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Глобалізація стирає кордони й пришвидшує 
міграцію. Сучасна людина шукає кращої долі у різ-
них куточках світу. Мусульмани їдуть у християнську 
Європу, християни — на Схід. 

Церква, як добра Мати, завжди йшла за своїм народом. 
Услід за першими українськими мігрантами  — вірними 
УГКЦ, їхали священики. Адже на чужині людина, як ніко-
ли, потребує духовної підтримки, потребує Бога. 

Кажуть, де є християни — там перебуває Христос. А от-
же — має бути і Церква. 

Раніше українці греко-католики мігрували переважно 
в країни Європи й Північної та Південної Америки. І сьо-
годні ми бачимо розвинуті й розбудовані структури УГКЦ 
у США, Бразилії, Канаді, багатьох європейських країнах. 
Водночас, нові хвилі міграції виносять наших вірних і на 
Схід, у мусульманські країни. 

В ісламському середовищі перед християнською Цер-
квою постають не тільки нові виклики, а й відкриваються 
нові горизонти. УГКЦ працювала й працює над тим, щоб 
подолати виклики, які виникають у зв’язку з феноменом 
міграції, і скористатися можливостями, які це явище від-
криває. 

За останні роки Пасторально-міграційному відділу 
УГКЦ вдалося організувати душпастирство для українців 
греко-католиків в Об’єднаних Арабських Еміратах і Туреч-
чині. І ми не зупиняємося на досягнутому й рухаємося да-
лі. Шануючи законодавство мусульманських країн, маємо 
шанси розвивати там нашу Церкву і давати духовну пожи-
ву нашим вірним. Там немає бань церков і не чутно дзво-
нів. Але Бог там присутній.

СЛОВО 
ВІД РЕДАКЦІЇ

Видання здійснене за підтримки  
громадської ініціативи  
«Культурна дипломатія FromUA» CULTURAL DIPLOMACY

«ОБІЖНИК» — офіційний вісник Пасторально-мігра-
ційного відділу УГКЦ

вул. Різницька, 11Б, 28-29, Київ 01001
тел/факс: +38 044 280 76 91

http://pmv.ugcc.org.ua
https://www.facebook.com/pmv.ugcc.org.ua
Матеріали зібрали та упорядкували: о. Віталій Храбатин,  
Анна Ященко, о. Роман Ільницький 
Літературна редакція: Оксана Козак
Макет та верстка: Олена Гижа
Обкладинка: Юрій Крукевич, Олена Гижа



3

За ініціативи Пасторально-міграційного відділу УГКЦ 
21–22 жовтня у португальському місті Фатіма відбув-
ся перший Форум мігрантів УГКЦ Центральної та Захід-
ної Європи  — «Розвиток духовного та суспільного жит-
тя українців в Центральній та Західній Європі. Ініціативи 
Української Греко-Католицької Церкви, громадських ор-
ганізацій та держави».

У Форумі взяли участь понад 120 осіб  — священики 
УГКЦ та представники українських громад з Австрії, Італії, 
Румунії, Молдови, Франції, Греції, Іспанії, Великобританії, 
Німеччини, Португалії, Литви, Естонії, Угорщини та України.

рішнє і майбутнє! А це означає організацію шкіл, табо-
рів, товариств тощо», — сказав Голова ПМВ.

Єпископ заохотив учасників Форуму мігрантів зосере-
дитися не лише на локальних проблемах, а й на загально-
європейських, які об’єднують усіх мігрантів Європи. Для 
розв’язання локальних проблем Голова ПМВ запропону-
вав організовувати локальні форуми. Владика Йосиф та-
кож закликав усіх учасників Форуму молитися у Фатімі за 
мир в Україні.

Особливим гостем на Форумі мігрантів у Фатімі був 
Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав, який прибув 
до Португалії для участі у зустрічі єпископів Східних Като-
лицьких Церков Європи.

Він наголосив, що міграція — невід’ємна складова сві-
тового процесу глобалізації. «Наша Церква пережила 
процес глобалізації, починаючи з кінця XIX століття. 
УГКЦ завжди була зі своїм народом. Церква йшла ту-
ди, куди йшли її вірні. І завдяки нашим мігрантам УГКЦ 
стала глобальною Церквою. Сьогодні УГКЦ  — Церква 
вселенського масштабу»,  — підкреслив Блаженніший 
Святослав.

