займається питаннями еміграції та іміграції.

У СОБОРІ СВЯТОЇ СОФІЇ У РИМІ
ВІДПРАВИЛИ ПОМИНАЛЬНУ ЛІТУРГІЮ
ЗА ОТЦЕМ ВАСИЛЕМ ПОТОЧНЯКОМ

ДЕЛЕГАЦІЯ ПМВ ВЗЯЛА УЧАСТЬ
У ХІРОТОНІЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОГО
ЄПИСКОПА У РИМІ
Голова ПМВ владика Йосиф Мілян і секретар
ПМВ о. Андрій Гах взяли участь у хіротонії новопризначеного греко-католицького єпископа у Греції
Високопреподобного о. Мануеля Ніна, ОСВ. Хіротонія відбулася у Римі.
У лютому Папа Римський Франциск призначив
Апостольським екзархом о. Мануеля Ніна, ОСВ, дотепер — ректора Папської грецької колегії у Римі, й надав
йому титулярний осідок у Каркабії.
Окрім того, делегація ПМВ провела низку робочих
зустрічей у Римі. Так, владика Йосиф та отець Андрій зустрілися з секретарем Конгрегації Східних Церков архи
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У соборі святої Софії у Римі відслужили поминальну Літургію за виконавчим секретарем ПМВ протоієреєм Василем Поточняком до першої річниці його відходу у вічність. Очолив богослужіння голова ПМВ владика
Йосиф Мілян.
Також єпископ помолився біля гробу о. Івана Музички,
який упокоївся у Римі 22 лютого.
Окрім того, у рамках візиту до Апостольської Столиці
владика Йосиф виступив із привітальним словом перед
катехитами на зустрічі у соборі святої Софії.

У ЗАРВАНИЦІ ВІДСЛУЖИЛИ
ПОМИНАЛЬНУ ЛІТУРГІЮ ЗА
ОТЦЕМ ВАСИЛЕМ ПОТОЧНЯКОМ
У Марійському духовному центрі Зарваниця відслужили Літургію та панахиду за виконавчим секретарем ПМВ
протоієреєм Василем Поточняком, який рік тому відійшов
у вічність.
Очолив Літургію настоятель Свято-Іванівської лаври
студійського уставу УГКЦ ієромонах Юстин Бойко.
«Сьогодні ми зібралися у Марійському центрі
Зарваниця на Літургію з нагоди роковин відходу до
Господа о. Василя Поточняка. Зрозуміти сенс життя хрис
тиянина неможливо без Євхаристії, тим більше — життя
священика. Перше його покликання — служити Христу.

Саме таким був отець Василь. І сьогодні ми прийшли, щоб
вознести молитву Господу за нього», — сказав єрм. Юстин
під час проповіді.
Священик відзначив, що до останньої хвилини свого
життя отець Василь шукав відповіді на питання: який сенс
його життя. «Мабуть, він знайшов його у хворобі, яку пережив, і у жертві, яку сповнив у такому молодому віці», —
сказав о. Юстин.
Він підкреслив, що у житті ми переживаємо багато
труднощів, губимося у метушні. І дуже важливо — не збитися з дороги, на яку нас покликав Господь, дороги спасіння.
«Що для цього потрібно? Отець Василь знайшов відповідь: у житті треба вміти розрізняти фундаментальні й другорядні речі. Фундаментальні — це єдність з Богом, допомога ближньому у несінні Хреста», — зауважив єромонах.
Отець Юстин відзначив, що про допомогу о. Василя
ближнім у несінні їхнього хреста можуть сьогодні засвідчити жінки-емігрантки, які поїхали до Італії на заробітки й
прийшли до нього. «Вони їхали у пошуках матеріального.
А отець Василь навчав їх, що першорядним у житті має
бути Бог. Він працював над організацією духовного життя
в Італії. Серце за серцем наверталися люди до Бога. І на
сьогодні маємо в Італії велику громаду наших людей», —
відзначив настоятель Свято-Іванівської лаври студійського уставу УГКЦ.
Священик наголосив, що найважливішим у житті кожної людини має бути Бог. «Ми зібралися тут для того, щоб
зустрітися з Богом. Подякуймо Йому за той дороговказ,
який нас зібрав — за отця Василя. І нехай кожен запитає себе: як я можу бути тут і тепер отим дороговказом,
який вказує іншим дорогу до Бога?» — закликав присутніх о. Юстин.
Після Літургії у головному соборі Зарваниці, біля крипти, у якій похований о. Василь Поточняк, відслужили панахиду.
Помолитися за душу спочилого о. Василя у річницю
відходу його до вічності приїхали священнослужителі
і кілька сотень мирян. Зокрема, учасники щорічної міжнародної прощі мігрантів та їхніх родин із Самбора до
Зарваниці, яку започаткував о. Василь Поточняк.

У ЗАРВАНИЦІ ПРЕДСТАВИЛИ
СИГНАЛЬНИЙ ПРИМІРНИК ЩОДЕН
НИКА ОТЦЯ ВАСИЛЯ ПОТОЧНЯКА
У Марійському духовному центрі в Зарваниці відбулася презентація сигнального примірника щоденника
о. Василя Поточняка, у якому він описував переживання
своєї хвороби перед смертю.
Упорядник щоденника і автор вступної промови —
настоятель Свято-Іванівської лаври студійського уставу
УГКЦ ієромонах Юстин Бойко, один із найближчих друзів
о. Василя Поточняка.
Отець Юстин розповів: назва щоденника — «З дороги зцілення», оскільки впродовж своєї хвороби о. Василь
сповіщав близьких про свій стан і перебіг лікування повідомленнями, які завжди завершувалися словами про
Дорогу Зцілення.
«Торік ми проводжали в останню путь отця Василя і повідомили, що він залишив по собі щоденник. Це був осо-

бливий життєпис, у якому він описував свої переживання й історію своєї хвороби. У щоденнику він пояснює, що
його вело: «Майнула думка почати вести щоденник, напряму пов’язаний із моєю хворобою. Враховуючи те, що
чимало людей драматично переживають онкозахворювання, хочу описати свої пережиття — може, комусь це
допоможе», — зазначив о. Юстин.
Священик розповів, що видання складається з двох частин. Перша — історична, у якій отець Василь розповідає,
як все розпочалося, як він переживав свою хворобу, хто
його підтримував і які думки у нього з’являлися. Друга частина — фрази, які запам’яталися о. Василю під час читання Святого Письма й духовної літератури — зокрема,
кількатомного видання «Богочоловік» відомої італійської
авторки-містика Марії Вальторти й Листа апостола Якова
про терпіння.
Також у щоденнику містяться спогади людей, які відіграли особливу роль у його житті і, зокрема, в часи його важкої хвороби, — Блаженнішого Любомира Гузара,
голови ПМВ владики Йосифа Міляна, о. Василя Говери,
Олеся Городецького, Марії Матіос, Павла Дворського.

ВЛАДИКА ЙОСИФ МІЛЯН: НОВА
ЄВАНГЕЛІЗАЦІЯ — ЗАСІБ ПІЗНАННЯ
БОЖОГО МИЛОСЕРДЯ ДЛЯ МІГРАНТІВ
Проблеми і виклики міграції, які постають перед сьогоденням Європи і світу, неможливо розв’язати лише соціально-політичними шляхами. Вони потребують віри, яка
базується на Божому милосерді. Про це заявив голова
ПМВ владика Йосиф Мілян під час виступу на круглому
столі щодо мігрантів у рамках Ювілейного Року Божого
Милосердя.
«Серед багатьох викликів, які постали перед Європою,
на перший план виходить вимушена міграція. Якщо у минулі роки вона була спричинена економічними факторами, то тепер вирішальними є політичні та соціальні чинники.
«З теперішньою міграцією до Європи, особливо з країн
Сходу — таких як Сирія, Лівія, Ірак та інших — перед старим континентом постає виклик не тільки економічного,
але й передусім культурного характеру, — зазначив владика Йосиф. — Проблеми і виклики міграції, які постають
перед сьогоденням Європи і світу, неможливо розв’язати
лише соціально-політичними шляхами, вони потребують
віри, яка базується на Божому милосерді».
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Єпископ зазначив, що більшість прибулих визнають
своєю основною релігією іслам. Водночас Європа позиціонує себе як континент, сформований християнськими
цінностями. «Тому деякі країни поставили перед ЄС одну
із вимог: прийняти у рамках виділеної квоти тільки мігрантів-християн», — зауважив голова ПМВ.
Владика Йосиф зазначив, що у Європі відчувають страх
перед перед міграцією зі Сходу, оскільки вбачають загрозу своїм культурним цінностям, а також безпеці.
«Перед сучасною християнською Європою постає виклик нової євангелізації. Вона набагато складніша, оскільки передбачає проголошення Доброї Новини тим, які вже
про неї чули і прийняли, але через певні обставини зупинилися в її розвитку», — сказав голова ПМВ.
Єпископ підкреслив, що нова євангелізація у контексті
Року Милосердя є дуже важливим фактором, який зможе,
принаймні у певних моментах, надати новий поштовх для
розвитку старого європейського континента. «Вона передовсім вказує на те, що інша людина, якою б вона не була,
не є чужинцем на землі, але Божим сотворінням, має душу і тіло, а у Христі є нашим ближнім», — наголосив владика Йосиф.
Він також відзначив, що сьогодні назріла потреба зміни європейського законодавства у багатьох аспектах.
Пасторально-міграційний відділ УГКЦ спільно з Укра
їнським католицьким університетом провів у Львові, на
кафедрі пасторального богослов’я Українського католицького університету, круглий стіл та панельну дискусію
на тему: «Феномен мігрантської дійсності у світлі відзначення Ювілейного Року Божого Милосердя. Українські реалії та виклики».

ТРАВЕНЬ

ВЛАДИКА ЙОСИФ МІЛЯН ВІДПРАВИВ
ЛІТУРГІЮ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ
У МІСТІ ФАРО (У ПОРТУГАЛІЇ)

Голова ПМВ, єпископ-помічник Київський владика
Йосиф Мілян відправив Божественну Літургію для української громади у португальському місті Фаро, у якому душпастирює о. Олег Трушко.
Владика Йосиф і секретар ПМВ о. Андрій Гах перебували у Португалії з душпастирським візитом. Під час
поїздки представники ПМВ відвідали Лісабон, Фатіму,
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Лейрію, Порто, інші міста, де проживають українці.
Голова ПМВ провів низку зустрічей із місцевим духовенством, обговорив ситуацію щодо душпастирської опіки
українців, поспілкувався з вірними УГКЦ, які проживають у Португалії.

ВЛАДИКА ЙОСИФ МІЛЯН
У ЛІСАБОНІ ВІДВІДАВ УКРАЇНСЬКУ
ШКОЛУ І ВІДСЛУЖИВ ПАРАСТАС
ЗА ПОМЕРЛИХ І ЖЕРТВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
У Лісабоні після Божественної Літургії голова ПМВ,
єпископ-помічник Київський владика Йосиф Мілян відслужив Пасхальний парастас за упокій душ померлих та
жертв Чорнобильської катастрофи.
Також у Лісабоні владика Йосиф разом із секретарем ПМВ о. Андрієм Гахом відвідали українську школу.
Єпископ поспілкувався з учнями і закликав маленьких
українців бути собою і робити свою справу, а про все інше подбає Бог.

Єпископ відзначив, що Євангеліє відкриває Провідну
неділю, відкриває людям правду про Воскресіння Христа.
«Сьогодні згадуємо слова апостола Павла: «Якщо не воск
рес Христос, то даремна наша віра». Христос каже, щоб ми,
увірувавши, мали життя вічне. Через те, що сприймемо
Його слово, сприймемо Його місію, наповнимося глибокою
вірою у Його і наше Воскресіння», — сказав голова ПМВ.
Він підкреслив, що віра — це дар Божий, який ми або
розвиваємо, або втрачаємо. Тож до цього дару, наголосив
єпископ, потрібно дуже трепетно ставитися. «Щоб спілкуватися з Богом, молитися, потрібно зупинитися в одвічному бігу за земним щастям й здобути мир у душі. Тоді
справді можна зустріти Бога, відкрити для себя правду
Воскресіння Христового. Тож молимося, щоб увірувавши
у Воскресіння Христове, мали ми життя вічне», — наголосив владика Йосиф.

ВЛАДИКА ЙОСИФ МІЛЯН ЗУСТРІВСЯ
З ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКИМ ЄПИСКОПОМ
У ГРЕЦІЇ

ДЕЛЕГАЦІЯ ПМВ
ВІДЗНАЧИЛА ДЕНЬ МАТЕРІ
Делегація ПМВ на чолі з головою Пасторальноміграційного відділу УГКЦ владикою Йосифом Міляном
відсвяткувала День Матері в португальському місті Порто.
Під час проповіді після Божественної Літургії, яку служив владика Йосиф разом із секретарем ПМВ о. Андрієм
Гахом, єпископ відзначив, що сьогодні в Україні й по всьому світу, де живуть українці, моляться «за нашу Українумати і за тих, хто її вірою і добрими руками наповнює, —
наших матерів».
«Сьогодні, за українською традицією, святкуємо День
Матері. Молимося за вас, дорогі жінки, дорогі матері.
Думаю, кожен наш храм, кожен вишитий рушник, організація суспільного й церковного життя існують завдяки
тому, що до цього доклала свою руку Жінка, Мати. Наразі
в Україні інститут волонтерства базується переважно на
жінках, бо вони більш чуйні й справді творять велике чудо. Тож у Провідну неділю молимо Всевишнього, щоб відкрив для вас свої рани і утвердив вас у вірі. Щоб світло
віри у Воскресіння Господнє ви поширювали на своїх дітей», — зазначив владика Йосиф.

«Сьогодні у Церквах говориться Слово Боже про самарянку — жінку, з якою ніколи не говорили євреї. Христос
прийшов у цей край і почав розмовляти з нею, ламаючи
стереотипи людських стосунків. Євангеліє говорить, щоб
ми ніколи ніким не гордували, ніколи не ставили когось
нижче за себе, не будували мури між людьми. А навпаки —
горнулися одне до одного, любили одне одного, як Божі діти», — зазначив владика Йосиф під час проповіді.
Єпископ відзначив, що ми часто ділимо людей за національною приналежністю, кольором шкіри, за політичними поглядами й ментальністю. «Господь прийшов у світ,
щоб поламати стереотипи й мури, які людина будувала
впродовж двох тисячоліть», — сказав владика Йосиф.
Він відзначив, що Господь запитав у самарянки про родинне життя, й вона правдиво відповіла, що не має чоловіка. владика підкреслив, що правда, якої нам так часто
бракує, дуже важлива і потрібна. І у відповідь на правду
жінки, Господь розкриває правду про себе. «Христос каже самарянці: «Я той, кого ви чекали». Він ніколи не казав
цього апостолам. Ніколи майже відкрито не говорив, що
Він — той самий Месія», — наголосив єпископ.
Голова ПМВ зауважив, що ця неділя в Атенах має бути
неділею вдячності за українську жінку, оскільки цього дня
у Греції українці відзначали Свято Матері.
«На український жінці тримається і дім, і діти, й
суспільне життя. Подивіться, скільки жінок сьогодні воює
в АТО», — сказав владика Йосиф.
Єпископ привітав усіх українських жінок, які прийшли
на Літургію, з Днем Матері: «Нехай вам ніколи не забракне
ні хліба, ні води, ні життєдайної Божої вологи святої віри».
Владика Йосиф також взяв участь у святкуванні Дня
Матері за участі місцевих виконавців та дуету «Писанка».

Голова ПМВ владика Йосиф Мілян зустрівся з
Апостольським екзархом для католиків візантійського
обряду в Греції єпископом Мануелем Ніном.
Під час зустрічі обговорювалися подальші кроки розвитку українських громад в Атенах та інших містах Греції,
співпраця з УГКЦ.
Владика Мануель висловив слова подяки за підтримку
їхньої Церкви й за те, що завдяки українцям оживилося
життя парафії у Греції.

ГОЛОВА ПМВ ЗУСТРІВСЯ
З ПОСЛОМ УКРАЇНИ В ГРЕЦІЇ
Голова ПМВ владика Йосиф Мілян зустрівся в Атенах з
послом України в Греції Володимиром Скуровим.
Під час зустрічі єпископ і посол обговорили ситуацію
української громади в Греції, співпрацю з Церквою, плани
ПМВ щодо збільшення кількості священиків у цій державі,
а також труднощі й виклики, які постають перед Церковю
й вірянами, та можливі шлях їх вирішення.
У зустрічі також взяв участь секретар ПМВ о. Андрій Гах.

ВЛАДИКА ЙОСИФ МІЛЯН ВІДСЛУЖИВ
ЛІТУРГІЮ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ В АТЕНАХ
І ВІДВІДАВ СВЯТО МАТЕРІ
Голова ПМВ владика Йосиф Мілян, перебуваючи з робочим візитом у Греції, відслужив недільну Літургію для
українців в Атенах.

НА КІПРІ ЗАСНУВАЛИ ПЕРШУ
ГРОМАДУ УГКЦ
Голова Пасторально-міграційного відділу УГКЦ владика Йосиф Мілян відслужив Божественну Літургію для
українців у Нікосії. На Кіпрі заснували першу церковну
громаду. По завершенні Літургії усі присутні отримали
благословення мощами святого Петра. Після цього єпископ поспілкувався з українською громадою.
Окрім того, у Нікосії делегація ПМВ зустрілася
з Маронітським єпископом Юсефом Суіфом (Youssef
Soueif). Сторони обговорили подальшу співпрацю та перспективи розвитку душпастирства для українців в Нікосії
та Лімасолі.
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Голова ПМВ також провів зустріч у Нікосії з Послом
України у Республіці Кіпр Борисом Гуменюком. Єпископ
і посол обговорили ситуацію української громади на Кіпрі
та питання співпраці посольства з УГКЦ.

ЧЕРВЕНЬ

У СВЯТО ВОЗНЕСІННЯ ГОЛОВА ПМВ
ВІДСЛУЖИВ ЛІТУРГІЮ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ
У БЄЛЬЦЯХ

У свято Вознесіння Господнього голова ПМВ владика Йосиф Мілян разом з єпископом-ординарієм
Кишинівської єпархії Республіки Молдова Антоном
Кошею відслужили для українців Літургію у римо-католицькому костелі у Бєльцях. Співслужили єпископам душпастир громади УГКЦ у Кишиневі о. Роман Поправка,
секретар ПМВ о. Андрій Гах, судовий вікарій Київської
архиєпархії о. Тарас Валах, диякон Роман Ільницький.
Після Літургії владика Йосиф в Українському домі зустрівся і поспілкувався з громадою українців та консулом
України у Бєльцях Святославом Драчем.
Також делегація ПМВ помолилася та поклала квіти до
пам’ятника Тарасові Шевченку.