Глава Церкви разом із учасниками Форуму взяв участь 
у Божественній Літургії, яку відслужили єпископи Схід-
них Католицьких Церков Європи в українській каплиці 
Domus Pacis у Фатімі. На богослужінні були присутні біль-
ше 20 єпископів УГКЦ.

На Форумі були присутні й представники дипломатич-
ного корпусу. Посол України в Португальській Респуб-
ліці Інна Огнівець відзначила, що у Португалії проживає 
близько 40 тисяч українців. «Це дуже активна громада, 
яка бере участь у житті португальського суспільства, 
завоювала вагомий авторитет і допомагає Україні. 
Португальці — дуже привітний народ і створюють усі 
умови для мігрантів», — зауважила вона.

Координатор капеланії УГКЦ у Португалії о. Іван Гудзь 
поінформував учасників Форуму про душпастирську опі-
ку для вірних УГКЦ у Португалії. Він зауважив, що на сьо-
годні для вірних УГКЦ в Португалії працюють 11 священи-
ків, які обслуговують 27 місійних станиць у 10 дієцезіях 
і  надають душпастирську опіку близько 10 тисячам вір-

них. «Богослужіння відбуваються у римо-католицьких 
храмах, які надають нам для відправ місцеві єпископи. 
Але, на жаль, не у всіх дієцезіях, де проживають і пра-
цюють наші вірні, є священики УГКЦ. Річ у тім, що міс-
цеві єпископи, не розуміючи суттєвої різниці між Пра-
вославною і Католицькою Церквами Східного обряду, 
не дуже охоче приймають наших священиків», — ска-
зав координатор капеланії УГКЦ у Португалії.

Отець Іван відзначив, що для того, щоб регулювати 
і вирішувати такі ситуації як у душпастирському, так і в 
юридичному аспектах, вкрай важливим є створення ста-
лої церковної структури, яка б вирішувала ці проблеми. 
«Необхідність створення такої структури обумовлена 
також тим, що багато наших вірних уже мають порту-
гальське громадянство, а отже  — залишаться тут на 
постійне проживання. Таким чином, учорашня мігра-
ція перетворюється на сучасну діаспору, — підкреслив 
о. Гудзь. — Також важливим є факт, що добре структу-
рована громада, зберігши свою духовну й культурну 
спадщину (обряд), легше інтегрується у нове суспіль-
ство, не втрачаючи при цьому своєї ідентичності, не 
розчиняється у новому світі».

Генеральний директор фундації «Мігрантес» 
монс.  Жан-Карло Перего розповів, як ця організація до-
помагає мігрантам в Італії — зокрема, українцям. Він на-
голосив, що перше завдання «Мігрантес» — координація 
близько 100 італійських священиків, які працюють для 
італійських мігрантів за кордоном. «Але ми також за-
ймаємося служінням мігрантам, які прибувають до Іта-
лії, — це більше 5,5 млн осіб впродовж останніх років. 
Половина цих емігрантів — представники п’яти країн: 
Румунії, Марокко, Албанії, Китаю і України»,  — заува-
жив очільник «Мігрантес».
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ФОРУМ МІГРАНТІВ УГКЦ 
Центральної та Західної Європи у Фатімі

НАША МІСІЯ — БУТИ ДОБРИМИ ХРИСТИЯНАМИ
І ПОСЛАНЦЯМИ НАШОГО НАРОДУ

«Сьогодні ми вперше з’їхалися з усіх кра-
їн нашого перебування, щоб зустрітися, обго-
ворити нагальні питання і напередодні 100-літ-
нього ювілею Фатімського об’явлення просити 
у  Богородиці її заступництва,  — звернувся на початку 
Форуму до його учасників Голова ПМВ владика Йосиф Мі-
лян. — За останні 25 років незалежності з України емі-
грували від 3 до 6 мільйонів людей. Це і виклик, і шанс 
для нашого народу».

Голова ПМВ зазначив, що причина сучасної міграції —  
очевидна: українці полишають рідну землю і родину у по-
шуках заробітків. Як наслідок  — розпадаються родини, 
без батьків виховуються діти, втрачається національна й 
релігійна ідентичність.

«Наша місія  — бути добрими християнами. А для 
цього потрібно пізнавати Христову науку і нею жити, 
пізнавати історію своєї Церкви, жити Святими Тайна-
ми, брати у них участь», — наголосив єпископ Київський.

Голова ПМВ підкреслив, що українська міграція в Єв-
ропі уже трансформується у діаспору. «Ми як душпастирі 
це усвідомлюємо. Тому працюємо над тим, щоб у Євро-
пі постали нові церковні структури УГКЦ, які б краще 
забезпечували душпастирство наших вірних, незалеж-
но від країни їхнього перебування. Але, ви як вірні та-
кож повинні сказати своє слово у цій справі. Ми мусимо 
духовно рости, дбати про дітей і молодь: це наше тепе-

УГКЦ завжди була зі своїм народом. 
Церква йшла туди, куди йшли її вірні. 

І завдяки нашим мігрантам УГКЦ стала 
глобальною Церквою. Сьогодні УГКЦ — 

Церква вселенського масштабу.
Блаженніший Святослав
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Гендиректор фундації зауважив, що 1 мільйон з 5,5 млн 
мігрантів, які мешкають в Італії,  — католики, зокрема, 
і українці греко-католики.

«Міграція змінює наш світ — роботу, школу, родину. 
Більше 400 тисяч змішаних подружь, які є в Італії, змі-
нюють громадське життя, а також релігійний світ. В Іта-
лії ми маємо близько 850 католицьких спільнот інших 
обрядів з інших країн. 1500 священиків, які приїхали 
з інших країн, щоб служити цим спільнотам. 1000  — 
на постійне служіння, 500  — студенти-семінаристи. 
У більш ніж 200 єпархіях, які є в Італії, українські гро-
мади є у двох третинах», — відзначив монс. Жан-Карло 
Перего.

Одна із сесій Форуму була присвячена освіті й вихо-
ванню дітей-мігрантів. Щоб дізнатися, як держава планує 
задовільняти освітні потреби юних українців, які виїхали 
з батьками за кордон, до Фатіми запросили міністра осві-
ти України Лілію Гриневич. 

Вона підкреслила, що сучасна школа не може бути 
тільки школою знань  — сьогодні на перший план вихо-
дять цінності. «Знання щодня примножуються у геоме-
тричній прогресії. Їх дуже легко шукати. Якщо раніше 
дитина йшла до школи, щоб почути від учителя щось 
нове, то зараз роль вчителя змінюється. Він має бути 
провідником, має навчити відрізняти добро від зла, 
критично мислити і використовувати знання для жит-
тєвих потреб», — наголосила Лілія Гриневич.

Міністр освіти відзначила, що приїхала на Форум мі-
грантів УГКЦ до Фатіми, щоб зрозуміти освітні потреби 
і можливості українців-емігрантів в Європі, а також дізна-
тися про проблеми, які виникають, і спільно шукати шля-
хи їх вирішення.

Лілія Гриневич розповіла, що Міністерство освіти Укра-
їни домовилося з Міністерством культури України про 
співпрацю щодо друку підручників з української мови як 
іноземної. «У Міністерстві культури є програма підтрим-
ки друку книжок для українців за кордоном. Найближ-
чий друк ми зорієнтуємо на підручники з української 
мови як іноземної. І зможемо надати ці книжки для 
українських шкіл за кордоном», — зазначила міністр.

Вона також повідомила, що у серпні в Києві був під-
писаний Меморандум про співпрацю між Кабінетом Мі-
ністрів України та Світовим конгресом українців. А Мініс-
терством освіти України затверджено та направлено до 
місцевих органів управління освітою План заходів щодо 
підтримки українців за кордоном у сфері загальної серед-
ньої освіти на 2016–2020 роки.

Говорячи про міжнародну сертифікацію з української 
мови, міністр розповіла, що наразі готується єдиний стан-
дарт української мови як іноземної. «Зараз над цим пра-
цюють групи з Київського національного університету 
ім. Тараса Шевченка, Львівського університету ім. Іва-
на Франка, Міжнародного інституту освіти, культури 
та зв’язків з діаспорою Національного університету 
«Львівська політехніка». На основі цього стандарту ми 
виробимо міжнародний кваліфікаційний іспит. Я візь-
му це питання під особистий контроль, щоб пришвид-
шити його вирішення», — зазначила Лілія Гриневич.