ВЛАДИКА ЙОСИФ МІЛЯН І ПОСОЛ
УКРАЇНИ В МОЛДОВІ ОБГОВОРИЛИ
ПИТАННЯ ВИДІЛЕННЯ ДІЛЯНКИ
ПІД БУДІВНИЦТВО ХРАМУ УГКЦ
У КИШИНЕВІ
Делегація ПМВ на чолі з владикою Йосифом Міляном
зустрілася у Кишиневі з Послом України в Республіці
Молдова Іваном Гнатишиним.
Посол завірив свою всебічну підтримку УГКЦ — зокрема, ПМВ, і висловив вдячність за співпрацю з місцевим священиком, душпастирем громади УГКЦ у Кишиневі
о. Романом Поправкою.
У свою чергу владика Йосиф окреслив специфіку роботи і завдання, які стоять перед Пасторально-міграційним
відділом УГКЦ.
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Також під час зустрічі обговорили питання виділення земельної ділянки під будівництво храму УГКЦ. Посольство
України просуває це питання у мерії Кишинева. «Маємо
надію, що найближчим часом ці зусилля увінчаються успіхом», — зазначив голова ПМВ.

ГОЛОВА ПМВ У КИШИНЕВІ ЗАКЛИКАВ
УКРАЇНЦІВ ПЛЕКАТИ РЕЛІГІЙНУ Й
НАЦІОНАЛЬНУ ЄДНІСТЬ
Українцям треба плекати єдність — єдність з Богом,
єдність спільнот, релігійну й національну єдність. Про це
заявив голова ПМВ владика Йосиф Мілян під час проповіді у Кишиневі.
«Сьогодні ми святкуємо Неділю святих отців
Першого Вселенського собору як підготовку до святої
П’ятидесятниці — дня народження Христової Церкви.
Переймімося сьогодні ідеєю Божої молитви за всіх нас.
Вона триває і твориться й сьогодні. Подивіться, на який
рівень Господь ставить нашу з вами єдність, єдність людей грішних, непевних, і себе — Триєдиного Бога! «Щоб
були одно, як ми!» — зазначив голова ПМВ.
На думку єпископа, Господь передбачив розвиток
спільноти, «у якій він є головою». «Тому Йому так ходило
у цій, сьогодні озвученій архиєрейській молитві нашого
Господа до Бога-Отця, про те, щоб Господь беріг усіх, хто
стоятиме у проводі Христової Церкви — апостолів, єпископів, священиків, дияконів і вірних. Тих, кого Господь
дав Ісусові Христу через святе Таїнство Хрещення. Якби
Господь не чував — нас би не було», — зауважив владика Йосиф.
«Плекаймо єдність. Особисту єдність з Богом, єдність
спільнот, нашу релігійну і національну єдність. І якщо
єдність вмотивована любов’ю — вона дасть добрі плоди», — підкреслив владика.
Єпископ відзначив, що ми, як християни, повинні бути
відповідальними за слово, яке Господь посіяв і залишив
нам для утвердження спільнот. «Не можемо допустити,
аби Бог, який бореться за нас, програв», — підкреслив голова ПМВ.
Також владика Йосиф закликав вірних УГКЦ правильно визначати пріоритети. «Шукайте перш за все Царства

Небесного, все інше — додасться. Можливо, не задовольняємо своїх потреб саме тому, що не дбаємо про головне.
Важливо визначати пріоритети. Дуже важливими для нас
є Слово Боже і Його настанови. У цей Рік Милосердя треба
не тільки сподіватися, що Бог буде милосердним до світу.
Ми є на цьому світі Його руками, очима, серцем. Нами Він
і має послужитися», — звернувся єпископ до присутніх
і закликав усіх вірних допомагати потребуючим.

ЛИПЕНЬ

ВЛАДИКА ЙОСИФ МІЛЯН У КРАКОВІ
ЗУСТРІВСЯ З УКРАЇНСЬКОЮ
МОЛОДДЮ
Голова ПМВ владика Йосиф Мілян зустрівся з українською молоддю, яка прибула до Кракова у рамках
Світового Дня Молоді.
Зустріч відбулася увечері, на березі Вісли. Звертаючись
до душпастирів УГКЦ та молоді з їхніх парафій, владика
привітав їх із Світовим Днем Молоді й подякував за зацікавленість та чисельну присутність.
Єпископ також розповів, як відбувалися перші Світові
Дні Молоді, у яких брали участь і українські групи. Так,
уперше молодь з України взяла участь у СДМ у 1991 році,
які проходили у Польщі, в Ченстохові. Тоді головою душ
пастирства для молоді УГКЦ був о. Йосиф Мілян, який організовував приїзд української молоді до Польщі. Відтак
голова ПМВ ділився цими спогадами, розповів і про інші
зустрічі української молоді — зокрема, у Сіднеї, Мілані,
інших містах і країнах.
На завершення єпископ побажав молоді вдалого продовження святкування та доброго завершення. «Нехай ці
дні будуть для вас ще однією нагодою пізнати Христа в іншій людині. Будьте сьогодні радісними і передавайте цю
радість та любов милосердного Бога усім людям», — закликав владика Йосиф.

СЕРПЕНЬ

У ЗАРВАНИЦІ ВСТАНОВИЛИ
Й ОСВЯТИЛИ ПАМ’ЯТНИК
УКРАЇНСЬКИМ МІГРАНТАМ

На завершення щорічної десятиденної пішої прощі родин мігрантів Самбір–Зарваниця у Марійському відпустовому місці в Зарваниці встановили й освятили пам’ятник
українським мігрантам.
Освячував пам’ятник голова ПМВ владика Йосиф Мілян.
Перед цим, на завершення прощі, владика Йосиф та митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк
відслужили Архиєрейську Літургію. Цьогоріч у прощі
Самбір–Зарваниця взяли участь понад 500 осіб.
Пам’ятник мігрантам споруджено на кошти українських мігрантів та фундації «Мігрантес». Генеральний директор цієї організації — монсеньйор Жан-Карло Перего,
був присутній на посвяченні у Зарваниці.
Цей пам’ятник був давньою мрією покійного виконавчого секретаря ПМВ о. Василя Поточняка, який започаткував прощу Самбір–Зарваниця й хотів увіковічнити
пам’ять про українського мігранта.
Комплекс створено скульпторами Олесем Сидоруком
та Борисом Криловим. «Головна ідея пам’ятного знаку
в Зарваниці, присвяченого четвертій хвилі міграції, — відобразити біль розлучених українських родин», — зазначив Олесь Сидорук.
У бронзовій композиції, за словами автора, відображена мить прощання матері з донькою. Присутність матері — символічна. Дівчинка тримає в руках Зарваницьку
ікону Божої Матері як оберіг в дорогу для своєї мами.
Зліва біля дівчинки — валіза, праворуч — камінь, на
якому лежить вишитий рушник. На рушнику — грудочка землі, з якої проростає паросток дуба. «Кожна деталь
композиції має певний зміст: валіза символізує далеку
подорож, кілька євро — те, що на заробітки їхали майже
без грошей, мобільний телефон NOKIА 3210 як популярна модель початку двотисячних — атрибут тих часів. Дві
пташки — символ душ чоловіка й дружини, які розлучаються», — пояснив Олесь Сидорук.
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Українці в Греції: хто вони, де зосереджені? Які регіони
найбільше потребують душпастирської опіки?

інтерв’ю

Принаймні один священик потрібен в Атенах уже сьогодні. Ще один — у Патрах. Це портове місто, де багато наших вірних, які готові підтримати і зорганізуватися в громаду. Є римо-католицька церква, парох якої абсолютно
відкритий до потреб нашої громади. Ми мали коротку
молитву і зустріч у цьому храмі. Були люди з Кіровограда,
Донецька, Вінниці — як україномовні, так і російськомовні. Щирі, відкриті, гарні люди. Нам забракло часу на спілкування, церкву уже зачиняли, то ми ще з півгодини розмовляли на сходах…
А що найбільше турбує українців у Греції?

Владика ЙОСИФ МІЛЯН

УГКЦ МАЄ СТВОРИТИ МІСІЙНИЙ ІНСТИТУТ.
І ПОТРЕБА У СВЯЩЕНИКАХ ДЛЯ УКРАЇНЦІВЕМІГРАНТІВ МОЖЕ БУТИ ВИРІШЕНА

Останнім часом у представників Пасторальноміграційного відділу УГКЦ на чолі з владикою Йосифом
Міляном побільшало роботи. З різних країн все частіше
надходять листи від українців греко-католиків, які потребують душпастиря і просять надати священика.
Голова ПМВ відвідує закордонні громади, вивчає ситуацію
і намагається забезпечити духовні потреби вірян у країнах, де немає ієрархічної структури УГКЦ. Так, впродовж
останніх років, були засновані греко-католицькі громади в ОАЕ, Туреччині, на Кіпрі. В інтерв’ю владика Йосиф
розповів про особливості заснування громад у різних
країнах — зокрема, мусульманських, про співпрацю з місцевою владою і Церквою, про потреби в душпастирях
для служіння на місійних теренах та їхню підготовку.
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Владико, у Греції не так давно призначили
нового греко-католицького єпископа — владику Мануеля Ніна. Ви були на його хіротонії у Римі
і під час візиту до Греції мали нагоду поспілкуватися
з Апостольським екзархом безпосередньо. Як він налаштований до нашої Церкви, які перспективи розвитку
УГКЦ у цій державі, де доволі потужне російське лобі,
зокрема, православне?

Єпископ Мануель Нін — іспанець, який викладав
у Папському Східному інституті, у Грецькій колегії в Римі.
Він — єпископ з числа монахів. Виглядає позитивним чоловіком, доброю людиною. Позитивно налаштований до
питань, проблем і викликів нашої громади у Греції.
Ми з ним мали грунтовну розмову щодо нашої спів
праці. Наша громада — це велика підтримка Грецького
екзархату, католицького, східного. У них дуже мало вірних, і вони їх втрачають. Тому наші українці греко-католики є великою опорою і надією Грецького екзархату.
Владика усвідомлює і розуміє, що допомога українцям греко-католикам — це допомога усій Церкві. Екзарх
відкритий до викликів, які стоять перед нами. Розуміючи
душпастирські потреби нашої Церкви, він готовий узяти
принаймні ще двох священиків для душпастирської роботи серед наших вірних.
Ми вирішили майже усі питання, які нас турбували.
Маємо надію, що співпраця і рівень душпастирської обслуги наших вірян у Греції набуде нової якості й сили.

Людей цікавили різні питання. Найперше — вони хочуть бути разом. Українцям бракує діалогу. А Церква —
саме та спільнота, яка об’єднує людей і підносить на відповідний духовний рівень. Бог, Божі заповіді і Боже Слово
об’єднують. А Ідея Христової благовісті є тим інтегруючим середовищем, де всі почуваються комфортно і рівноправно, а головне — єдино.
Мені здається, що християнські підвалини життя кожної людської душі в еміграції загострюються. Людина залишається сам-на-сам із собою, зі своїми проблемами.
Вона не має родини чи близьких, які б розділили сум чи
радість. Створення таких церковних спільнот дуже на часі і конечно потрібне, щоб люди могли задовольнити свої
людські і духовні потреби.
Яка на сьогодні ситуація в Греції?

У Греції маємо поки що одного священика. Він служить
в Атенах щодня. Ще один доїжджає. Є три сестри-монахині, сестри чину святого Василія Великого, які катехизують,
допомагають у Церкві, проводять табори, зустрічі з дітьми та молоддю. В Атенах є три українські школи. Невеликі.
Могла б бути одна. Але ми, українці, мусимо мати три
школи (посміхається).

Для нас Туреччина — дуже важлива
країна. Це частина держави, звідки до
Києва прийшло християнство. Ми його
там відроджувати не будемо. Але будемо
шанувати ту землю, де наші архиєпископи робили перші кроки.

УГКЦ дісталася врешті й Кіпру. В останній день травня
ви відслужили на острові першу Літургію і заснували
громади у Нікосії та Лімасолі. Розкажіть, як це відбувалося.

Люди масово зверталися й просили священика. Під час
нашого візиту до Кіпру ми відслужили Літургії у Нікосії
і Лімасолі. Служили у маронітських храмах. Було небагато
наших людей, були післялітургійні зустрічі з ними. Люди
бажають Літургії, бажають молитви.
Зустрічалися з архиєпископом Маронітської Церкви.
Вони готові допомагати, дати священику утримання
й житло, тобто сприяти нам абсолютно в усьому.
Думаю, на Кіпрі поки що вистачило б одного нашого священика, який би обслуговував Нікосію як столицю
і Лімасол.
Питання в тому, щоб знайти гідного кандидата на служіння?

Властиво, так. Треба священика, який міг би спілкуватися англійською чи грецькою. Ми збиралися відправити священика уже на Зелені свята, але не вийшло.
То о. Любомир Яворський відслужив там службу. Шукаємо
кандидата, якого відправили б туди на сталу пасторальну
працю.
Наразі є серйозні здобутки у розбудові парафій за кордоном: ОАЕ, Туреччина, Кіпр. З чим ви пов’язуєте таку
тенденцію? Адже українці виїхали у ті країни не рік чи
два тому, а раніше. Проте саме зараз почали потребувати духовної опіки й просити священика…

Якщо говорити про ОАЕ, то там організація нашої громади пов’язана з Революцією Гідності. Коли вона відбулася, наші люди усвідомили свою ідентичність. Постало
питання: «Хто ми? Чиїх батьків ми діти?» У контексті цих
питань — тема «свого». І своєї Церкви — теж. Думаю, це
й було поштовхом. Вірні просили священика, а сьогодні й
одного вже замало. Цьогоріч на нашій Пасхальній Літургії
було понад тисячу осіб. Тож треба бодай ще одного священика до Еміратів, і то якнайшвидше.
Бог допускає ситуації, коли в людини розкриваються очі на певні потреби: духовні, матеріальні, культурні.
Не раз йдемо містом, поспішаємо, нічого навколо не бачимо… А одного разу зупиняємося — і дивимося на прекрасні балюстради, балкони, скульптури… Могли ходити
попри цей будинок роками і не бачити цієї архітектурної
краси… Так само і в духовному житті — Господь Бог має
для кожного свій час, свої умови і свою стежку, якою приведе до Себе.
Чим відрізняється розвиток УГКЦ у мусульманських
країнах? Взяти хоча б Туреччину й Емірати. Чи складніше там душпастирювати порівняно, скажімо, з Європою?
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Туреччина як мусульманська країна має свої особливості і свої закони. Наприклад, православний чи католицький священик не може вийти на вулицю в рясі. Це зумовлено законодавством. І це, очевидно, обмежує працю
не тільки нашої Церкви.
Якщо дотримуватися чинного законодавства мусульманських країн (у даному випадку, говоримо про
Туреччину), то в міру тих можливостей можна розвивати
наше душпастирство. Римо-Католицька Церква там присутня. Працює дуже обережно, але християни, які проживають у Туреччині, мають можливості користати з того
служіння.
Турки сьогодні дуже інтелігентно проповідують іслам,
дуже місійно. Залучення до мусульманства у середньовіччі було інакшим. Зараз турки працюють місійно навіть
серед християн.
Очевидно, боротися із законодавством мусульманських країн ніхто не буде, і цього робити не треба.
Навпаки: шануючи законодавство мусульманської країни, є шанси розвивати там нашу Церкву і давати духовну
поживу нашим вірним.
Для нас Туреччина — дуже важлива країна. Це — час
тина держави, звідки до Києва прийшло християнство.
Ми його там відроджувати не будемо. Але будемо шануватимемо землю, де наші архиєпископи робили перші
кроки.
У Туреччині дуже багато наших людей, особливо жінок,
які створили свої сім’ї. Християнська позиція є досить виразною й скеровує їх на практикуюче релігійне життя,
особливо у сфері християнського виховання дітей.

тей Божому Слову, Божим заповідям — і самі живіть за
ними.
Ви відзначили, що наразі священиків УГКЦ уже потребують Кіпр, Греція, ОАЕ й Туреччина. А в яких ще країнах
українцям не вистачає душпастирської опіки?

У Португалії, Грузії, Китаї (Шанхай), Японії…
Щодо Китаю, то до нашої канцелярії на Різницькій
у Києві приходили українці, які мешкають у Китаї.
Налагоджуємо співпрацю, моніторимо ситуацію. Там є
українське товариство. І люди хочуть українського священика, греко-католицького.
У Японії є багато наших молодих людей, науковців, які
працюють у сфері IT-технологій. Багато з них — із Західної
України. Час від часу хтось із наших душпастирів буває
в Японії. Так, нещодавно владика Борис Гудзяк зустрічався з нашими греко-католиками на молитві. Тож треба діставатися і Японії.

В Індії є наші люди, але вони не атакують нас листами,
як віряни з інших країн.
Наше душпастирство стало розвивається у країнах
Прибалтики, зокрема, у Латвії та Естонії. Священик, який
душпастирює в Естонії, уже почав надавати опіку нашим
вірним у Гельсінкі.
Ми намагаємося гасити вогонь там, де він розгоряється, і де є потреба у тій благодатній волозі, яку приносить
наш священик. Але треба працювати на перспективу.
Церква має створити місійний інститут. Необхідно вводити квоти у семінаріях, де будуть готувати священиків виключно для місійної праці. На мою думку, треба створити
групу семінаристів, які з першого курсу будуть спрямовуватися для роботи на місіях. Вони мають розуміти, що
не будуть душпастирювати в Україні, що на кожні канікули їхатимуть за кордон вивчати душпастирську специфіку, право, культуру, звичаї та традиції тієї чи іншої країни,
а особливо — мову. І потреба у священиках для емігрантів буде вирішена.
Наразі їх бракує чи кандидатури не відповідають вимогам?

Охочих не бракує. Але серед них, на жаль, є дуже мало кандидатів, які відповідають місіонерським критеріям.
Перша умова: це має бути глибоко духовна особа.
Також майбутній душпастир повинен знати мову країни перебування, та/або англійську. Він повинен бути харизматичним і креативним, ерудованим, мати належний
культурний рівень.
Нещодавно завершився спецкурс з місійного служіння,
який вшосте організував ПМВ. Який потенціал у семінаристів? Чи готові ці хлопці до місійної праці в майбутньому?

Є така українська приказка: риба шукає, де глибше, а
людина — де ліпше. Це притаманно всім людям. І нашим

Господь Бог має для кожного свій час,
свої умови і свою стежку,
якою приведе до Себе.

семінаристам — зокрема. Батьки хочуть, аби діти були
близько від дому. Ще донедавна на час великих свят наші
семінаристи масово виїжджали в рамках проекту допомоги Церкві на східних та центральних теренах України.
Ця допомога була вагомою як для громад УГКЦ, так і для
самих семінаристів. Багато активних хлопців внаслідок
цього проекту захотіли пасторально працювати на цих
теренах.
Останнім часом структури, які очолюю, запропонували нашим священикам у Європі й світі зробити заявки
потреб праці семінаристів на їхніх парафіях. Це катехизи,
праця з молоддю, допомога в організації дитячих та молодіжних таборів та прощ, праця з капеланами у лікарнях,
війську та в’язницях. Однак масовості у таких потребах
з боку парафіяльних священиків не спостерігаємо.
Чи дасть їм щось наш спецкурс? Очевидно, що так.
Підсилить їхній загальний інтелектуальний рівень, розширить світогляд, скріпить надію та додасть впевненості.
Принаймні, всі їхні побажання, пропозиції та ініціативи
щодо заангажування до такого роду праці можуть бути
враховані.
Владика Йосафат Говера під час свого виступу перед
учасниками спецкурсу висловив думку, що варто його
проводити не для семінаристів-старшокурсників, а для
початківців. Бо, зазвичай, наприкінці навчання хлопці
вже визначилися з місцем подальшого служіння. Ви про
це не думали?

Мені подобається ідея готувати від початку. Але треба
готувати окремих людей, які згодяться вступити до семінарії за умови, що вони будуть місіонерами. Тож шукаємо
особливі форми та програми підготовки, яка була б універсальною та довготривалою для Церкви.

У яких містах?

У Стамбулі, в Ізмірі. Там дуже активні жінки. Зазвичай,
їхні чоловіки — індиферентні до релігії, зокрема, до ісламу. Але не забороняють дружинам сповідувати християнство і виховувати дітей так, як вони бажають. Під час
мого візиту до Туреччини ці жінки казали мені: дайте нам
священика, бо як будемо виховувати своїх дітей? Я їм кажу: просто будьте християнками, це й буде місією для ваших дітей. Моліться, шукайте Церкви, ходіть до Церкви,
відзначайте свята, читайте Святе Письмо, вчіть своїх ді-
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курси для семінаристів

VI cпецкурс
з МІСІЙНОГО СЛУЖІННЯ
для вихованців духовних семінарій УГКЦ

Цього року у місійному курсі Пасторальноміграційного відділу, який пройшов з 20 по 26 червня
у Брюховичах, взяли участь понад 60 семінаристів з усіх
духовних семінарій УГКЦ. До семінаристів долучилися
також їхні дівчата, які планують служити Церкві по
одруженні.
Перед учасниками курсу з доповідями виступали
єпископи, священики, капелани, представники монаших спільнот, експерти з питань міграції, релігієзнавці. Своїм душпастирським досвідом ділилися місіонери
з Італії, Іспанії, Греції, Казахстану, з місійних теренів різних регіонів України.
Нижче подаємо уривки найбільш цікавих, на нашу
думку, промов.

Є три важливі етапи в праці з молоддю:
почути, спробувати пояснити
і привести до Бога.
Молода людина потребує спільноти.
І нехай це буде церковна спільнота.

Отець Ростислав Пендюк
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Владика
ЙОСАФАТ ГОВЕРА,
екзарх Луцький

МІСІЯ ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ ВІДЧУТИ
ПОКЛИКАННЯ АПОСТОЛІВ
Місія починається з місіонаря, який сіє слово Боже,
і слухачів, яких він шукає, збирає по одному. Місія дає
можливість відчути покликання апостолів. У Діяннях апостолів читаємо, як Господь посилає своїх учнів йти у світ
проповідувати Євангеліє, хрестити. Місія апостолів починалася з того, що вони шукали тих, хто хоче почути. Часом
мусили втікати з синагог, бо їх закидали камінням.
Саме на місіях можна відчути, як відбувається формування громади, як люди приходять до Церкви. Як приклад — наша парафія у місті Рожище біля Луцька. Парафія
існує третій рік, починалася з однієї родини. Не було ні

церкви, ні помешкання для священика. Але він не побоявся — пішов туди, працює, служить. За рік у парафії було
уже 15 людей. Сьогодні — 60. Побудували капличку.
Не треба боятися їхати служити на місії, труднощі є
всюди. І їх можна подолати, якщо є віра, воля до боротьби, охота до праці і християнські чесноти. Тоді можна побудувати добру спільноту, яка так потрібна на місіях.
У Луцькому екзархаті наразі тільки половина райцентрів охоплені пасторальним служінням, а ще половина
чекає своїх місіонерів. Поле для праці відкрите. Хто має
волю і бажання присвятити себе місійній праці — для
кожного знайдеться місце.

Отець
РОСТИСЛАВ ПЕНДЮК,
голова комісії УГКЦ
у справах молоді

СУЧАСНА МОЛОДА ЛЮДИНА ДУЖЕ ПОТРЕБУЄ БОГА
І ЦЕРКВИ
Якою є сучасна молодь? Вона дуже змінилася. А ми
іноді застосовуємо до молодих людей такі ж підходи, як
і 70 років тому. Раніше найбільшими авторитетами для
цього середовища були учитель і священик. Вони були чи
не єдиним джерелом інформації. Сучасна молодь у цьому плані має незмірно більше можливостей. За допомогою ґаджетів за кілька секунд можна отримати відповідь
на будь-яке запитання. Але молодій людині недостатньо
знати, що — «так», вона хоче знати «чому так».
Сучасна молодь добре поінформована, не сприймає
імперативів і, водночас, прагне перебувати у спільноті.
Священику, працюючи з молоддю, все це необхідно брати до уваги.
Загалом, за взірець праці з молоддю варто взяти
Євангельський уривок про учнів з Емаусу. Ісус підходить
до учнів, молодих людей, які чимось зажурені, і питає про

те, що для них є важливим, що хвилює. Це і є початком праці з молоддю: треба давати можливість висловитися. Коли
учні висловилися, Ісус починає говорити про те, що справді важливо. Він виходить з їхніх потреб і очікувань, пояснює, що про це написано у Слові Божому, що про це думає
Бог. І далі починається момент Євхаристії, Літургії, храму.
Отже, три важливі етапи у праці з молоддю: почути,
спробувати пояснити і привести до Бога. Ця дорога може
тривати два дні — чи два роки. А може й взагалі не привести до третього пункту, до Бога — і таке буває…
До Церкви приходять люди з різним досвідом, з різним сприйняттям світу і Бога. І це також треба враховувати майбутнім душпастирям.
Побутує думка, що сучасна молода людина не потребує Церкви. Не вірте, це неправда! Дуже потребує —
і Бога, і Церкви. Якщо ж молода людина не перейнята цими питаннями, то не тому, що не хоче, а тому, що їй не допомогли, не підказали, не дали можливості пізнати Бога.
За усіма соціальними дослідженнями, Церква в Україні
має найбільшу довіру у суспільстві. І завдання священика
в контексті молодіжного душпастирства — насамперед
зацікавити, зламати існуючі стереотипи, сприяти творенню молодіжних спільнот з різними харизмами. Молода
людина потребує спільноти. І нехай це буде церковна
спільнота.

Отець
МИКОЛА СЛОБОДЯН,
канцлер Одеського
екзархату

СЛУЖІННЯ НА СХІДНИХ ТА ПІВДЕННИХ ТЕРЕНАХ —
ЦЕ НАША ДУХОВНА АТО
На південних теренах — велика потреба у священиках.
І у кожного є можливість реалізувати там свій потенціал.
Молоді душпастирі можуть поїхати вчитися за кордон.
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У священичому житті важливо
зростати духовно.
Якщо самі не досвідчимо Бога —
не зможемо розповісти про це людям.

Допомогти у стресовій і кризовій ситуації, у якій опинилися десятки тисяч людей внаслідок військової агресії на
Сході, можна й добрим словом. Люди, які не отримують духовної підтримки від рідних і душпастиря, від спільноти, у
яку вони потрапили, загубляться. А священики — це світло
Христа. Не вони будуть змінювати. А Христос — через них.

Владика Венедикт Алексійчук

У нас, на відміну від західних єпархій, працевлаштування
й заробітна платня гарантовані.
Щоб потрапити до Одеського екзархату, священику необхідно відповідати певним критеріям. Беремо не
всіх. Цього року було десятеро бажаючих, взяли ж лише двох. Потребуємо рухливих, ідейних, не боягузів.
Священиків, які люблять свою Церкву і свій народ. Не на
словах, а на ділі.
Семінаристам варто їхати душпастирювати на східні й
південні терени України, щоб нести Слово Боже і українськість. Служіння там — наша духовна АТО.

Владика
ВЕНЕДИКТ АЛЕКСІЙЧУК,
єпископ-помічник
Львівський

ЯКЩО ПЕРЕБУВАЄМО В МИРІ — ПЕРЕБУВАЄМО
В БОЗІ
Для духовного життя священика важлива «апатея».
Це означає— перебувати в Бозі, не дозволяти, щоб хтось
чи щось керувало тобою. Навіть у кризових ситуаціях
і труднощах не можна занепадати духом. Дуже важливо
за всім, що відбувається, бачити Бога. Мир — прикмета
Бога. Якщо перебуваємо в мирі — перебуваємо в Бозі.
У духовному житті часто говориться про аскези — тягар, спокуту, піст. На моє особисте переконання, найважливіша аскеза — не та, яку ти собі обрав, не поклони чи
відмова від певної їжі. Аскеза у тому, щоб прийняти життя, яке дає тобі Бог, прийняти людей, прийняти обставини.
Зрозуміти, що за усім цим стоїть Бог, який є режисером
нашого життя. Бог дає все з єдиною метою — освячувати
нас. Бо Бог є любов. Головне — чинити волю Божу.
Майбутні священики повинні приділяти належну увагу духовному життю. Важливо практикувати духовну
уважність до Бога. Коли стаємо на молитву, потрібно усвідомлювати, що стаємо перед Богом. Якщо будемо уважними, зможемо богословствувати — досвідчувати Бога
в житті. Бог прагне бути присутнім у житті кожного, і важливо вміти зауважувати Бога, який до нас промовляє.
У священичому житті важливо зростати духовно. Якщо
самі не досвідчимо Бога — не зможемо розповісти про
це людям.
Люди інтуїтивно відчувають, хто живе Богом, а хто —
ні. І шукають доброго священика, який живе у Бозі, знає,
що таке справжня молитва. Тому покликання священика — самому зростати у Бозі й допомагати людям Його
пізнати.

16

Отець СЕРГІЙ КОВАЛЬ,
директор БО «Карітас»
у Харківському екзархаті

МАКСИМ БОНДАРЕНКО,
експерт Пасторально-міграційного відділу УГКЦ

НАШІЙ ЦЕРКВІ ПОТРІБНО ЙТИ У МІСТА
У Харківському екзархаті найменше парафій — 16, їх
обслуговують 14 священиків. Парафій мало, території великі, обсяг роботи значний. Багато міст не охоплені душ
пастирською опікою. Тож у нас велике поле для місійної
діяльності.
У 90-х і на початку 2000-х років стратегія УГКЦ була наступною: іти туди, де люди просять священика.
Приїжджало кілька людей із села на Сході, просили священика… Тож на Сході ми зазвичай йшли у села, де мешкали переселенці, які були на засланні за радянських часів. Але з економічних та соціальних причин села вимирають — як на Заході України, так і на Сході. Молодь їде
на навчання до міст, там працевлаштовується. Тому нам
потрібно йти у міста, а до сіл — доїжджати.
Наприклад, римо-католики йшли на Сході у великі міс
та, там засновували парафії, потім просувалися до менших міст та містечок, у райони, а до сіл доїжджали. Вони
мислили стратегічно й чинили правильно.
Майбутнім священикам найперше слід довіритися Богові та Церкві, йти служити за своїм покликанням.
І у цьому покликанні докладати зусиль і ревно працювати. Тоді праця священика буде успішною, незалежно
від регіону служіння. Якщо не проявлятимете себе як духовна особа, як добрий організатор, то неважливо — залишитеся у Західній Україні, чи поїдете до Центру, чи на
Схід — перспектив у вас не буде.
Оскільки Харківський екзархат межує з Луганською
областю, де зараз тривають військові дії, у буферній зоні
проживає багато переселенців. Екзарх Харківський владика Василь Тучапець планує відкрити три станиці у прикордонних містах (зокрема, в Ізюмі та Лозовій) з перспективою розвитку там парафій.
Ми здійснюємо соціальне служіння — ведемо низку
гуманітарних проектів на допомогу вимушено переселеним особам. Сьогодні на базі нашої організації «Карітасу»
реалізуються вісім великих соціальних проектів. Це матеріальна та фінансова допомога, і продукти, й різноманітні гранти, зокрема, на ліки й житло. Зараз спільно
з американцями розпочинаємо ще один проект: вони
готові надати всіляку допомогу й підтримку двом тисячам сімей переселенців. Набираємо на проект персонал
на три місяці — потребуємо 10 соціальних працівників.
Добре було б залучити до цієї роботи хлопців-семінаристів, випускників. Це, окрім іншого, можливість приїхати
до Харкова, побачити інші міста Східної України — Суми,
Полтаву, долучитися до соціального служіння, ознайомитися з особливостями душпастирства у Харківському екзархаті.

ЯКЩО НЕ ПРАЦЮВАТИ НАД ІНТЕГРАЦІЄЮ
УКРАЇНСЬКИХ МІГРАНТІВ, ВТРАТИМО НАШИХ
ЛЮДЕЙ ЧЕРЕЗ АСИМІЛЯЦІЮ
5 млн осіб — статистика нашої новітньої хвилі міграції. Це українці, які виїхали переважно у Росію, Євросоюз
і США. Також маємо 2 млн внутрішніх переселенців. До речі, у Західній Україні переселенців найменше: у Львівській
області — лише 10 тисяч осіб. У Харкові — 200 тисяч,
у Дніпрі — 70–80 тисяч.
Шанси на повернення мігрантів до рідних домівок дуже малі. 7 млн наших громадян десь заблукали. І навряд
чи повернуться. Це глобалізація, з її плюсами і мінусами.
Можливо, на новому місці люди зможуть почути Христа.
І це вже питання до вас: чи готові ви йти до цих людей?
Міграція — завжди втеча. Водночас, людина їде на нове місце з надією. Її рушій — надія. Навіть якщо людина
втікає, вона плекає надію, що деінде матиме шанс на гідне
життя — і для себе, й для близьких.
Мігрантам необхідна інтеграція. І священики повинні
допомагати їм у цьому, інакше втрачатимемо наших людей через асиміляцію. Їх поглине культура споживацтва.
Або ж вони будуть жити у гетто — Україною чи «совком».
Без інтеграції не буде процесу примирення, а без примирення розвиватимуться стереотипи.
Дуже важливо, щоб священики їхали служити на Схід
України. Якщо там і відновиться інфраструктура — там
духовна пустка. Пустка — це свідчення голоду на справжню віру. І її може заповнити або місійність, або те, що було
у 90-х, — східні секти, буддисти, кришнаїти.

Отець ЛЮБОМИР
ЯВОРСЬКИЙ, заступник
голови департаменту
Патріаршої курії УГКЦ
у справах душпастирства силових структур
України

ЗА ЧАС ВІЙНИ НА СХОДІ УЖЕ ВІДБУЛОСЯ
395 РОТАЦІЙ СВЯЩЕНИКІВ УГКЦ У ЗОНІ АТО
УГКЦ — передова Церква у капеланському служінні в умовах війни на Сході України. За цей час відбулося 395 ротацій священиків УГКЦ у зоні АТО. Кожна ротація — це 30–45 діб. На Сході служать 142 капелани УГКЦ.
Найбільше представників Тернопільсько-Зборівської
єпархії (18 осіб). Одружених священиків — 68%.
Капелани у зоні АТО здійснюють і соціальне служіння — надають матеріальну допомогу воїнам через парафії УГКЦ, де проводять збірки для потреб військових.
Також військові капелани будують у зоні АТО каплиці. Уже
побудовано 19 каплиць — як для військових, так і для місцевого населення.
Світовий досвід — капелани не є на передовій. Вони
перебувають у місцях постійної дислокації, в тилу, куди
повертаються військові, й де священики з ними працюють. Наші капелани — на передовій. Є священики, які перебувають разом з військовими практично на позиціях.
Бо там їх потребують — потребують їхньої допомоги й
спілкування.
Водночас, незважаючи на найбільшу присутність священиків УГКЦ у зоні АТО, військових капеланів бракує.
Особливо під час великих релігійних свят. Ми говоримо
про майже 400 ротацій, але це дуже мало, якщо врахувати, що через АТО пройшло більше 100 тисяч осіб. Війна —
виклик для всієї Церкви. І ми повинні належним чином на
нього відреагувати.
Щоб стати військовим капеланом, потрібно мати
три роки пасторального служіння, дозвіл від місцевого єпископа, благословення керівника департаменту
Патріаршої курії УГКЦ у справах душпастирства силових
структур України і дозвіл від силових структур.
Капеланське служіння здійснюється також на полігонах, у навчальних центрах та військових частинах у місцях постійної дислокації.

Без інтеграції не буде процесу примирення, а без примирення розвиватимуться
стереотипи.