Доповідь Голови Європейського конгресу українців, 
першого заступника голови Світового конгресу українців, 
депутата парламенту Угорщини Ярослави Хортяні була 
присвячена сучасній міграції з України, яку вже назвали 
п’ятою хвилею. Україна переживає бум внутрішньої і зов-
нішньої міграції. Війна на Донбасі та анексія Криму сти-
мулюють мільйони українців шукати кращої долі для себе 
та своїх родин за кордоном.

«Раніше ми говорили про чотири хвилі української 
еміграції. Починаючи з 2013 року можемо говорити 
про п’яту хвилю, яка зараз, під час війни на Сході Украї-
ни, набирає обертів. За різними даними, сьогодні за 
кордоном працює від 5 до 8 млн українців», — зазначи-
ла Ярослава Хортяні.

Водночас, підкреслила депутат Угорського парламен-
ту, вперше за роки Незалежності України більшість укра-
їнців виїхали на заробітки не до Росії, а в Європу. «За да-
ними Комітету статистики Євросоюзу, у 2014 році най-
більше дозволів на тимчасове проживання у ЄС було 
видано громадянам України. За один рік  — 300 ти-
сяч дозволів. Найбільше українці їдуть працювати до 
Польщі — 22,5 %, далі — Чехія, Італія, Німеччина. Тіль-
ки у Польщі, яка у 2015 році обійшла Росію за кількі-
стю українських заробітчан, налічується близько 1 млн 
наших громадян», — відзначила Голова Європейського 
конгресу українців.

Ярослава Хортяні зауважила, що загалом за останні 
20 років, за різними даними, з України виїхало від 10 до 

15% громадян. «Дехто залишився за кордоном назавж-
ди. Інші продовжують плекати надію, що повернуть-
ся в Україну з кращими економічними можливостя-
ми», — зазначила депутат.

Говорячи про тенденції української сучасної еміграції, 
Ярослава Хортяні підкреслила, що збільшується кількість 
молодих українців, які хочуть здобувати вищу освіту в Єв-
ропі. «Якщо у 2008–2009-му навчальному році у Поль-
щі отримали освіту 3 тисячі українських студентів, то у 
2014-му — 20,5 тисяч», — додала Голова Європейського 
конгресу українців.

Як показують соціологічні опитування, 65% українців 
від 14 до 30 років хочуть виїхати з України. «Аналітики 
стверджують: 2/3 українських студентів, які навчають-
ся в іноземних вишах, шукатимуть продовження нав-
чання, стажування, дозволу на працю за кордоном. 
Тільки в разі, якщо це не вдасться, вони готові повер-
нутися в Україну», — наголосила Ярослава Хортяні.

За підсумками Форуму учасники ухвалили Резолюцію, 
яка охоплює багато питань з різних сфер, що стосуються 
життя українських мігрантів, від духовної опіки до освіти. 

Так, учасники Форуму закликали ієрархів Католицької 
Церкви шукати шляхи для посилення співпраці між Церк-
вою «відбуття» і Церквою «прибуття» мігрантів  — як на 
рівні Єпископських Конференцій і Синодів, так і на рівні 
самих єпископів.

Окрім того, звернулися з проханням до компетентних 
представників церковної влади Католицької та Україн-
ської Греко-Католицької Церков з проханням та пропо-
зицією про утворення нових церковних структур УГКЦ 

в країнах, де їх немає. Як варіант, пропонуються такі краї-
ни, як Італія, Іспанія і Португалія. Адже українська мі-
грація у Європі демонструє усі ознаки нової діаспори, 
яка потребує зовсім іншого підходу щодо вирішення ду-
шпастирських проблем. 

Учасники Форуму запропонували Патріархові та Сино-
ду Єпископів УГКЦ встановити квоти у духовних семіна-
ріях в Україні для семінаристів, готових присвятити себе 
служінню українським вірним у країнах їхнього поселен-
ня за кордоном. А у перспективі  — розглянути можли-
вість утворення окремої духовної семінарії для вишколу 
кандидатів на священство для служіння українській міг-
рації та діаспорі. 

У Резолюції також йшлося про звернення до настояте-
лів монастирів, чинів та згромаджень у країнах компакт-
ного проживання українських мігрантів з проханням ак-
тивно включатися у душпастирське служіння, щоб своєю 
поставою та присутністю нагадувати молоді про богопо-
свячене життя. 