Максим Бондаренко
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Отець АНДРІЙ НАГІРНЯК, керівник відділу
соціальних питань
Патріаршої курії УГКЦ,
віце-президент МБФ
«Карітас України»

СОЦІАЛЬНЕ СЛУЖІННЯ — НЕВІД’ЄМНИЙ
ЕЛЕМЕНТ МІСІЙНОСТІ
Соціальне служіння — невід’ємна частина Церкви.
Це діяльність, якою Церква займалася впродовж століть.
Якщо Церква не здійснює соціального служіння, виникає питання: наскільки ми є християнською спільнотою?
Наскільки вміємо зустрічати Христа, який присутній у потребуючій людині? Ми готові зустріти Христа у Євхаристії,
у молитві, у Євангелії. І забуваємо, що Христос казав: що
ви зробили одному з найменших серед вас — те ви Мені
зробили. А що не зробили — Мені не зробили. Господь
на Страшному суді судитиме нас за тим, чи побачили ми
Христа у потребуючій людині — чи ні. Чи відгукнулися на
потребу — чи ні.
І в Старому, і в Новому Завітах неодноразово порушувалося питання соціальної опіки над вдовами, сиротами
і прийшлими (мігрантами). Якщо Бог багато разів повторює цю істину, напевно, вона справді є дуже важливою.
Найбільше соціальне служіння УГКЦ розвинулося за
часів митрополита Андрея Шептицького. Сьогодні дияконія — один із пріоритетів Стратегії розвитку УГКЦ — 2020
«Жива парафія — місце зустрічі з Живим Христом».
Тільки та спільнота може бути живою, яка здійснює соціальне служіння. Адже у соціальному служінні, у потребуючому ми зустрічаємося з живим Христом. Якщо немає соціального служіння, є ризик, що ми з Ним не зустрінемося.
Соціальне служіння — невід’ємний елемент місійності.
Яким чином можна здійснювати його на будь-якій парафії? Допомагати дітям-сиротам, вихованцям інтернатів та
притулків, допомагати капеланам, будинкам для перестарілих, людям з особливими потребами, робити збірки і залучати жертводавців. Люди часто готові жертвувати для
допомоги потребуючим. Маємо їм дати можливість зробити це через Церкву.

Отець
МИХАЙЛО НЕЇЖМАК,
екореферент Донецького екзархату

МАЄМО ЙТИ ТУДИ, ДЕ НАС ПОТРЕБУЮТЬ
Я починав своє служіння на Донеччині з нуля. Під час
навчання у семінарії їздив на канікули до Донецька. Знав,

18

що цей регіон специфічний, що там інші мова, культура,
ментальність. Але відваги мені додавав образ Христа. Тож
коли потрібно було вирішувати, я сказав: йду туди. Знав,
що труднощі будуть. Але якщо буду з Христом — зможу
їх подолати.
Ми маємо йти туди, де нас потребують. Неважливо,
який регіон, яка ментальність, якою мовою там говорять.
Відвідуючи Донецьк під час навчання, побачив — там нас
потребують.
Слухайте насамперед свого серця і голосу Божого.
Моліться, і Господь вас скерує на правильну дорогу.
У Донецькому екзархаті, який включає чотири області, велика потреба у священиках. Також сьогодні перспективними для розвитку душпастирства є Запорізька й
Дніпропетровська області.
Частина Донецького екзархату наразі окупована, зокрема, і моя парафія у Макіївці. Водночас, два священики
УГКЦ почергово їздять і правлять служби Божі у Донецьку.
Є для кого служити. Люди відчувають, що Церква про них
піклується. І це надзвичайно важливо у нинішні часи випробувань.

Тільки та спільнота може бути «живою»,
яка здійснює соціальне служіння. Адже
у соціальному служінні, у потребуючому
ми зустрічаємося з живим Христом.

Ми маємо йти туди, де нас потребують.
Неважливо, який регіон, яка ментальність, якою мовою там говорять.

Отець Михайло Неїжмак

за кордоном для духовної і національної ідентичності
українців існують дві небезпеки. Перша — асиміляція. Це
незворотній процес. Великий відсоток людей на міграції
асимілюються — через мову, культуру, побут. Друга крайність — коли наші спільноти замикаються у собі.
Пріоритетами душпастиря — зокрема, на місійних теренах, мають бути Бог і Україна. Бога ставимо на перше місце, тому що Господь, який нас покликав, — вічний. Він нас
спасає і об’єднує. Коли у центрі спільноти немає Бога, говорити про цінності спільноти дуже важко. Першим об’єднуючим чинником завжди були і будуть Літургія і молитва.
Національна ідентичність — необхідний елемент для
побудови на місіях громадянського суспільства, оскільки
вона допомагає будувати християнську спільноту.
Найкраща формула для праці священика на місіях,
озвучена Тарасом Шевченком, — «і чужому научайтесь,
й свого не цурайтесь». Як слід розвивати духовну і національну ідентичність в умовах міграції? Поглиблювати
своє і пізнавати чуже. Це стосується і мови, і культури, й
інших сфер.

Отець Андрій Нагірняк

Отець ВАСИЛЬ БІЛАШ,
голова комісії УГКЦ
у справах мирян
Єромонах ЮСТИН БОЙКО, настоятель СвятоІванівської лаври студійського уставу УКГЦ,
експерт ПМВ

ПЕРШИМ ОБ’ЄДНУЮЧИМ ЧИННИКОМ НА МІГРАЦІЇ
ЗАВЖДИ БУЛИ І БУДУТЬ ЛІТУРГІЯ І МОЛИТВА
Міграція — природне явище усіх часів. Відкриваєте
Біблію і бачите — віра вимагає міграції. Бо Господь Бог,
промовляючи до Авраама, каже йому вийти зі своєї землі.
Щоб він зрозумів, що Бог Його веде.
По суті, все наше життя — міграція.
У сучасному світі дуже важливо не загубити власне обличчя. І священики мають дбати про духовну і національну ідентичність українців за кордоном. Біблія каже: коли
Бог тебе кличе, важливо пам’ятати, що твоє покликання
(священиче, монаше чи подружнє) є для тебе, але також і
для суспільства. Господь кличе з неволі не тільки Мойсея,
а й цілий народ. Так само будь-яке покликання є для того,
щоб до Бога йшла і врятувалася людина, але й одночасно — народ.
В українців духовне і національне міцно поєднані. Де
є українець, там має бути і церква, і прапор. Водночас,

МИРЯНСЬКА СПІЛЬНОТА МАЄ БУТИ
ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНОЮ
Церква — це певний рух. Рух людей, які йдуть до святості, до Божого Царства.
УГКЦ має дуже сильний потенціал мирян, але не використовує його. Священиків разом із монашеством в
УГКЦ — лише 0,7%. Решта — миряни. Але щоб миряни
могли послужити Церкві, їх потрібно виховати. Маємо,
як священики, постійно чувати над мирянами, скеровувати їх: спільна молитва, спільна праця, читання Святого
Письма, ділення досвідом, активна участь у житті Церкви.
Добра мирянська спільнота насамперед має бути євангелізаційною. Жити Божим Словом, ділитися ним, нести
його у світ. Цього переважно нашим спільнотам бракує.
Адже спільнота має освячувати людей через запрошення до участі у Святих Таїнствах, формувати християнське
сумління, співпрацювати з ієрархією.
Для кожної спільноти важливо мати харизму, забезпечувати духовний провід, проводити регулярні зустрічі і формацію. І — постійна євангелізація, катехизація і служіння.
Жива Церква твориться через живі спільноти. Кожен
мирянин має дбати про загальне добро своєї парафії, якщо хочемо, щоб було добре у нашому селі, місті, усій країні.

Отець ІВАН СТЕФУРАК,
секретар Апостольського візитатора для українців греко-католиків в
Італії

СВЯЩЕНИКИ В ІТАЛІЇ МАЮТЬ АКЦЕНТУВАТИ УВАГУ
НА СПІВПРАЦІ З МОЛОДДЮ І ДІТЬМИ
Коли Патріарх Йосиф Сліпий повернувся з каторги,
у Римі було дуже мало українців — кілька студентів і священиків. Він купив велику ділянку землі і побудував великий собор, але українців все ж було мало. Напевно,
Патріарх був ясновидцем, адже у 90-х роках до Італії масово почали приїжджати українці-заробітчани. З 2003 року наша Церква зрозуміла, що міграція до Італії — не тимчасове явище. На той час в Італії уже було 180 тисяч наших
людей.
Тож на прохання Блаженнішого Любомира Гузара
Конференція єпископів Італії призначила першого пасторального координатора для українців греко-католиків в Італії о. Василя Поточняка. За його координаторства
у 2003–2005 роках на території Італії було відкрито близько 70 душпастирських осередків УГКЦ.
На сьогодні в Італії — 144 громади, на яких душпастирюють 54 священики УГКЦ. Поки до вас їхав, домовилися
про відкриття ще однієї громади. Тож фактично можемо
говорити про 145 громад.
Офіційно в Італії зареєстровано 235 тисяч українців.
Водночас, соціологи називають різні цифри щодо реальної кількості українців на теренах Італії — від півмільйона
до мільйона.
Є громади, де на церковну службу приходить 500 осіб.
А є такі, де 10. Та більшість громад переповнені людьми. На Пасху в Італії на богослужіння приходять близько 60 тисяч наших вірян. Водночас, якщо говорити про
півмільйона українців греко-католиків, я не знаю, чи ходять на богослужіння хоч 10% тих людей.
Обличчя УГКЦ в Італії дуже змінилося. За останній навчальний рік в італійських школах зареєстровано майже
20 тисяч українських дітей, багато з яких асимілюються.
Дитину з року віддають до дитсадка, а батьки йдуть на роботу. Тож, щоб наші діти зберігали національну ідентичність, але водночас влилися в культуру і мову Італії, з ними сьогодні потрібно працювати найбільше.

Жива Церква твориться через
живі спільноти.Кожен мирянин має
дбати про загальне добро своєї парафії,
якщо хочемо, щоб було добре у нашому
селі, місті, усій країні.

Отець Василь Білаш
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Будь-яку працю на парафії треба починати із співпраці з вірянами. Прислухатися до того, що вони хочуть, які у них
труднощі і переживання, бачити індивідуальність кожного і належним чином оцінити їхні таланти. І, що важливо, приділяти увагу людям похилого віку, хворим,
немічним, людям з особливими потребами і всім
тим, хто з різних причин не може потрапити
Отець ОРЕСТ КОЗАК,
до храму.
Отець Віталій Храбатин

Отець ВІТАЛІЙ ХРАБАТИН,
експерт Пасторальноміграційного відділу

УСПІШНІСТЬ СВЯЩЕНИКА — НЕ В ГРОШАХ, НЕ У
КІЛЬКОСТІ НАВЕРНЕНЬ ЧИ ХРЕЩЕНЬ, А У ШУКАННІ
ЛЮДИНИ ДЛЯ НЕЇ САМОЇ
Хтось на свою парафію приходить пішки, хтось — доїжджає велосипедом, хтось — автівкою чи потягом, а я до
моїх парафій долітаю. Таким був мій досвід у Копенгагені.
Від грудня минулого року моя парафія — в Туреччині.
Середовище цілком інше. Там нічого не нагадує християнства. Немає бань церков, не чутно дзвонів. Але Бог там —
присутній. Його треба шукати. Церкви там розташовані
у двориках…
Будь-яку працю на парафії треба починати із співпраці з вірянами. Прислухатися до того, що вони хочуть, які
у них труднощі й переживання, бачити індивідуальність
кожного і належним чином оцінити їхні таланти. І, що важливо, приділяти увагу людям похилого віку, хворим, немічним, людям з особливими потребами і всім тим, хто
з різних причин не може потрапити до храму.
Як на мене, успішність священика полягає у тому, щоби навчитися слухати. Кого слухаєш, кого почув — навчися любити. Метод дуже простий, євангельський: почути,
прийти і подивитися. Згадаймо образ Ісуса, коли він йшов
до Емаусу. Він підходить до молодих людей і починає розмовляти. Може, до цього покликаний кожен із нас — зупинитися і почати говорити.
Священики мають шукати людей, своїх вірних. Бо люди нас теж шукають. Ми, священики, часто приписуємо
собі заслугу, що це ми заснували спільноти. Але якби не
ті люди, які шукали, ми б жодної спільноти не заснували.
Взяти, наприклад, мою спільноту в Туреччині: це вони шукали священика, це вони писали прохання.
Успішність для священика полягає не у кількості навернень, хрещень чи вінчань, не у грошах, автівці чи великому будинку. Успішність полягає в шуканні людини.
Для неї самої.
Я мрію про парафію, до парафіяльної ради якої входили б усі — від молоді і простих працівників до адвокатів
і вчителів, щоб кожен міг сказати, чого він очікує від своєї
парафії. Бо це — їхній дім. Це і є «жива парафія».
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інтерв’ю

настоятель української
громади при Афінській
Церкві святої Трійці

У НЕДІЛЮ НА ЛІТУРГІЮ В АТЕНАХ ПРИХОДЯТЬ
300–400 УКРАЇНЦІВ
Біля витоків формування громади вірних УГКЦ у
Греції стояв Блаженніший Святослав, який свого часу навчався у семінарії в Атенах і на прохання Блаженнішого
Любомира збирав громаду.
У Греції багато наших людей. Найбільше українців —
в Атенах. У неділю на Службі Божій — 300–400 осіб. Люди
приходять, хочуть бути в церкві, багато хто сповідається.
У нас є дві Літургії і вечірня служба. Між ними сповідаю
людей. На Великдень просив наших священиків з Риму
приїхати допомогти.
У Греції є свої труднощі: наприклад, католицькі душ
пастирі перебувають або на власному утриманні, або на
утриманні своїх парафій. Водночас, майже у кожному міс
ті Греції, де є римо-католицька церква, ми можемо мати
парафію і храм для служіння, якщо буде достатня кількість вірян.
Нещодавно був призначений новий греко-католицький єпископ у Греції — владика Мануель Нін. Ми звернулися до нього, щоб він просив латинських єпископів дозволити служіння Літургії для українців без певної кількості людей і без особливих причин. І він радо відгукнувся.
Тому тепер маємо можливість працювати, створювати нові громади, якщо знайдуться люди. Маю надію, що мені
дадуть помічника і буде можливість їздити до інших міст
і гуртувати людей.

Отець ЮРІЙ ЮРЧИК

В ОАЕ СВЯЩЕНИК МАЄ СЛУЖИТИ НЕ ТІЛЬКИ
ДЛЯ УКРАЇНЦІВ, А ПРОПОВІДУВАТИ
ХРИСТА ВСІМ, ХТО ЦЬОГО ПОТРЕБУЄ

Коли наші священики їдуть на місії, то,
зазвичай, мають уявлення про країну,
в якій будуть душпастирювати.
Я ж не мав жодного уявлення.
Був і є першим українським священиком
на тих теренах...

У листопаді 2014 року в Дубаї була створена
перша громада УГКЦ. Відтоді в Еміратах постійно відбуваються богослужіння українською мовою.
Душпастирську опіку уже отримують і українці, які
мешкають в Абу-Дабі. Українська громада УГКЦ живе
активним життям: займається соціальним служінням — зокрема, проводить благодійні аукціони й фестивалі. Навесні 2016-го в ОАЕ з’явилася перша українська школа. Про особливості душпастирства й життя українців у цій країні розповідає капелан УГКЦ в ОАЕ
та Південній Аравії о. Юрій Юрчик
Отче Юрію, як ви обрали служіння в ОАЕ?

Це цікава історія. До того, як поїхав до ОАЕ, служив у
Донецьку. У 2001-му, коли почалася війна в Україні, всі
греко-католицькі священики з Донецька виїхали. Зараз
дехто повернувся, але на той час я був останнім, хто там

залишався. Треба було визначатися, що робити далі. Греко-католики — вихідці з Донецька, які
свого часу виїхали до ОАЕ і яких я й не знав, звернулися з питанням: як відкрити у Дубаї Українську Церкву?
Порадив звернутися до місцевого єпископа, який є в АбуДабі. Тоді ж просив поради у мого владики — екзарха
Донецького Степана Менька — що робити мені. І все вирішилося. Екзарх поговорив з Блаженнішим Святославом
Шевчуком. Була позитивна відповідь від владики Пола
Хіндера, Апостольського вікарія Південної Аравії. І вже за
два місяці я був в Еміратах.
І якими були ваші перші враження?

Надзвичайно спекотно, дуже висока вологість…
Пам’ятаю перший день: відчиняю вікно — пустеля, нова
країна, нові люди, нові виклики…
Коли наші священики їдуть на місії, то, зазвичай, мають
певне уявлення про країну, в якій будуть душпастирювати. Я ж не мав жодного уявлення. Був і є першим українським священиком на тих теренах...
З чого ви почали свою діяльність?
Як відшукували українців?

Коли готувався виїжджати в Емірати, створив
у Фейсбуці групу і сторінку «УГКЦ в Об’єднаних Арабських
Еміратах». І ще до того, як виїхав, десь із 50 українців за-
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ходили на сторінку, цікавилися. По приїзді у мене не було
часу на розкачку.
Католицька Церква в ОАЕ є надзвичайно великою. У ній
приблизно 900 тисяч активних вірних у різних країнах —
переважно це Індія, Філіппіни, Бангладеш, Пакистан, інші країни Азії. Досить багато арабів-християн з Лівану та
Єгипту. Українці у цьому католицькому морі Аравійського
півострова — маленька крапля.
Проблема полягала в тому, що усі ті громади існують давно, мають сталий розклад богослужінь, і нам,
українцям, втиснутися у цей розклад було майже нереально. Десь із місяць я витратив тільки на те, аби знайти приміщення. Зустрівся з цього питання із владикою
Полом Хіндером. Але він лише порадив продовжити
пошуки. Познайомився зі священиком Антиохійської
Православної Церкви о. Варнавою Мессі. І він запропонував проводити богослужіння у його храмі. У нас були чудові умови: до недавнього часу ми відправляли богослужіння в Антиохійському православному храмі у Дубаї, відбувалася серйозна екуменічна співпраця з цією Церквою.
Наші віряни приходили у традиційний східний візантійський храм, не відчуваючи дискомфорту. Та нещодавно (думаю, не без втручання Москви), нам відмовили
у можливості відправляти богослужіння. Але душпастирство УГКЦ уже розвинуте у двох католицьких храмах
у Дубаї, в Абу-Дабі. Ми знайшли своє місце у католицькій
спільноті і впевнено дивимося у майбутнє.
Українці в ОАЕ — хто вони?

В Емірати не було такої еміграції з України, як до
Європи, Канади, США чи Австралії. До ОАЕ, як і до інших
країн Перської затоки, люди приїжджають переважно на
працю по робочій візі на 2–3 роки. Якщо контракт продовжують, залишаються надовше.
Українці зазвичай працюють на кваліфікованій роботі.
Це менеджери, фахівці у сфері IT та туризму. На арабських
авіалініях — багато стюардес-українок. У цих країнах суспільство дуже розшароване, і європеєць не може працювати як некваліфікований різнороб.
Вік українців в ОАЕ різний, та у більшості це — молодь.
Емірати — країна, у якій люди роблять перші кроки й рухаються далі. Тут зазвичай починають кар’єру. Та хтось залишається і на десять, й на п’ятнадцять років.
Є у нашій громаді успішні бізнесмени, які знайшли себе
у цій країні. Є й люди, які дуже важко приживаються, —
специфічний клімат, інша культура, інша ментальність.
Різні життєві історії: люди дуже по-різному сприймають
своє перебування там.