Форум підтримав ініціативу Пасторально-міграційно-
го відділу УГКЦ і просить Патріарха та Синод Єпископів 
УГКЦ створити окремий Місійний інститут в Україні, який 
би брав участь у міжнародних програмах, проектах, за-
ймався вивченням душпастирських ситуацій за кордо-
ном, готував священиків і мирян на служіння українським 
мігрантам тощо. 

Учасники Форуму постановили звернутися до україн-
ського уряду з пропозиціями: 

• підготувати та підписати міжнародні угоди щодо 
пенсійного забезпечення та соціального захисту 
громадян України, які проживають у країнах Західної 
Європи, з якими ще немає відповідних угод;

• забезпечити виборче право (пасивне і активне) гро-
мадян України, що проживають за кордоном;

• створити координаційну раду при МЗС України як 
дорадчий орган з питань, пов’язаних з проблемами 
української трудової міграції та новітньої діаспори. 
У таку раду мали б входити представники мігрант-
ських організацій або їх представники в Україні;

• продовжити розробку законодавчої бази щодо пи-
тань трудової міграції на основі закону «Про зовніш-
ню трудову міграцію»;

Раніше ми говорили про чотири хвилі 
української еміграції. Починаючи 

з 2013 року можемо говорити про п’яту 
хвилю, яка зараз, під час війни на Сході 

України, набирає обертів. За різними 
даними, сьогодні за кордоном працює  

від 5 до 8 млн українців.
Ярослава Хортяні
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• покращити (де це потрібно, в залежності від звер-
нень громадян) умови консульського обслуговуван-
ня українців за кордоном. Забезпечити 100% вжи-
вання державної мови при консульському обслуго-
вуванні;

• посилити боротьбу з проявами корупції на митних та 
прикордонних постах;

• врегулювати митний пропуск гуманітарних ванта-
жів, які збираються громадськими організаціями та 
церковними громадами за кордоном.

Окремий блок питань у Резолюції присвячений пи-
танням освіти, які учасники Форуму планують вирішити, 
звернувшись до Верховної Ради та Уряду України, зокре-
ма, Міністерства освіти. Йдеться про вивчення україн-
ської мови як іноземної і сертифікацію знань, впорядку-
вання і реорганізацію діяльності Міжнародної україн-
ської школи, визнання Україною документів про серед-
ню освіту, отриману в іноземних державах (атестатів, сві-
доцтв, інших документів), сприяння розвитку українських 
суботніх та недільних шкіл тощо. 

Форуми мігрантів УГКЦ вирішили проводити щодва 
роки у різних країнах. Наступний Форум заплановано 
провести у Римі у 2018 році. Запропонована тема — «Діти 
і молодь в умовах міграції». 

Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав відвідав у 
португальській Фатімі Форум мігрантів УГКЦ Централь-
ної та Західної Європи і виступив перед його учасниками. 

Всечесні отці, преподобні сестри, достойні представ-
ники українства у Європі з різних країн, які зібралися 
на перший Форум українських мігрантів, представники 
української держави, шановні присутні! Найперше  — 
дозвольте щиро привітати вас з тим, що такий Форум на-
решті відбувається! 

Це надзвичайна історична подія, яку ми разом пере-
живаємо тут, у Фатімі, особливому духовному марійсько-
му центрі для всього вселенського християнства. 

Паралельно з Форумом відбувається ще одна подія — 
щорічна Зустріч Східних Католицьких Єпископів Європи. 
І цього року маємо абсолютно ідентичну тему, над якою 
працюємо, — належна душпастирська опіка над мігран-
тами зі Східних Католицьких Церков, які сьогодні перебу-
вають у країнах Центральної і Західної Європи.

Феномен міграції — невід’ємна складова сві-
тового процесу глобалізації. Наша Церква пере-
жила процес глобалізації, починаючи з кінця XIX сто-
ліття. УГКЦ завжди була зі своїм народом. Церква йшла 
туди, куди йшли її вірні. І завдяки нашим мігрантам УГКЦ 
стала глобальною Церквою. Сьогодні УГКЦ — Церква все-
ленського масштабу. 

Українські мігранти «рознесли» нашу Церкву по ціло-
му світу. Тому слідом за ними пішли священики, монахи, 
монахині і, в останню чергу, — єпископи. Такою є правда 
і така історія створення наших структур по цілому світу. 

Внаслідок міграції світ стоїть на порозі дуже глибоких 
змін. Світ починає швидко рухатися — і це не тільки ідеї 
і  гроші, але й люди. Те, що ми сьогодні можемо бачити 
у Європі, — це пробудження старих демонів, які, здава-
лося, давно відійшли на смітник історії: «національні его-
їзми», старі колоніальні апетити, імперські амбіції, крайні 
націоналістичні ідеї. Подібні процеси були не останніми 
причинами двох світових воєн. Велике завдання, яке сто-
їть перед нами, — щоб нові глобальні виклики не спричи-
нили новий виток насилля.

Як Церква має відповідати на виклики, які стоять пе-
ред людством? Насамперед, треба керуватися правилом: 
інтеграція  — але не асиміляція. Інтеграція означає, що 

ПРОЩА МІГРАНТІВ 
ДО ФАТІМИ
Паралельно з Форумом мігрантів, 22–23  жовтня 

2016 року до Фатіми як всесвітньо відомого центру хрис-
тиянського паломництва відбулася проща українських 
мігрантів Центральної та Західної Європи. У прощі взяли 
участь священики та  представники українських громад 
з  Австрії, Італії, Румунії, Молдови, Франції, Греції, Іспанії, 
Великобританії, Німеччини, Португалії, Литви, Естонії, 
Угорщини та України. 

Божественну Літургію у  Фатімському Санктуарії очо-
лив Глава УГКЦ Блаженніший Святослав у  співслужінні 
з єпископами Східних Церков Європи.

Глава Церкви подякував українським мігрантам за 
їхню любов до своєї Церкви, свого народу і своєї Бать-
ківщини: «Найбільше дякую вам за те, що хоч би де ви 
були, залишаєтеся християнами, які несуть цьому світо-
ві можливість зустріти і знати між нами, українцями, жи-
вого Бога». 

ЗАВДЯКИ НАШИМ МІГРАНТАМ  
УГКЦ СТАЛА ГЛОБАЛЬНОЮ ЦЕРКВОЮ

БЛАЖЕННІШИЙ СВЯТОСЛАВ  
на Форумі мігрантів у Фатімі
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Я хочу вам пообіцяти, що ваша Церква 
завжди є і буде з вами. Каже Христос: 
«Шукайте — і знайдете, стукайте — 

і відчинять вам, просіть — і дасться вам».
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хоч би де ми жили, мусимо активно долучатися до жит-
тя цього суспільства. Українці завжди хотіли бути в центрі 
суспільного, культурного, політичного життя, брати в ньо-
му участь. Тому інтеграція є надзвичайно важливою, ад-
же ми маємо що сказати цьому світу і повинні це робити. 
Ми повинні заявити про себе на повний голос. Це є викли-
ком і завданням.

Але  — не асиміляція! Мої спостереження як Глави 
Церк ви, які я здобув, будучи священиком, доля якого 
завжди була міцно пов’язаною з нашими новітніми емі-
грантами у Європи, підказують: швидкість асиміляції но-
вих громад українців у Європі зараз набагато вища, ніж 
серед наших громад у Європі після Другої світової війни. 
Діти нових емігрантів у Європі вже у першому поколін-
ні починають втрачати свою мову, свою культуру, свою 
Церк ву і все те, що ми називаємо корінням людини. У по-
передніх хвилях еміграції процес асиміляції розпочинав-
ся у третьому, четвертому чи навіть п’ятому поколінні.

Як запобігти асиміляції? Традиційно у нас було три за-
соби: культурні і громадські організації, школа і Церква. 
Церковні громади завжди були стрижнем, навколо яко-
го гуртувалися і громадські організації, і школи. Церков-
на спільнота ставала першим простором соціального слу-
жіння.

Першим великим викликом є збереження внутріш-
ньої єдності наших громад. Не остання річ — принципи, 
ідеї, засади, на яких формуються наші культурні органі-
зації і осередки. Але нам треба бути пильними, щоб наші 
цінності не деградували. Щоб ми могли будувати справді 
здорові українські національні осередки і громади, які бу-
дуть не нищити, а будувати. Моральне здоров’я цих гро-
мад — чи не найперше питання і завдання. 