мали у міжнародній організації «Червоний Півмісяць»,
запросили її представників на нашу благодійну акцію. Їм
дуже сподобалося і свято, й українські пісні, й українська
кухня.
У нас відбуваються періодичні зустрічі з представниками місцевих громад, але вони не мають системного характеру. Я мав можливість познайомитися з правителем Дубаї — шейхом Мохаммедом ібн Рашидом Аль
Мактумом. Був у нього на прийомі. Він дуже популярний,
прогресивний, відкритий.
Взагалі ж в ОАЕ місцева еліта дуже добре ставиться
до Католицької Церкви. В еміраті Абу-Дабі владика Пол
Хіндер кілька місяців тому отримав земельну ділянку
для будівництва нової католицької церкви й католицької
школи. Реалізовуватиме цей проект правитель Абу-Дабі.
За власні кошти.
ОАЕ, Кувейт, Бахрейн дуже відрізняються від інших мусульманських країн. В Еміратах — культ толерантності.
Водночас ми повинні дотримуватися законів. Не можемо
з мусульманами говорити про релігію, навертати їх, відправляти богослужіння за межами Церкви. Взагалі — не
можемо бути помітними у спільноті, привертати увагу.
Не маєте права ходити містом у священичому вбранні?

Якщо йду вулицею в колоратці чи з хрестом — жодних
проблем немає. Але публічне сповідування за межами
культових споруд — заборонене.

Важко уявити, щоб на цьому ґрунті були якісь інциденти, бо за цим стежать дуже ретельно. Будь-який прояв
агресії, нетолерантності чи неповаги до будь-якої людини, незалежно від віросповідання, жорстко зупиняється.
Якою є міжконфесійна ситуація в ОАЕ? Відомо, що там
представлений Московський патріархат УПЦ. Як з ними
уживаєтеся?

Українська громада виникла в Еміратах у зв’язку з революційними подіями 2013–2014 років та війною на Сході
України. До того українці позиціонували себе як одна із
багатьох російськомовних громад цієї країни. Вони були
не дуже свідомими своєї національної й церковної приналежності, ходили до церкви Московського патріархату. Парадокс: її побудував українець, який продовжує бути там активним парафіянином. Так, кожен обирає свій
шлях, свою Церкву… Я не спілкувався ні з ним, ні з прихожанами цієї церкви. У цьому не було потреби. Тим більше,
що в Україні — війна…
З іншими Церквами — Вірменською Апостольською,
Коптською — у нас чудові відносини. До речі, копти випікають для нас просфори. Ми не маємо своїх пекарень,
тож беремо євхаристійний хліб у коптів. Коли відзначаємо свята, копти надають нам у безкоштовне користування свої чудові церкви з великими залами, де можна проводити концерти чи інші заходи.
У нас дуже добрі відносини з Англіканською Церквою:
коли ми відкрили українську школу, вони надали нам
приміщення.
Можна сказати, що з усіма християнськими церквами
у нас добрі відносини.
Як виника ідея створити українську школу у Дубаї?
Наскільки така школа затребувана?

Одразу по приїзді до Еміратів у мене виникла ідея створити школу як осередок української культури й мови.
Зважаючи на те, що це мусульманська країна, я розумів, що
це не може бути християнська католицька школа у повному
розумінні цього слова, бо аудиторія буде обмеженою. У нас,
наприклад, є українці, які сповідують іслам. Але вони —
українці, й хочуть навчати своїх дітей мови, традиціям.
Це представники мішаних подружь?

Так, переважно це мішані подружжя. Зазвичай, дитина, у якої тато — мусульманин, виховується у мусульман-

ській вірі. Ми не можемо примушувати таких дітей та їх
батьків до катехизису. Тому ми встановили правила: обидвоє батьків повинні написати заяву, аби їхню дитину
прийняли до школи, і зазначити, що дозволяють відвідувати катехизис. Якщо ж бажання на катехизис немає, діти
вивчають загальні предмети — українську мову, історію
тощо.
Це важливий елемент будування громади в ОАЕ. Ми не
повинні обмежуватися, зважаючи на країну й місцеві традиції. Ми повинні шанувати їх, але водночас давати українцям можливість відчувати себе українцями.
Наша школа відкрилася у квітні, наприкінці навчального року. Тобто працювали всього два місяці. І вже у нас
близько 50 дітей різного віку, сформовано три класи.
Де знайшли учителів?

Це українці, які мають фахову освіту, працюють
в Еміратах і радо відгукнулися на наше прохання викладати в українській школі. Шукаємо можливість заохочува-

Як місцеві ставляться до українців, до УГКЦ?

Ми з місцевими не дуже спілкуємося, бо майже не перетинаємося у повсякденному житті. Місцеві — це лише
15% населення ОАЕ. Один із прикладів взаємодії з арабами, який пригадався, — благодійна акція «Різдво разом».
У цих країнах дуже прискіпливо ставляться до благодійності: є побоювання, що кошти можуть використати
на фінансування різних терористичних угруповань. Тому
в Еміратах такі заходи — під пильним контролем. Щоб
займатися благодійністю потрібно мати дозвіл, інакше
така діяльність — поза законом. Ми такий дозвіл отри-
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На свої заходи запрошуєте відомих українців — Тараса
Чубая, Олега Скрипку…

У нас дуже активна і креативна діаспора, тож знаходимо можливість запрошувати відомих людей. У нас був і відомий український скрипаль Василь Попадюк. Тепер на
його запрошення їду у вересні до Канади на фестиваль
української культури у Торонто. Це буде візит-відповідь.
Їду не сам, а з представниками нашої громади в ОАЕ, тож
будемо представляти на фестивалі українську діаспору
в Еміратах.
Голова ПМВ владика Йосиф Мілян каже, що в ОАЕ потрібен як мінімум ще один священик. Які вимоги до майбутнього душпастиря?

ти їх, зокрема, й матеріально, щоб ця діяльність була не
лише на волонтерських засадах.
З початку навчального року переходимо у приміщення
католицької школи у Дубаї. І сподіваємося, що наша школа зростатиме. Посольство України в ОАЕ і консульство у
Дубаї нам у цьому допомагають, вони відкриті до співпраці.

По-перше, він повинен бути відкритим. В ОАЕ маємо
таку специфіку: наш священик — не лише для українців.
Я обслуговую не тільки українську громаду, а й польську,
і словацьку, причому їхніми мовами, відправляю богослужіння латинського обряду англійською мовою для всіх інших громад. Тож майбутній душпастир має бути відкритим до інших культур і ментальностей, знати мови. І повинен розуміти: в ОАЕ він буде священиком не тільки для
українців. Повинен мати в серці апостольське горіння.
Проповідувати Христа всім, хто цього потребує. А потреба дуже велика.
Наприклад, я живу при парафії святої Марії в Дубаї.
Кажуть, це найбільша католицька парафія в світі. 500 тисяч
активних вірних. Під час Служби Божої за три дні — у п’ятницю, суботу й неділю — у нас приймають причастя близько 70 тисяч осіб. Уявіть вікенд: з шостої ранку до десятої вечора — щогодини Служба Божа. Скрізь повно людей. Це —
людське море, і ці люди, звичайно, потребують пастиря.
Майбутній кандидат на служіння повинен знати англійську. Бути відкритим на різні виклики. Це дуже специфічний
регіон. Але, думаю, для семінариста, який би присвятив себе місійній діяльності, етап служіння в ОАЕ чи іншій країні
Перської затоки був би цінним досвідом на майбутнє.

Ви уже згадували про одну із ваших благодійних акцій.
Чому ви застановилися саме на онкохворих дітях?

Ви доїжджаєте в Абу-Дабі, до Кувейту. Як розшукаєте
там українців?

Перші благодійні акції проводилися спонтанно до мого приїзду в Емірати. Українська громада запрошувала
поранених українських воїнів на лікування до ОАЕ. Коли
я приїхав, ми продовжили цю традицію і розширили наші благодійні проекти. Побачили необхідність допомоги
онкохворим дітям, переважно зі Сходу України. Вони відірвані від свого дому, середовища, і ще й мають такі важкі хвороби. У Київському інституті раку є така проблема:
хворі діти лікуються курсами, й між тими курсами їм треба десь жити. Якщо це кияни чи сім’ї, які мешкають неподалік, вони їдуть додому. Якщо ж переселенці… Їм доводиться важко. Тому ми започаткували проект: вийняли
у Василькові під Києвом будинок, щоб кілька родин поміж
курсами хіміотерапії могли там жити.
Допомагаємо Інституту раку, співпрацюємо з фондом
«Краб». Разом з дияконом Романом Ільницьким відвозили гуманітарну допомогу, яку українці в ОАЕ зібрали під
час святкування Пасхи. Усі виручені на тому великодньому ярмарку кошти ми передали Інституту, також купили
дітям подарунки.

Кувейт — це інший вікаріат, Північної Аравії. Там інша церковна структура. У Кувейті працює українець

В ОАЕ українці переважно проживають
в Дубаї, в Абу-Дабі, у Шарджі та інших
еміратах. Є постійне душпастирство
у двох парафіях в Дубаї і в одній —
в Абу-Дабі, в Катедральному соборі.
Це три, так би мовити, місійні
станиці в ОАЕ, де ми маємо постійні
богослужіння.
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о. Андрій Максимович, секретар Апостольської нунціатури. Перебуваючи на дипломатичній службі Ватикану він
не має можливості приділити достатньо часу душпастирству для українців. Але раз на місяць у Кувейті українці також мають Службу Божу
Мій терен — ОАЕ, Султанат Оман і Ємен. У Ємені зараз війна, майже всі іноземці повиїжджали, українців
там наразі немає. До Оману я часом наїжджаю. Там досить невелика українська громада, але за пильної уваги
капелана й з Божою поміччю, думаю, з цієї праці будуть
добрі плоди.
В ОАЕ українці переважно проживають у Дубаї, в АбуДабі, у Шарджі та інших еміратах. Є постійне душпастирство у двох парафіях в Дубаї і в одній — в Абу-Дабі,
в Катедральному соборі. Це три, так би мовити, місійні
станиці в ОАЕ, де ми маємо постійні богослужіння.
Які перспективи розвитку УГКЦ у цій країні?

Божу, сповідалися. А тут, в ОАЕ, багато праці, багато спокус. І ці люди відходять. І нам потрібно не втратити цих
людей. Дуже важливо бути поруч, щоб вони відчували душпастирську турботу.
А вам особисто чого бракує найбільше вдалині від батьківщини?

Наразі — нічого. А на початках дуже хотілося української їжі.
Мої колеги — індуси, філіппінці. Впродовж дня іноді
можу й не побачити європейського обличчя. Індійська
кухня, індійський спосіб життя, побут. Коли тільки приїхав, спробував індійського карі. Це екзотична їжа і десь
із тиждень — смачно. А потім вже не можеш дивитися на
неї, але що ж...
Та це питання вже вирішене. Все-таки 10 тисяч українців
проживає в Еміратах — даємо собі з цим раду (сміється).

Не думаю, що там колись будуть створені структури
УГКЦ, бо там немає сталого населення: люди приїжджають, працюють і, переважно, їдуть. Але, тим не менш, вони потребують уваги душпастиря. Там важлива присутність капелана. Ми усвідомлюємо, що люди наступного
дня, місяця чи року поїдуть, але приїдуть інші. І всі вони

А відсутність поруч братів, духовної підтримки як компенсуєте?

потребують священика, який приділив би їм належну увагу. Праця у людей важка. Священику треба всіх вислухати,
вміти поговорити, розділити радощі і труднощі.

маєш якісь питання, дилеми. Намагаюся частіше бувати
в Україні, щоб надолужити ці прогалини у своєму душ
пастирському житті.

А що найбільше болить українцям в Еміратах?
З чим вони найчастіше приходять до священика?

Найбільше приходять із відчуттям самотності
Люди на посадах топ-менеджерів у різних компаніях
мають можливість запросити родини: розлуку з батьківщиною легше переносити, коли родина поруч. А от працівникам середньої ланки, стюардесам, менеджерам чи
адміністраторам у готельному бізнесі інколи ведеться
дуже важко. Вони не отримують великих коштів, живуть
у гуртожитках, тож самотність є найбільшою проблемою.
Дуже багато людей з Галичини, які вдома були побожними й воцерковленими, ходили щонеділі на Службу

Це, мабуть, найважчий етап мого служіння. Інколи
немає з ким поділитися, хто б тебе зрозумів. Навіть мої
співбрати — священики з Індії та Філіппін — все-таки
люди іншої ментальності, традиції. Дуже важко, якщо

Ми побачили необхідність допомоги
онкохворим дітям, які найбільше потребують, — переважно, дітям зі Сходу
України. Запровадили проект: винайняли
будинок у Василькові під Києвом, щоб
кілька родин між курсами хіміотерапії
могли там жити. Допомагаємо Інституту
раку, співпрацюємо з фондом «Краб».
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семінар для місіонерів

Виховання, місія і євангелізація — взаємозалежні
явища. Якщо на місійних теренах не маєте дотичності
до виховання й освіти, ваша місія не є повною. Освіта,
католицька школа — один із найкращих способів
євангелізації суспільства.
Говорячи про організацію виховної праці на парафії,
заступник директора Молодіжного центру ім. св. Івана
Боско у Львові о. АНАТОЛІЙ ГЕЦЯНИН, СДБ, розповів
про ораторію.

VI ДУХОВНО-ФОРМАЦІЙНИЙ СЕМІНАР
ПАСТОРАЛЬНО-МІГРАЦІЙНОГО ВІДДІЛУ УГКЦ —

«Душпастирство молоді в умовах міграції»
Цього року традиційний семінар ПМВ для підвищення кваліфікацій місіонерів відбувався напередодні
Світового Дня Молоді у Кракові, тож темою було душпастирство молоді в умовах міграції.
У духовно-формаційному семінарі, який проходив
13–16 липня у Брюховичах, взяли участь священики
з Естонії, Латвії, Литви, ОАЕ, Казахстану, Росії.
Голова Патріаршої катехитичної комісії УГКЦ с. ЛУЇЗА
ЦЮПА, СНДМ розповіла про особливості катехизації
в умовах міграції, представила програми й підручники —
зокрема, для дітей з особливими потребами.
За рішенням Синоду, катехитична праця з дітьми
має розпочинатися з п’ятирічного віку. Підготовка
має тривати рік. Катехиза — це християнське втаємничення дітей. Ми готуємо дітей до першої сповіді,
оскільки причащаємо їх від охрещення. Катехизація
має привести дитину до Літургії.
УГКЦ уже напрацювала катехизм російською, англійською та португальською мовами. Нині готується
варіант іспанською, адже Церква має бути відкритою
до всіх людей, незалежно від мови спілкування.
Катехизація потрібна не тільки дітям, а й дорослим. Можу сказати: щорічно до хрещення в УГКЦ готуються близько двох тисяч дорослих людей.
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Важливо, щоб на парафії був катехит,
оскільки священик не може приділити належної уваги й часу для катехизації всіх, хто цього потребує.
Голова комісії у справах освіти та виховання УГКЦ
с. ХРИСТОФОРА БУШТИН поділилася досвідом, як
в умовах міграції організувати у парафіях душпастирську
працю з освітньо-виховних питань, розповіла про організацію дитсадків та шкіл, ознайомила з розробленими підручниками й посібниками.
Школа — дуже хороше соціальне свідчення.
Сучасний світ через школу розуміє, чим займається
Церква. Знання, вміщені в контекст віри, осяяні й підтримані вірою, стають мудрістю. Це знання, які будують мир, громадянське суспільство, повноцінні стосунки між людьми. Вони будують Церкву і церковну
спільноту.
В умовах міграції перед душпастирями стоїть виклик: як подолати розгубленість — культурну і духовну. Священик повинен мати в очах іскру надії. Це те,
що необхідно нашим людям, особливо за кордоном.
Священики УГКЦ завжди займалися просвітницькою діяльністю. І це ставало, зокрема, і націєутворюючим чинником.

Ораторія (від лат. оratorium — місце молитви) —
місце, де діти й молодь мають можливість змістовно
й по-християнськи провести вільний час, навчитися
новому, зустрітися з друзями — водночас, перебуваючи у єдності з Богом.
Ораторія може бути щоденною чи недільною.
У Винниках є недільна ораторія. Це можливість провести час у Бозі й з Богом. Це місце, де панує Боже
Слово, проводяться катехизація й ігри, є вільний простір, де діти можуть просто посидіти й поговорити.
Тут можна організовувати різні групи — соціальну,
культурну, місійну, скаутську, з вивчення англійської
чи італійської мов…
Виступ керівника Інституту лідерства та управління УКУ НАТАЛІЇ БОРДУН був присвячений молодіжним
спільнотам та особливостям їх формування.
Молоді люди шукають спільноти через приналежність. Вони увійдуть до спільноти, якщо вона відповідає їхній ідентичності. Тому зараз усе більше спільнот
утворюється навколо якихось середовищ — людей,
які цікавляться природою, соціальними питаннями,
урбаністикою тощо.
До кожної спільноти людина приходить з різними
потребами і цілями. Якщо говорити про християнські
спільноти, то хтось шукає однодумців, хтось — Бога й
поглиблення своїх стосунків з Ним, хтось прагне весело проводити час, хтось — знайомства з гарними
дівчатами чи хлопцями.
Перший етап формування спільноти — зацікавити людину. Люди приходять, перш за все, через зацікавлення. Багато хто приходить не у пошуках Бога,
а щоб просто допомогти, й з часом такі люди зростають у своїх стосунках з Богом. Важливо розуміти, чого саме людина шукає й потребує. Спробувати знайти слова для тієї людини, щоб вона прийшла знову.
Другий етап формування спільноти — задіювати людей. Інакше вони просто підуть.
Керівник напрямку академічного душпастирства
Комісії у справах молоді УГКЦ о. ПЕТРО ВЕРХОЛЯК у своїй доповіді наголосив, що все більше українських студентів їдуть навчатися за кордон. Тож Церква має відповідати
на цей виклик й приділяти належну увагу академічному
душпастирству на місійних теренах.

Нова хвиля української міграції відмінна від інших
ще й тим, що виїхало багато студентів. Ця студентська хвиля покотила у країни близького зарубіжжя.
Польща переповнена нашими студентами. Це відчутно й у країнах Прибалтики. Наша молодь їде за кордон, і багато хто, на жаль, залишиться там. Тому цю
нову хвилю міграції Церква не може обійти стороною.
Українські студенти за кордоном — це молоді люди віком від 17 до 25–30 років. В умовах зміни місця проживання, комфортного середовища й свободи
від батьківського контролю у студентів проявляється криза віри. Тому священикам за кордоном треба
йти у навчальні заклади й намагатися зацікавити молодих людей, щоб привести їх до Бога. Наприклад,
як один із способів — влаштовувати екскурсії. Бо ж
просто сказати — приходьте на духовну зустріч, то
ніхто не прийде. Чи — приходьте до церкви… А от
зацікавити, сказати, що маємо чудову екскурсію новим для вас містом — і молодь прийде обов’язково.
Із 20–30 осіб, які підуть на екскурсію, 5–10 залишаться у спільноті.
Студенти почуваються самотніми на великі свята,
такі як Великдень, Різдво, тому варто організувати на
парафії святкування, залучивши молодь. У Києві ми
влаштували Святвечір для студентів. До Патріаршого
собору прийшло 180 студентів. Цю молодь можна залучати й до волонтерських рухів.
У нас є Молодіжний простір, який об’єднує різні ініціативи. Одна із них — «Хтось — не зробить». Це новий проект Патріаршої комісії, команда, відповідальна за залучення молоді до волонтерських рухів —
екологічних, освітянських, з фінансової грамотності
тощо. Ці речі не мають прямого стосунку до Вчення
Христа, але дають можливість молодим людям знайти Бога і реалізувати себе у Церкві.
Практикуючий психолог НАТАЛКА ІЛЬЧИШИН розповіла учасникам духовно-формаційного семінару ПМВ про
психологію підлітків.
Завдання людини підліткового віку — перейти на
інший рівень стосунків з батьками. Дитина має перебудуватися, зрозуміти, що дорослість — це, в першу
чергу, відповідальність за свої вчинки. І батьки мають
зрозуміти, що їхня дитина — уже не дитина. Якщо підлітковий період проходить нормально, то у 15– 16 років починається новий етап стосунків батьків і дітей
на паритетних засадах. Але, на жаль, не всі батьки це
розуміють і вимагають від підлітків абсолютного послуху.
Негативізм — особливість підліткового віку, бажання протиставити себе тим, хто має над підлітком
владу. Якщо батьки реагують неправильно, дотискають і намагаються у будь-який спосіб досягти своєї
мети, негативізм може стати рисою характеру.
Дуже важливо, щоб у підлітковому віці батьки намагалися зберегти контакт зі своєю дитиною.
Проблема українських сімей: наших хлопчиків вихо-
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вують жінки. Багато батьків або самі усуваються від
виховання дітей, або їх усувають. А хлопчик повинен
мати зразок чоловічої поведінки.
До речі, саме у підлітковому віці закладаються
звички. І це можуть бути звички як до здорового способу життя і занять спортом, так і навпаки — шкідливі.
Головна причина виникнення конфліктів батьків
і дітей — насамперед, невміння сприйняти іншу точку
зору. Дитина вважає, що має рацію, не чує аргументів
батьків і вважає свою позицією єдино правильною.
Перехід на рівень дорослості передбачає, що людина
здатна сприйняти й прийняти іншу точку зору. Вона
може не погоджуватися з нею, але приймає її.
Експерт з SMM компанії «Горгани» ВЕРОНІКА САВРУК
поінформувала священиків-місіонерів про особливості
роботи з соцмережами, зокрема Фейсбуком.
З появою соціальних мереж відбувся злам у комунікації. Сьогодні аудиторія отримала «мікрофон».
Люди можуть писати відгуки, ділитися враженнями
й думками. Вони отримали великий вибір каналів комунікацїі й різноманітної інформації. Тому так важливо перебувати в комунікативному полі.
Зважаючи на величезний обсяг інформації, людей важко зачепити окремо взятим постом надовго. Окрім того, в українському суспільстві існує великий дефіцит довіри. Кому довіряють українці, хто
є для них авторитетом? У 2015 році Центр Разумкова
провів дослідження, і виявилося, що найбільший рівень довіри серед українців на сьогодні мають волонтерські організації (67%), Церква (62%), Збройні
сили України (55%), добровольчі батальйони (53%),
українські ЗМІ (47%). Однак не довіряють медіа майже стільки ж — 45%. Питання: як цю довіру отримати і виправдати?
Довіра вибудовується репутацією. Репутація ж вибудовується з того, що ви говорите й робите. Ці речі
повинні бути взаємопов’язаними.
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Як вести Фейсбук-сторінку? Насамперед, потрібно
визначитися з цільовою аудиторією, потім — як доносити інформацію, хто має бути речником і, власне,
про що говорити. Священики можуть сегментувати
парафіян за різними ознаками: одружені/неодружені, молодь/діти, активні/неактивні тощо. І, залежно
від аудиторії, формувати комунікацію.
Фейсбук — не майданчик для проповідей. Будьте
готовими, що читачі будуть дискутувати, заперечувати, ставити запитання. Може бути багато негативу,
адже люди зараз агресивно налаштовані. Тож важливо відповідати на запитання, які турбують людей.
Пишіть коротко, просто і грамотно, використовуйте
образи. Інформація має бути дозованою. У Фейсбуці
радять розміщувати не більше трьох постів на день.
Священикам варто визначитися з колом тем,
у яких вони можуть бути експертами і, відповідно,
компетентно коментувати ті чи інші події та явища.
У роботі з соціальними мережами також дуже важливою є оперативність.
Доповідь Президента Української християнської батьківської асоціації «Алетея» ОКСАНИ КОЧЕРГАН була
присвячена праці з батьківськими спільнотами. Вона відзначила, що кожен потребує бути вислуханим, почутим,
зрозумілим і поцінованим. І зауважила, що діяльність на
парафії — зокрема, і на місійних теренах, священику потрібно починати з позитивного мислення.
Добрі стосунки роблять нас щасливішими і здоровішими. Християнське мислення — завжди оптимістичне мислення. Тому працю на парафії — чи з
молодими, чи зі старими, чи з батьками, чи з молоддю — треба починати лише з позитивного мислення.
Основна мета священика у цій праці — підтримати батьків, допомогти їм зрозуміти, чого хочуть їхні
діти, допомогти порозумітися з дітьми в їхніх сім’ях.
Потрібно знайомитися з батьками, вислуховувати їх,
розуміти їхні потреби, задовольняти їх і провадити до
Бога Отця.

на часі

МІШАНІ ПОДРУЖЖЯ:

ВИКЛИК
ЧИ ДІАЛОГ
МІЖ РЕЛІГІЯМИ?

Феномен різних за релігійною приналежністю подружніх пар уже не є чимось унікальним для нашого суспільства. Це явище пов’язане із процесами глобалізації, які відбуваються у всьому світі. Міграційні процеси — як еміграція у різні країни світу, так і притік мігрантів в Україну, захопили і нашу, донедавна більш-менш замкнуту, спільноту.
Але якщо, наприклад, у Європі українці зіштовхуються
із небезпекою втрати національної тотожності й асиміляції, то у країнах Азії, де сповідується іслам чи інші релігії,
існує реальна проблема збереження християнського віросповідання. Отже, нові часи ставлять нас перед новими
викликами, які потребують належних відповідей.
Що є тим елементом, який єднає двох людей, приналежних до різних культур і релігій, в одну сім’ю? Що дає
сили подолати ці дистанції і відважитися розпочати нову
історію? Маючи досвід душпастирства у Туреччині, таке
запитання зустрічаю щораз частіше.
Не аналізуватимемо проблему мішаного подружжя
з точки зору канонічного права й легального врегулювання ситуації. Нехай це буде наступним кроком у вивченні
й вирішенні цього загалом непростого питання. Наразі ж
розглянемо, у чому полягає сутність християнського подружжя і розуміння подружжя в ісламі.
Для початку — невеличкий відступ-роз’яснення. Коли
говоримо про мішані подружжя у Католицькій Церкві, зазвичай, маємо на увазі пари, у яких одна із сторін не приналежить до католицької спільноти (з іншої конфесії, іншого віровчення, або ж взагалі є невіруючою). Такі подружжя
називаємо міжконфесійними (одна із сторін належить до
іншої християнської, але не католицької спільноти), або
міжрелігійними. Проблема, яка виникає при створенні
такого подружжя, як правило, має підгрунтя не у різниці
віросповідування, а у питаннях, пов’язаних із різницею
культур. Тому Церква закликає до усвідомлення цієї проблеми й кожний такий випадок розглядає окремо. Власне,
ці питання культурного характеру часом стають невирішуваними для християнської сторони. Тому особам, які, незважаючи на відмінність віросповідання, бажають створити сім’ю, Церква намагається пояснити труднощі, які виникають внаслідок релігійно-культурних відмінностей.
Церква не забороняє мішані подружжя, однак і не заохочує до їх створення.

ПОДРУЖЖЯ У ХРИСТИЯНСТВІ

Для християн подружжя між чоловіком і жінкою є інституцією, якої Творець бажав від Сотворіння.
Ця інституція керується Його законом, а отже — віддцзеркалює Його волю й відповідає природі людини. Коли
говоримо про подружжя, маємо на увазі не лише певний
соціальний акт, який регулює життя чоловіка і жінки (тобто легальну частину взаємних прав і обов’язків), а й глибоке сопричастя, любов і єдність між ними.
Церковне подружжя не є лише канонічним, юридичним, легальним актом чи, тим більше, контрактом між
нареченим і нареченою. Це — прояв зрілості й бажання витворити з їхньої любові й спільного життя символ
Христової любові. Від моменту одруження наречені відділяються від своїх родин, щоб стати єдністю й дати початок новій сім’ї. Християнське подружжя єдине у своїй
любові, нероздільне у подружньому союзі і відкрите на
приняття нового життя — дітей, які виховуються у християнській вірі.
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ПОДРУЖЖЯ В ІСЛАМІ
Для мусульман подружжя є знаком Божим, але також
і зв’язком, побудованим на любові, милосерді й повазі.
Окрім того, воно є контрактом, який узаконює співжиття
чоловіка і жінки. Ці три характеристики є дуже важливими. По-перше, це означає, що подружжя в ісламі має релігійну вартість та значення, оскільки цього хоче сам Бог.
У Корані в описах цілей і цінностей подружжя знаходимо
багато спільного із Біблією: продовження людського роду та побудова стосунків у мирі, взаємоповазі, почуттях
та милосерді. Третьою рисою розуміння мусульманського
подружжя є його контрактовість, на підставі якої узаконюється співжиття. За традицією, дружина входить у родину нареченого й до неї належить. Варто додати, що мусульманин може одружитися на жінці, яка приналежить
до релігії Книги (юдейці чи християнці), натомість мусульманці не вільно виходити заміж за іновірців.

ЧИ Є МІШАНЕ ПОДРУЖЖЯ
СВЯТИМ ТАЇНСТВОМ?
Церква уважна до мішаних подружь, оскільки вони
потребують особливої душпастирської турботи як перед
наданням дозволу на шлюб, так і опісля його укладення.
Слабкість такої родини може проявлятися як у подружніх
стосунках та вихованні дітей (часто вибір робиться на користь невизначеності), так і в комунікації родини із релігійними спільнотами чоловіка чи жінки. Таке подружжя не є Таїнством (у значенні союзу охрещених), це
уділення диспензи — індивідуального дозволу,
благословення на відступ від певної норми,
якщо вона є занадто строгою для певної
людини. Тобто це подолання перешкоди, врегулювання ситуації охрещеного/охрещеної перед християнською спільнотою (без отримання такої диспензи вірний чи вірна не можуть
приступати до Святих
Таїнств Євхаристії
та сповіді). З цієї точки зору
наші вірні
часто

перебувають у розгубленості й самоті, оскільки не завжди зустрічають розуміння й підтримку у своїх пастирів.
Проявляючи турботу про своїх вірних, Церква, перш
ніж уділити диспензу, у зустрічах та діалозі з обома сторонами (нареченим та нареченою) намагається зрозуміти правдивий мотив їхнього рішення щодо створення
сім’ї. Церква прагне оцінити серйозність такого наміру,
усвідомлення сторонами наслідків кроку, який готуються зробити наречені, їхнє знання культури та звичаїв одне одного, бачення спільного життя, планів щодо дітей та
їхнього релігійного виховання тощо. Тобто диспенза, про
яку йдеться, має на меті зрозуміти, чи усвідомлюють сторони головну мету подружжя. Також очікується, що охрещений/охрещена підтвердять свої християнські зобов’язання: жити вірою, яку визнають, забезпечити хрещення
для своїх дітей й виховання їх у католицькій вірі. Також
про це повинен знати партнер/партнерка іншого віросповідання. Такою поведінкою Церква намагається, з одного
боку, захистити християнську віру, а з іншого, визнаючи
право чоловіка або жінки, які належать до іншого віросповідання — інформувати про подальший перебіг подій
у цих аспектах співжиття.

ЧИМ НЕ Є МІШАНЕ ПОДРУЖЖЯ?
У мішаному подружжі християнський подруг цілковито шанує релігійну свободу свого партнера і не займається прозелітизмом, тобто не намагається обернути у свою
віру, не виноситься зі своєю вірою над іншим. Проте залишаючись вірним Христові, відчуваючи радість йти шляхом Господнім, глибоко переживає особистий зв’язок
з Господом і не приховує цього. Для християнської сторони таке подружжя є нагодою давати свідчення живої і щирої любові та присутності Христа перед подругом та власними дітьми. Переживання віри у цьому контексті робить
його відповідальним і уважним, відкритим, бо Христос є
Спасителем людини і всього людського.

ЕСТОНІЯ

В ЕСТОНІЇ ПІД ЧАС ВЕЛИКОГО
ПОСТУ ВІДБУЛИСЯ РЕКОЛЕКЦІЇ
ДЛЯ УКРАЇНЦІВ

Для вірних УГКЦ в Естонії відбулись великопісні реколекції. Для їх проведення душпастир для українців
греко-католиків в Естонії о. Олег Попюк запросив генерального вікарія українців греко-католиків у Румунії
о. Михайла Дубовича.
Протягом трьох днів духовних вправ вірні УГКЦ роздумували над Таїнством Покаяння та молитвою, стражданнями Ісуса Христа, спільно молилися за померлих. Отець
Михайло Дубович поділився з учасниками реколекцій досвідом служіння у Румунії та США. Також відбулася зустріч
з молоддю.
У неділю після Святої Літургії о. Михайло провів катехизацію для дітей недільної школи. Після цього відбулася підсумкова зустріч з парафіянами храму Богородиці
Троєручиці у Таллінні.
На завершення реколекцій усі вірні пройшли через
Двері Милосердя. Вони відкриті з листопада 2015 року у
катедрі апостолів Петра і Павла Римо-Католицької Церкви
на отримання повного відпусту.

ВИКЛИКИ
У мішаному подружжі Церква бачить також і велике
добро, і справжні людські цінності. Воно є даром Бога, на
нього звернений милосердий погляд Христа Господа, і на
нього сходять благодаті спасіння й відкуплення, які в різний спосіб сходять на усе людство. Тому Церква дивиться
на мішані подружжя із зацікавленням і надією: вони є не
лише зростанням і зрілістю у відносинах, але й дають відвагу будувати правдиву єдність життя і любові. Окрім цього у сучасному світі, позначеному нерозумінням і страхами перед «іншими», такі подружжя стають знаками
побудови діалогу між релігіями, пошуками миру.
Отець Віталій Храбатин, експерт ПМВ

Для християнина мішане подружжя
є нагодою давати свідчення живої
і щирої любові та присутності Христа
перед подругом
та власними дітьми.
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з життя мігрантів

ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ГРОМАДА
ТАЛЛІННА ВІДСВЯТКУВАЛА
ВЕЛИКДЕНЬ

Опісля діти недільної школи бавилися гаївки, а на завершення свята Христового Воскресіння українська громада мала спільний пасхальний обід.

ЛАТВІЯ

ПАРАФІЯ УГКЦ У РИЗІ ВЗЯЛА УЧАСТЬ
У ПРОЕКТІ «НІЧ ЦЕРКОВ»

Парафія Преображення Господа Нашого Ісуса Христа
УГКЦ у Ризі взяла участь у латвійському проекті «Ніч церков».
«Ніч церков» — культурний і місійний захід, одна із
можливостей промоції християнства у Європі.
Як повідомив парох парафії УГКЦ у Ризі о. Роман
Сапужак, з шостої до одинадцятої вечора українську парафію відвідали люди різних національностей. Вони мали можливість дізнатися деталі історії УГКЦ й каплиці при
церкві Страждальної Божої Матері, де проводяться богослужіння українською та церковнослов’янською мовами,
послухати розповідь про ікону Матері Божої Неустанної
Помочі, яка знаходиться у каплиці.
Цього року проект «Ніч церков» відбувся вдруге, у ньому взяли участь близько 200 храмів з різних регіонів
Латвії.
Ідея проведення «Ночі церков» запозичена в Австрії та
Чехії.

РИЗЬКА ПАРАФІЯ УГКЦ
ВІДСВЯТКУВАЛА ХРАМОВЕ СВЯТО
Ризька парафія Преображення Господа Нашого Ісуса
Христа відсвяткувала храмовий празник. На урочисту
Літургію до столиці Латвії прибули близько 50 вірних,
а також гості з Естонії — душпастир для українців греко-католиків в Естонії о. Олег Попюк, який очолив святкове Богослужіння та виголосив проповідь, та душпастир
з Литви — брат Пахомій, ЧСВВ.
На Божественній Літургії також були присутні Посол
України в Латвії Євген Перебийніс і працівники посольства. Посол привітав парафіян та пароха парафії Преображення Господа нашого Ісуса Христа у Ризі
о. Романа Сапужака і подарував ікону з Тернопільщини.
Після Богослужіння парафіяни та гості зібралися у будинку Пресвятої Родини неподалік від каплиці, щоб разом відсвяткувати храмовий празник.