Питання школи. На мою долю випала честь творити 
школу на нашій парафії в Афінах. Богу дякувати, вона іс-
нує посьогодні. Дуже непросто сформувати колектив, 
який справді вміє і знає, як правильно виховувати дітей 
у нових обставинах, має належне приміщення і визнан-
ння української влади. Питання взаємодії шкіл, які ство-
рюються, з Міністерством освіти України є дуже важли-
вим, тому що корупція — перша біда українських шкіл за 
кордоном. Питання виховання у чесності і на належному 
інтелектуальному рівні — дуже непросте завдання таких 
шкіл. І мені б дуже не хотілося, щоб хтось комусь давав 
свідоцтво про закінчення школи не за знання, а за інші… 
не скажу, вартості. 

Маємо дуже непростий клубок різних питань, які сто-
суються організації, впорядкування нашого церковного 
життя, для того, щоб дати духовну опіку нашим вірним 
у країнах Західної Європи. Але з Божою допомогою і ко-
піткою щоденною працею можемо зробити багато. Тому 
такий Форум — це ще один камінчик для руху вперед. 

Ми стоїмо на порозі нової присутності українських емі-
грантів у Європі. Навіть для канонічного права важливо 
розуміти: емігранти  — це тимчасові люди, рухома гро-
мада, чи йдеться про постійну громаду, яка свою долю 
пов’язала з тією чи іншою країною. Це непросте питання, 
яке ставлять перед собою наші люди.

Наша еміграція до Європи не полягала у еміграції зі 
своєї країни. Наші люди хотіли поїхати на заробітки, щоб 
підтримати родини в Україні. Але життя часом складніше, 
ніж ми собі уявляємо. В країнах Західної Європи ми вже 
маємо українців, які пов’язані з тією чи іншою країною 
професійним життям, планами на майбутнє. 

Ми сьогодні стоїмо на порозі творення постійних гро-
мад в країнах Західної Європи. І це радикально змінить 
і бачення римо-католицьких спільнот, і застосування тих 
чи інших норм канонічного права, а відтак — і усіх інших 
справ: побудови шкіл, творення відповідних громадських 
інституцій тощо. 

Хочу побажати вам Божого благословення. І хочу по-
обіцяти, що ваша Церква завжди є і буде з вами. Ми не ма-
ємо сьогодні відповіді на всі питання. Але каже Христос: 
«Шукайте — і знайдете, стукайте — і відчинять вам, про-
сіть — і дасться вам». Я вам бажаю, щоб бодай дещо ви 
знайшли, щоб бодай дехто вам відкрив і щоб Господь Бог 
дарував нам все те, чого ми так потребуємо. Зокрема, ми-
ру для нашої багатостраждальної української землі!

Голова Пасторально-міграційного відділу УГКЦ влади-
ка Йосиф Мілян — про сучасну українську міграцію та ді-
яльність Церкви у відповідь на виклики, пов’язані з мігра-
ційними процесами. Про це владика говорив на зустрі-
чі єпископів Східних Католицьких Церков, яка відбулася 
у португальському місті Фатіма 20–23 жовтня. 

Подаємо текст доповіді єпископа. 

Ми наближаємося до 100-ліття фатімських об’явлень 
Пресвятої Богородиці, які святкуватимемо наступного 
року. Саме 100 років тому Вона — Мати Церкви — через 
трьох малих діточок закликала увесь світ до щирої молит-
ви на вервиці та покаяння. В особливий спосіб вона за-
кликала молитися за навернення Росії.

Щиро зізнаюся: для багатьох — як в Україні, так і поза 
її межами — до недавнього часу цей заклик Матері Божої 
залишався незрозумілим. Однак події на Майдані у Киє-
ві, неоголошена російським агресором війна з Україною, 
яка триває уже майже три роки, війна у Сирії та активна 
участь у ній північного сусіда України вказують нам на ще 
більшу потребу молитви, і особливо — за навернення Ро-
сії. У той час, коли порушуються усі головні принципи між-
народного права, а світ затоплює страх і непевність у зав-
трашньому дні, саме молитва до Господа про мир і мило-

сердя є найпотужнішою зброєю, яку ми можемо 
запропонувати світові.