День Христового Воскресіння у Храмі Богородиці
Троєручиці у Таллінні розпочався з Надгробного
і Пасхальної Утрені, яку служив душпастир для українців
греко-католиків в Естонії отець Олег Попюк.
О десятій ранку розпочалася Архиєрейська Божест
венна Літургія, яку очолив Апостольський адміністратор
Естонії владика Філіпп Журдан.
У своєму зверненні до вірян владика Філіпп підкреслив,
наскільки важливо на чужині зберегти свою ідентичність
та віру, не асимілюватися повністю в культуру іншої країни.
По завершенні Святої Літургії відбулося освячення пасок та інших великодніх страв.
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УГОРЩИНА

У ДЕНЬ ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВОГО
ДЛЯ УКРАЇНЦІВ БУДАПЕШТУ
ВІДСЛУЖИЛИ СВЯТКОВУ ЛІТУРГІЮ

У день Воскресіння Христового душпастир для українців в Угорщині о. Дам’ян Габорій відслужив святкову
Літургію в болгарській церкві святих Кирила і Методія
у Будапешті. У цьому храмі українці щомісяця збираються
на богослужіння українською мовою.
Перед цим, у Cтрасний тиждень, о. Дам’ян провів для
української громади Будапешту та околиць великопоcні
реколекції. Духовні науки були поєднані зі страсними богослужіннями.
У рамках духовних наук відбулися зустрічі з дітьми,
молоддю та дорослими. На завершення реколекцій вірні приступили до цілування плащаниці. Духовні науки та
страсні богослужіння проходили у будівлі Державного самоврядування українців в Угорщині.
Великодню святкову Літургію у Будапешті співав угорський хор святого Єфрема. Під час Літургії о. Дам’ян прочитав Великоднє послання Блаженнішого Святослава,
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Глави УГКЦ. У молитві взяли участь представники дипломатичного корпусу, гості з України та українці, які проживають в Угорщині.
Після Літургії о. Дам’ян здійснив чин освячення великоднього кошика. Потім усіх запросили до святкового
столу.

УКРАЇНСЬКІ ДІТИ ПОБУВАЛИ НА
АУДІЄНЦІЇ У ПАПИ РИМСЬКОГО І
ЗАСПІВАЛИ ПРО МИР
Українські діти, які проживають в Угорщині, побували
на аудієнції у Папи Римського Франциска в рамках міжнародної соціальної акції «Діти — за мир в усьому світі».
Акція відбулася в Італії. Загалом у проекті взяли участь
80 дітей: діти з української діаспори в Угорщині, з угорської — в Україні та діти бійців АТО. Під час поїздки вони
презентували карту миру.
На загальній аудієнції на площі святого Петра У Римі
юні українці подарували Папі Франциску мапу миру.
Вселенський Архиєрей привітав українських дітей і виявив до них надзвичайну прихильність. Діти заспівали
українську пісню про мир. А Папа італійською мовою сказав: «Я завжди молюся за вас і уділяю вам своє благословення». І додав: «Прошу, щоб також і ви молились за мене. Але чи ви будете за мене молитись?» Слова Святішого
Отця були перекладені українською, й у відповідь залунали радісні запевнення: «Так, так!.. Будемо, будемо!..» Діти
передали Папі свої малюнки та виготовлені власноруч
символічні подарунки .
У місті Вітербо, що біля Риму, учасники проекту представили карту миру місцевим дітям, яких було близько
сотні, різних національностей.
Також юні українці презентували карту миру в республіці Сан-Марино.
Окрім того, у рамках акції діти відбули прощу з нагоди Року Божого Милосердя. Вони пройшли Дверима
Милосердя у базиліці святого Петра та базиліці Santa
Maria Maggiore, у якій відбулася Божественна Літургія за
участі каноніка цієї базиліки владики Іринея Білика. Діти
відвідали й інші базиліки Риму, а також Папську українську колегію святого Йосафата.

На завершення паломництва учасники міжнародної
акції помолилися на подячному молебні до Пресвятої
Богородиці в українському соборі святої Софії в Римі.
Мета проекту «Діти — за мир у всьому світі!» — встановлення миру в Україні й у всьому світі. У рамках проекту діти наліплюють голубів миру зі своїми побажаннями
на картах своїх країн і передають естафету та карту миру
наступній країні та Україні. Такі карти миру створюються у
всіх 35 країнах Європейського Союзу, в інших країнах, що
прагнуть миру в Україні й світі.
Метою соціальної акції за участі юних українців є
і сприяння європейській інтеграції України, й відпочинок дітей учасників АТО, внутрішніх переселенців та сиріт
у країнах, де здійснюється проект.
Духовний супровід під час поїздки здійснював душпастир для українців Угорщини о. Дам’ян Габорій.

В УГОРЩИНІ ВІДБУЛАСЯ ПРОЩА
УКРАЇНЦІВ
У день римо-католицького празника Зіслання Святого
Духа українці Угорщини відбули традиційну прощу з іконою Божої Матері Неустанної Помочі.
Місцем паломництва був римо-католицький храм
у м. Варпалота, до якого місцеві українці ходять на богослужіння. Святковий день розпочався із процесійної
ходи, під час якої ікону занесли до храму. Потім учні недільної школи читали вірші. Меса розпочалася угорською
мовою у поєднанні з частинами Літургії, яку співав українською відомий хор з Будапешта — хор святого Єфрема.
Молитовна програма завершилася молебнем перед іконою Божої Матері. На закінчення прощі прозвучав гімн
Угорщини й духовний гімн України, відбувся духовний
концерт.
До паломників звернувся душпастир для українців
Угорщини о. Дам’ян Габорій. Він розповів про історію
українських паломництв в Угорщині з іконою Пресвятої
Богородиці. Представник української меншини в угорському парламенті Ярослава Хортяні розповіла історію
ікони та художника, який її створив. Голова українського
державного самоврядування Варпалоти поінформувала,
що ікона Божої Матері Неустанної Помочі буде виставлена у костелі впродовж місяця.

У паломництві взяли участь українці з Мішкольца,
Ваца, Веспрема, Будапешта, а також угорці.
На завершення паломництва відбулося святкове
частування й екскурсія до пам’ятки Варпалоти — середньовічного замку.

УКРАЇНЦІ ВІДСВЯТКУВАЛИ ДЕНЬ
ХРЕЩЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ–УКРАЇНИ
У День святого рівноапостольного князя Володимира,
28 липня, в Угорщині відбулося святкування Дня хрещення Київської Русі–України.
На площі біля угорського парламенту українська громада Будапешта, представники українського дипломатичного корпусу в Будапешті, представники угорського
уряду й діти учасників АТО, які приїхали до Угорщини на
відпочинок, заспівали гімн України.
Подальше святкування відбулося на Балатоні — найбільшому озері Європи. Там, у місцевості Тихань, на території бенедектинського абатства, є пам’ятник Анастасії,
доньці Ярослава Мудрого, та її чоловікові Андрашу, королю Угорщини. Ця місцевість стала рідним куточком
для української громади Угорщини: звідси донька українського народу разом зі своїм чоловіком керували
Угорщиною.
Українці поклали квіти до пам’ятника Анастасії та
Андраша. До присутніх звернулися Посол України
в Угорщині Любов Непоп, представник українців в угорському парламенті Ярослава Хортяні і голова Державного
самоврядування українців в Угорщині Юрій Кравченко.
Гості свята взяли участь у богослужінні в центральному
храмі монастиря, яке здійснив душпастир для українців
Угорщини о. Дам’ян Габорій. У храмі всі вірні відновили
свої хресні обіти. «Християнська віра, яку ми отримали
від моменту Хрещення Київської Русі, допомогла нам зберегти наш народ від знищення. Зерно цієї віри не пропало. Воно ще молоде. Ми повинні пересадити його у серце
нашої сучасної держави. Чин оновлення християнських
обітів має нагадати нам про наші християнські права
й обов’язки. Про те, що віра в Бога має починатися з нас,
із нашої сім’ї. Чим глибшим буде наш зв’язок з Богом, тим
більше зможемо ділитися вірою з іншими людьми, зміцнювати нашу державу в християнському дусі», — зазначив священик.
Завершення свята відбулося на центральній площі міста, де львівський квартет Leon Voci представив свою концертну програму.
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ПРИ УКРАЇНСЬКІЙ ПАРАФІЇ В
БУДАПЕШТІ ВІДБУВСЯ КОНЦЕРТ
З НАГОДИ ЮВІЛЕЮ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
УКРАЇНИ
У Будапешті при українській парафії у церкві
свв. Кирила та Методія відбулася молитва та урочистий
концерт з нагоди 25-ї річниці Незалежності України.
Святковий вечір розпочався з молитви, після якої прозвучав Гімн України. З вітальним словом до присутніх
звернулася Посол України в Угорщині Любов Непоп та
речник української громади Угорщині Ярослава Хортяні.
У рамках другої частини свята відомий київський народний хор «Дарничанка» виконав пісні з різних регіонів
України.
У святкуванні взяли участь члени української громади, представники українського дипломатичного корпусу, речники національних меншин, депутати Державних
Зборів Угорщини, керівництво району Ференцварош.
Душпастир української громади в Угорщині о. Дам’ян
Габорій подякував усім присутнім за участь та організацію свята.
Захід відбувся за підтримки Товариства української
культури Угорщини та самоврядування українців районів
Ференцварош та Чепел міста Будапешт.

Цього року вперше у прощі до чудотворної ікони в Маріаповч взяли участь українці, які проживають
в Угорщині. Вони прибули із Будапешта, Ваца, Мішкольця
та Ньїредьгази.
Українські паломники мали можливість помолитися
перед чудотворною іконою, приступити то Таїнства сповіді та взяти участь у святковій Літургії.
«На майбутнє хочемо задіювати наших вірних
з Угорщини та України до цього паломництва, бо це святе місце є дорогим для українського народу. З історії
знаємо, що наші прабатьки пішки долали сотні кілометрів, щоб донести свої молитви і прохання до Пресвятої
Богородиці», — зазначив душпастир для українців
Угорщини о. Дам’ян Габорій.
Сьогодні храм, в якому знаходиться чудотворна ікона, є національною святинею для угорських греко- та римо-католиків. Протягом року відбуваються систематичні паломництва, на які з’їжджаються християни з усього
світу. Також це місце часто відвідують паломницькі групи з України, які здійснюють прощі до європейських святинь.

ОАЕ

УКРАЇНЦІ В ОАЕ ВІДСВЯТКУВАЛИ
РІЗДВО ХРИСТОВЕ

Українська громада в Об’єднаних Арабських Еміратах
вдруге відсвяткувала Різдво Христове.
Як повідомив капелан української громади в ОАЕ
о. Юрій Юрчик, у надвечір’я Різдва Христового у грецькій церкві Успіння Пресвятої Богородиці у ДжебельАлі (Дубай) відбулося святкове богослужіння. Під час
Божественної літургії молилися чисельні вірні з Еміратів,
а також гості-українці з Австралії. На службі були присутні українські дипломати на чолі з Послом України в ОАЕ
Юрієм Полурезом. Звучали українські колядки.
Наступного дня, 7 січня, Різдвяна Божественна літургія була відправлена у Кафедральному соборі святого
Йосифа обручника в столиці ОАЕ Абу-Дабі. Після богослужіння члени української громади влаштували святковий
вертеп.
14 січня у Дубаї також святкували Різдво Христове.
Почесним гостем став українській співак Тарас Чубай,
який разом з українцями в Еміратах заспівав різдвяних
колядок. Тоді ж провели благодійний аукціон для потреб
Національного інституту раку у Києві. Діти, які проходять
лікування у цьому медичному закладі, отримали благодійну допомогу від українців з ОАЕ й у грудні, на св. Миколая.

УКРАЇНЦІ УГОРЩИНИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ
У ПАЛОМНИЦТВІ ДО МАРІАПОВЧ
10 вересня в марійній місцевості Маріаповч (Угорщина)
відбулося паломництво українців до чудотворної ікони
Божої Матері. Це вже третє офіційне паломництво українців до цього відпустового місця. Уже стало традицією,
що в другу суботу вересня у цьому паломництві беруть
участь духовенство та вірні із України, православні і греко-католики.
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УКРАЇНЦІ В ЕМІРАТАХ ПРОВЕЛИ
БЛАГОДІЙНИЙ ВЕЛИКОДНІЙ
ЯРМАРОК
Українці в Об’єднаних Арабських Еміратах молилися на нічному Пасхальному Богослужінні в Церкві святої
Марії в Дубаї, а зранку в Абу-Дабі відбулася Божественна
Літургія та освячення великодніх кошиків.
Перед Пасхальним Богослужінням пройшов великодній ярмарок, організований громадою УГКЦ та активіста-

ми FromUA. У рамках пасхального ярмарку усі охочі могли
відвідати урок писанкарства, організований колективом
церковної української школи в ОАЕ, придбати паску домашнього приготування, взяти участь у творчих заняттях
від українського дитячого клубу і в конкурсі страв української національної кухні та рукоділля. Капеланія УГКЦ
в Об’єднаних Арабських Еміратах висловила вдячність
усім, хто долучився до великоднього ярмарку в Дубаї.
«Завдяки волонтерам і всім, хто підтримав наші благодійні проекти, ми зможемо організувати літній відпочинок у Карпатах, на базі відпочинку «Карпатські полонини», та у дитячому таборі в Сумській області для дітей загиблих та постраждалих у зоні АТО. Зможемо підтримати фонд «Краб» при Національному інституті раку
в Києві для допомоги онкохворим дітям-переселенцям.
Зможемо продовжити нашу програму допомоги онкохворим дітям України — цього разу в Вінниці», — зазначив
капелан УГКЦ в ОАЕ о. Юрій Юрчик.

В ОАЕ РОЗПОЧАЛА РОБОТУ
СУБОТНЯ УКРАЇНСЬКА ШКОЛА
В Об’єднаних Арабських Еміратах розпочала роботу
суботня українська школа. У навчальному закладі, розташованому на території церкви Christ Church у Дубаї, діти,
за згоди батьків, вивчатимуть українську мову, літературу, народознавство, народні танці й співи, християнську
етику. Навчання вестимуть семеро викладачів з фаховою
вищою освітою, а також дитячий психолог.
Заняття у школі розраховані на дітей трьох вікових
груп: 3–5 років, 6–8 та 9–13 років. Усі шкільні предмети узгоджені з програмами Міністерства освіти України.
Викладачі адаптували навчальні курси для викладання
у суботній школі.
«Місія школи — навчання й виховання молодого покоління українців ОАЕ в українських традиціях, а також
формування позитивного іміджу України у світі шляхом
поширення нашої мови, літератури, культури й історії. Ми
прагнемо створити «оазу» української культури в арабському середовищі. Тут діти зможуть відчути своє коріння, не втрачати ментальний зв’язок з історичною батьківщиною, що допоможе їм успішно увійти в систему як
української, так і міжнародної освіти», — розповів капелан УГКЦ в ОАЕ та Південній Аравії о. Юрій Юрчик.

У ДУБАЇ З’ЯВИЛАСЯ ПЕРША
УКРАЇНСЬКА КАПЛИЦЯ
Як повідомив капелан УГКЦ в ОАЕ та Південній Аравії
о. Юрій Юрчик, перша українська каплиця у Дубаї з’явилася на території St. Mary’s Catholic Church (Oud Metha
Road).
«Незабаром у цій каплиці відбуватимуться п’ятничні богослужіння. Нарешті українці в ОАЕ матимуть свій
дім — хоч і маленький, але свій!» — зазначив о. Юрій.
Капличка-офiс українській громаді надана католицькою парафiєю St. Mary’s Catholic Church (вiкарiат Південної
Аравії).

ТУРЕЧЧИНА

У СТАМБУЛІ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ
ВІДСЛУЖИЛИ РІЗДВЯНУ ЛІТУРГІЮ
У Вірменському Костелі св. Івана Хризостома
(Золотоустого) у Стамбулі для української спільноти відслужили Різдвяну Літургію.
«З нагоди ювілею Милосердя ми роздумували над воплоченням Сина Божого як виявом милосердя Отця до
людини у її щоденності. Споглядаючи Розп’ятого, бачили
слово милосердя Ісуса до нас, його конкретну любов, виявлену жертвою за нас. Врешті, Євхаристія — як милосердя Святого Духа для Церкви й для нас, паломників. Усе це
було прикрашене нашими українськими колядками. Після
Літургії ми розділили радість зустрічі з новонародженим
Спасителем за святковим частуванням із солодощами», —
розповів душпастир для вірних УГКЦ у Стамбулі о. Віталій
Храбатин. Він також зазначив, що вірні вірменського обряду гостинно поставилися до українців греко-католиків.
На Літургії був присутній генеральний консул України в
Стамбулі Василь Боднар з родиною.

ІСПАНІЯ

У ҐІСОНІ УКРАЇНЦІ ПРОВЕЛИ
ХРИСТИЯНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Громада УГКЦ Різдва Пресвятої Богородиці іспанського
міста Ґісони підтримала пропозицію Апостольського ві-
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Під час душпастирського візиту на Кіпр ієрм. Василь також відслужив Літургію у католицькому храмі св. Катерини
у Лімасолі з нагоди Преображення Господнього та посвятив фрукти. На Літургію приїхали українці з різних міст
Кіпру.
21 серпня відбулося спільне урочисте Богослужіння
священників УГКЦ із католиками латинського обряду.
Під час Літургії відбулося освячення Ікони Богородиці
«Двері Милосердя», яку монахи привезли у дар храму.
У Лімасолі та Нікосії ієрм. Василь провів низку духовних зустрічей з українцями греко-католиками.
Ієромонах Василь передав у дарунок громаді Лімасола
та Нікосії найновіші християнські книги українською мовою — зокрема, дитячі.
зитатора для українців греко-католиків в Італії та Іспанії
владики Діонісія Ляховича й провела християнський фестиваль.
Фестиваль розпочався у день хрещення Київської Русі
молитвою Чину віднови приречення у святому Хрещенні.
Українці Іспанії мали змогу спільно помолитися за Україну,
за мир і спокій на рідній землі, за українськиї воїнів.
Із вітальним словом до гостей звернулися в. о. генерального консула України у Барселоні Світлана
Крамаренко та представники місцевої влади.
На фестиваль з’їхалися українці з Барселони,
Таррагони, Вальсу, Олоту, Льєйди, Тарреги, Манреси,
Жірони, Сервери та інших міст Каталонії. Представники
кожної парафії створили свою виставку українських виробів та фотографій про життя громади. Деякі парафії
пригощали гостей фестивалю українськими стравами.
Учасники фестивалю мали нагоду покатати дітей на конях, сфотографуватися з козаками, взяти участь у козацьких іграх. Відбувся конкурс караоке українських пісень.
На фестивальному концерті звучала як духовна, так
і естрадно-фольклорна музика. У концерті також взяли участь діти, які приїхали з України на відпочинок до
Барселони. Їхні батьки загинули у зоні АТО.
Загалом гостями фестивалю були люди різних конфесій та віросповідань, адже населення Ґісони є багатонаціональним.

КІПР

УКРАЇНЦІ КІПРУ ВІДСВЯТКУВАЛИ
25-ТУ РІЧНИЦЮ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Й ПОМОЛИЛИСЯ ЗА УКРАЇНУ
Ієромонах Василій Захарусь та брат Арсеній із
Львівського святомихайлівського монастиря УГКЦ відслужили у Маронітському храмі у Нікосії богослужіння до
Дня Незалежності України: Святу Літургію за всіх українців Кіпру та їхні родини та панахиду за тих, хто віддав життя за незалежність України.
Монахи приєдналися до святкувань Дня Незалежності
у Посольстві України. Свято розпочалося із молитви за
Україну. Отець Василь освятив ікону Богородиці та подарував її українській громаді Кіпру, щоб Матір Божа оберігала усіх українців на цьому острові.
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країна

РОСІЯ

У СИБІРУ О. ВАСИЛЬ МЕЛЬНИКОВИЧ
ОСВЯТИВ ФУНДАМЕНТ
МАЙБУТНЬОГО ХРАМУ УГКЦ

У неділю, 4 вересня, по закінченні Божественної
Літургії настоятель парафії св. Миколая у російському
Нижньовартовську о. Василь Мельникович очолив обряд
освячення фундаменту храму візантійського обряду
св. Миколая Чудотворця.
У молитві вірні УГКЦ попросили Господа про
благословення і допомогу на наступному етапі
будівництва, під час якого зводитимуть стіни храму.
Присутні також молилися за меценатів, будівельників
і свій прихід.

УКРАЇНЦІ НИЖНЄВАРТОВСЬКА
ВІДСВЯТКУВАЛИ ДЕНЬ БАТЬКА
18 вересня парафіяни парафії св. Миколая у російському м. Нижнєвартовськ під керівництвом настоятеля
о. Василя Мельниковича відсвяткували День батька.
У храмі святого Миколая діти вітали своїх татусів і дідусів з цим святом.
Батькам побажали брати приклад зі св. Йосифа, якому
Господь доручив опікуватися Своїм Сином, а також бути
взірцем побожного християнського життя для своєї сім’ї і
прагнути досконалості.

ЯК НА КІПРІ ЗАСНУВАЛИ
ПЕРШУ ГРОМАДУ УГКЦ

Тетяна Мартиненко, Нікосія, Кіпр

Живу на Кіпрі уже вісім років. Працюю в українській
компанії. Окрім роботи, для мене є важливим духовний
розвиток. Спочатку ходила на богослужіння до Кіпрської
православної церкви, що біля дому, де мешкаю. Згодом
відкрила для себе, що є й католицька церква у Нікосії,
яка мені набагато ближча. Крім того, там була можливість
сповідатися.
У цій церкві я познайомилася з отцем Ендрю. Він родом із Африки. Це дуже добрий і відкритий священик,
який тривалий період був моїм душпастирем на Кіпрі.
Незабаром отця Ендрю перевели із Нікосії до Лімасолу,
і мені дуже не вистачало його служіння. Але, врешті, усе
вийшло на краще, бо згодом нам випала можливість організувати Літургії для українців у храмі св. Катерини
у Лімасолі, де отець Ендрю є парохом.
Ідея заснувати громаду прийшла як одкровення. Усе
почалося, мабуть, з моїх особистих пошуків, далі відбувалося поступово, несподівано та за участю різних людей.
Під час однієї із моїх поїздок до Львова познайомилася
з отцем Василем Захарусем — ієромонахом Львівського
святомихайлівського монастиря студійського уставу
УГКЦ. Ми підтримували контакт по скайпу, отець залучив
мене до занять у біблійно-молитовній групі, яку вів наживо із монастиря. Заняття отця Василя та його душпастирська опіка справили на мене велике враження. Прийшло
просте, але глибоке усвідомлення, що найкраще мене,

українку, зрозуміє свій, український священик.
За кордоном духовна потреба посилюється. І дуже
важливо, коли душпастир розуміє ментальність і натуру людини.
Так, на моє запрошення у січні 2014 року отець Василь
приїхав на Кіпр. Тоді вперше ми організували невеличку
різдвяну вечерю, де колядували й слухали розповіді отця про Різдво Христове. Серед моїх друзів було кілька
українців. Перші Літургії та зібрання з отцем в Нікосії та
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Лімасолі були досить скромними. Було велике бажання на
майбутнє — розділити цю благодать насамперед із земляками, запросити усіх охочих людей на Літургію рідною
мовою.
Тому вже перед наступним візитом отця у серпні
2015 року, на свято Преображення Господнього, я зробила оголошення у Фейсбуці, у групі «Українці на Кіпрі»,
яка нараховувала близько трьох тисяч осіб. Звернулася
до Посольства України з пропозицією співпраці, яка стала дуже актуальною і плідною. На виставці у Посольстві,
присвяченій 150-річчю від Дня народження митрополита Андрея Шептицького, отець Василь розповів про життя
митрополита, навіть знайшов аудіозаписи з його голосом.
Він відслужив Літургії у Нікосії, Лімасолі, у капличці на березі моря у Протарасі.
Згодом диякон Роман Ільницький із Пасторальноміграційного відділу УГКЦ написав мені, що бачив нашу
активність у Фейсбуці, й запитав, чи зацікавлені українці Кіпру у тому, щоб мати свого постійного священника,
скільки є охочих і чи можемо ми співпрацювати у цьому
напрямку. За участю Посольства України в Нікосії ми зібрали підписи охочих (близько сорока) й надіслали їх разом зі зверненням до Києва.
За кілька місяців у відповідь на наше звернення до
Кіпру приїхали голова ПМВ владика Йосиф Мілян, секретар ПМВ о. Андрій Гах та диякон Роман. Цей був плідний візит. Українці згуртувалися на Літургіях у Лімасолі
та Нікосії, відбулася зустріч із єпископом Маронітської
Церкви. Мароніти Кіпру надзвичайно тепло й відкрито
прийняли нас, відчинили нам двері своїх храмів у Нікосії
та Лімасолі.
Візит владики Йосифа Міляна на Кіпр справив на нас
надзвичайне враження. Простота й харизма владики зігріли, відкрили, заохотили людей. Для нас, українців
Кіпру, дуже важливим було просте людське спілкування
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після Літургії, яке щиро запропонував єпископ Київський.
Говорили і про перспективи нашої церкви на Кіпрі, й про
школу для українських дітей. «Усе залежить від вашого бажання й згуртованості», — сказав тоді владика Йосиф.
Згодом із душпастирським візитом приїхав і військовий капелан отець Любомир Яворський, який теж радо
послужив українцям у Лімасолі.
Чимдалі більше людей відкриває для себе українську
церкву на Кіпрі, долучається до Літургій, до зустрічей, до
спілкування після Служби Божої, до культурних заходів.
На сьогодні у нас уже є зацікавлені та спраглі української Церкви люди, є сторінка у Фейсбуці «Українська
Греко-Католицька Церква на Кіпрі», є храми, відкриті
для наших Літургій, регулярно відбуваються візити українських священиків на острів. Є люди, готові прийняти
священиків під час візитів, — як у районі Лімасолу, так
і в Нікосії. Але питання власного священника на постійній
основі не перестає бути актуальним.
Хотілося б мати справжнього душпастиря, який би проповідував вірним практичну віру і вчив людей, як відкритися до відносин із живим Богом, вчив любові до ближнього та християнської єдності у спільноті. Гадаю, це має
бути глибока й відкрита людина, бажано — із досвідом
роботи за кордоном. Важливим є володіння мовами —
англійською чи грецькою. Знаю поляків та словенців, які
цікавилися нашими Літургіями. Хотілося б мати душпастиря, який радо прийме як українців (незважаючи на те,
якою мовою вони розмовляють чи до якої Церкви ходили
раніше), так і людей інших національностей, потребуючих
духовної уваги та опіки.

важливо

РІК МИЛОСЕРДЯ:

НАГОДА ЗАМИСЛИТИСЯ,
ЯК БОГ ЗМИЛОСЕРДИВСЯ
НАД НАМИ, І ЩО ЙОГО
МИЛОСЕРДЯ ПОРОДИЛО В НАС

Поволі добігає кінця Рік Надзвичайного Ювілею
Милосердя. По всіх куточках світу перед паломниками
видніє напис «Милосердні, як Отець», який св. Лука виписав у Євангелії для послідовників Христа. Хто, як не
він, міг звернути увагу саме на ці слова Учителя, збираючи свідчення тих, хто пережив «преображення милосердям». Серед численних свідків, присутніх у його благовісті, є різні категорії людей — хворі, біснуваті, грішники,
вигнанці, упосліджені. Кожен із них міг вільно приступити
до Учителя й досвідчити Його милості.
Залишаємо за собою багатий на знаки час Милосердя.
Оголошуючи Ювілейний Рік Милосердя, Папа Франциск
закликав нас до глибоких роздумів над милосердям Бога
до людини — й людини до людини. Тобто досвідчення
і практикування двох заповідей любові, нового Закону
для нового люду Божого. Щоденність, у якій крокуємо
до зустрічі з Господом, позначена сумними й жахливими
подіями, які сіють страх, помсту й навіть спокусу позбавити людину її людської подоби. Для Христової Церкви
це — час надії. Блаженний Папа Павло VI в ООН казав, що
Церква є експертом від людства. І сьогодні не може Вона,
Мати і Вчителька, зрадити і залишитися осторонь цього
величного покликання і місії. Рік Ювілею є унікальною нагодою не так до множення словесних похвал Богові (який
милосердився в історії) чи міркуванням про те, чим є милосердя і наскільки воно необхідне, а до замислення, як
Він змилосердився над кожним із нас, і що Його милосердя зродило у кожному.
Закликаючи пережити з глибокою вдячністю цей рік,
Папа запрошує усіх звернутися до того, що є фундаментом нашої віри, а саме — об’явлення Бога як милосердного Отця, який чекає і виглядає кожного. Ісус відкрив нам,
що Отець є Богом кожного, хто терпить, хто схибив, хто є
убогим, хворим. Він є Богом, який плаче, шукає, схиляється й навіть дозволяє засудити себе й розіп’яти, щоб раз
і назавжди розбити наше хибне уявлення про Нього. Це
відкриття — ким Він є і яким Він є, стає початком розуміння ким є ми і яким є наше покликання — і кожного з нас,
і як церковної спільноти. Адже кожен особисто і ми разом, як Церква, завше перебуваємо у відносинах з людьми і світом. Тому фундаментальним для нас є стати у цих
відносинах тими, хто досвідчив милосердя, а отже — не
може тримати цей скарб лише для себе, у стінах свого

«приватного дому». Сьогодні проповідувати
цю правду означає жити й ділитися цим свідченням з кожним, хто поруч.
Для нас, християн ХХІ століття, важливим є наново
прийняти й пережити досвід з Христом. Відчути на собі Його погляд, який пронизує серця, допитуючи у кожного: «Що хочеш, щоб я Тобі зробив?» (Лк, 18:41). Почути
Його слова, Його запрошення — «Іди за мною» (Лк, 5:27),
або, досвідчуючи Його близькості, відповісти на Його запрошення: «Попливи на глибінь» (Лк, 5:4). У смутку перед
власною грішністю почути — «Іди з миром» (Лк, 7:50), чи
у сумнівах і людських страхах вслухатися у Його запитання — «Де ваша віра?» (Лк, 8:25). На роздоріжжі перед
щоденним вибором і страхом помилитися — і бути втішеними і підбадьореними словами: «Не бійся, тільки віруй» (Лк, 8:50). Чи в особі потребуючого, втомленого —
почути: «Дайте їсти їм ви» (Лк, 9:13). Власне, прийняття
Доброї Новини (Євангельської Благовісті) полягає у тому,
що зустріч з Господом відбувається щоденно і з кожним
особисто. Господь сам приходить до нас у нашому щоденному житті, залишаючись поза всіляким офіціозом.
«Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний» (Лк, 6:36). Ці Спасителеві слова у Євангелії від Луки
мають особливе місце та особливих слухачів. У синагозі
Ісус — як колись і пророк Ісая, зібрав зранений і зубожілий матеріально й духовно народ, і звістив їм Добру
Новину — Євангелію милосердя Божого, Бога, який прийшов шукати й повернути своїм дітям втрачену гідність
дітей Божих. Тому тоді Ісая, а тепер Христос, Воплочене
Слово Отця, схиляються, щоб втішити й пробудити нову надію. «Сьогодні збулося це писання у вухах ваших» (Лк, 4:21). Це «сьогодні», яке підкреслює Ісус, означає сповнення, довершення. Цією переміною або почат-

Милосердя, до якого нас закликає Ісус,
не є простим жалем, породженим
глибоким співчуттям. Милосердя є
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ком нового часу уже не є голос баранячого рогу, який
звіщає Ювілейний Рік, але голос Ісуса. Кожен у синагозі
рідного міста міг почути й прийняти Ісусове слово, пережити Ювілей — досвід милосердя. Натомість вони вибирають інший, а радше старий добре знаний і завчений
шлях, тому повертаються із синагоги не новими людьми,
а розгніваними — людьми, обтяженими застарілою ментальністю.
Перечитуючи сторінки Євангелії від Луки, стаємо свідками любові Господа до людини та її потреб. Ідучи до
Єрусалиму, Христос не тільки проповідує, але й збирає
Новий Духовний Ізраїль — Народ. Власне, в контексті
інтимного перебування на молитві з Отцем і сходження
з гори, Ісус кличе до себе своїх учнів, називаючи їх по іменах. Далі, як зауважує Євангелист, «зводить на своїх учнів
очі» (Лк, 6:20), тобто дивиться з уподобанням, бачить, що
цей вибір є добрим, починає навчати, що означає бути
Христовим учнем відтепер і назавжди. Євангеліст пригадує «Блаженства» й «Біди», пригадує прохання Ісуса
у всьому наслідувати Отця, який не проклинає, а благословляє, дає великодушно і нічого не очікує взамін, який
любить і прощає, який є благим до усіх. Власне, синтезом
такого досвіду і віри в Бога є слова заохочення й побажання: «Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний».
Як послідовники Христа живемо в час, який відзначається раціональністю, шуканням компромісів, а з іншого
боку — захлинається у теорії відносності й браку фундаментів. Часом здається, що добро і зло можуть спокійно
співіснувати, залишаючи одне одному необхідний життєвий простір. Такий стан речей присипляє чутливість навіть тих, хто у вірі вирішив преобразитися Божою благодаттю, плекаючи в собі ті думки і почування, зодягаючись
у Христа щоденно. Це вже не просте знання про Ісуса
й шукання Його як захисту і оберегу від зла, яке може
нас запопасти. Вірити сьогодні означає ще раз зустріти
Воскреслого Господа, якого ми розіп’яли нашими гріхами
і нашим невмінням любити Його всім серцем, думками,
силою, душею, любити ближнього як себе самого. Але Він
Воскрес, щоб своєю смертю піднести нас зі смерті гріха
і звістити прощення словами — «Мир вам».
Від цієї особистої зустрічі-досвіду залежить якість
нашого християнства, нашого «бути милосердним, як
Отець». У цьому милосерді не йдеться лише про співчуття, тобто вміння відчувати почуття інших людей, переживаючи їх особисто. Хоча й співчувати означає бути присутнім у житті іншої людини, відчувати її, будувати єдність
між людьми через розуміння і почуття. Але милосердя, до
якого нас закликає Ісус, не є простим жалем, породженим
глибоким почуттям. Жаль не шукає розуміння, не шукає
значення терпіння — він триває стільки, скільки бачимо
того, хто терпить. Милосердя ж зроджене любов’ю, яка
співвідчуває, тобто бере участь. Воно відкриває обличчя
любові, відкриває обличчя люблячого Отця.
Після особисто пережитого досвіду-зустрічі з Ісусом
виникає природня потреба споглядати Його, вдивлятися
у Нього, сприймати всю нашу дійсність через Нього. Ця необхідність є добре виражена у нашій Літургії через виголос:
«Прийдіте, поклонімся (тобто споглядаймо) і припадім до
Христа... Спаси нас, Сину Божий...». Папа Франциск так пише у буллі Обличчя Милосердя: «Ми постійно потребуємо
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споглядання таїнства милосердя. Воно є джерелом радості,
спокою та миру. Воно є умовою нашого спасіння» (MV 2).
Споглядаючи обличчя Спасителя і Відкупителя усвідомлюємо, що хто бачить Його, той бачить Отця (пор. Ів, 14:9).
І, відповідно, хто бачить нас, мусить побачити в нас Ісуса.
Ісус з Назарету Своїм словом, Своїми вчинками і всією
Своєю особою об’являє Боже милосердя (MV 1).
Ювілейною молитвою висловлюємо все наше зачудування Христом, просячи: «Покажи нам Своє обличчя —
і будемо спасенні. Твій погляд, наповнений любов’ю, визволив..., спонукав..., запевнив... Ти є видимим обличчям невидимого Отця, Бога, який виявляє Свою всемогутність —
насамперед, у прощенні й милосерді: вчини, щоб Церква
стала у світі видимим обличчям Тебе, свого Господа, воскреслого у славі». Цими словами укладеної молитви на
час переживання Ювілею Милосердя Христова Церква відновлює керигму віри: Бог є Любов’ю Милосердною. Цим
урочистим визнанням передаємо і всю відповідальність,
бо, досвідчивши милосердя, стаємо його свідками, і легкість у крокування за Ісусом, яка народжується з великого
уповання на Нього. У своїй книзі «До Автоліка» святий єпископ Теофіл з Антіохії писав: «Якщо ти мені кажеш: «Покажи
мені твого Бога», я відповім: «Покажи мені людину, яка є в
тобі, і я покажу тобі мого Бога». Отже, покажи мені, чи очі
твоєї душі бачать, чи вуха твого серця чують...» Здається,
слова святого сирійського єпископа з перед XVIII століттями й надалі стоять запитанням до кожного з нас: покажи,
якою ти є людиною, і я скажу тобі, яким є твій Бог.
«І зійшов Господь у хмарі, і став з ним там, і промовив
ім’я «Господь». І пройшов Господь перед ним, промовляючи: «Господь, Господь! Бог милосердний і ласкавий, нескорий на гнів, многомилостивий і вірний...» (Вихід, 34:5–6).
Яким іменем Його призиваємо?
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