Українські мігранти з усіх країн Західної Європи, 
а також з вірні з України прибули до Фатіми на палом-
ництво, щоб просити у Матері Божої ласки миру для всьо-
го світу, — миру, який походить від Бога. І от ми вкотре 
зустрілися, щоб обговорити питання душпастирства схід-
них католицьких мігрантів у країнах Заходу.

Отже, хто такі сучасні українські мігранти у Західній Єв-
ропі? З якими викликами доводиться зустрічатися у на-
шій душпастирській праці? Яку модель душпастирства 
східних католицьких християн у західних країнах Європи 
пропонуємо?

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ УКРАЇН-
СЬКОЇ МІГРАЦІЇ У ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ
За останні понад сто років український народ пережив 

чотири хвилі міграції, кожна з яких мала свої причини. 
Сучасна, четверта, у контексті інших є особливою: неофі-
ційно вона розпочалася в часи, коли Україна звільнилася 
від радянського ярма й здобула незалежність як держа-
ва. Але якщо на початку 90-х міграція українців до Європи 
не була особливо помітною, то у новому тисячолітті вона 
набула масового характеру. Статистичні дані різних соціо-
логічних служб свідчать про те, що впродовж останніх 
25 років із України емігрували від трьох до шести мільйо-
нів осіб. Велика частина із них осіла у країнах Західної Єв-
ропи — зокрема, в Італії, Іспанії та Португалії, де законо-
давство та умови праці враховували проблеми й інтереси 
українських мігрантів.

Владика ЙОСИФ МІЛЯН
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МІГРАЦІЯ В ЄВРОПІ: 
СТАН, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

УГКЦ працювала і продовжує працювати 
над тим, щоб душпастирську опіку мали 
всі вірні у країнах їхнього перебування.



Щоб зрозуміти, наскільки добре українські мігранти 
зуміли себе зарекомендувати у Європі, наскільки масо-
вою була міграція, назву кілька цифр із соціологічних 
досліджень, проведених міжнародною мережею бла-
годійних організацій «Карітас». Отже, якщо на початку 
90- х років про присутність українців у тій чи іншій країні 
Західної Європи немає і згадки, то після 2000 року вони 
увійшли до першої п’ятірки мігрантів. У 2011 році україн-
ці навіть очолили найчисельнішу міграційну групу в кра-
їнах ЄС. Слід також зауважити, що велика частина укра-
їнських емігрантів походить із Західної України, де пере-
важна більшість  — вірні Української Греко-Католицької 
Церкви.

Основною причиною четвертої хвилі української мі-
грації було важке економічне становище на Батьківщині, 
коли мізерні заробітки не дозволяли належно утримува-
ти родини. Тому це явище названо «хвилею трудової мі-
грації». Вона мала як позитивні, так і негативні аспекти. 
До головних позитивних ознак слід віднести, у першу чер-
гу, те, що після падіння так званої «залізної завіси» україн-
ці отримали можливість пізнати Європу, а Європа  — їх. 
Саме тоді розпочалися глибинні процеси євроінтеграції 
України, від самого народу. Водночас, хвиля трудової мі-
грації зруйнувала багато українських родин: це стало най-
більшою раною нашої Церкви й суспільства — раною, яку 
доведеться гоїти ще багато років. На заробітки для утри-
мання родини зазвичай вирушав хтось один із сім’ї — пе-
реважно це були жінки, матері. Відсутність жінки далася 
взнаки у її родині. Розлука віддаляла дітей від матері, чо-
ловіка — від жінки. У багатьох випадках сім’я зберігалася 
про людське око, та у ній уже не було ані любові, ні довіри, 
ні тепла. Хоча багатьом вдалося зберегти родину, а деко-
му — й відродити.

Кілька слів потрібно сказати про реінтеграцію у місце-
ве середовище й стан останньої хвилі української трудо-
вої міграції. На початках більшість українців планували 
заробити й повернутися додому до рідних. Та з часом ви-
явилося, що так складається не завжди. Тому, користаючи 
з різних можливостей легалізації, велика частина україн-
ських мігрантів почала будувати інші плани. Більшість із 
них прийшли до думки, що слід дбати не лише про рідних 
в Україні, а й жити повноцінним життям у країні перебу-

вання. Відтоді українські мігранти почали більше дбати 
про створення різноманітних культурних асоціацій, това-
риств, шкіл. Їх на сьогодні у країнах Західної Європи уже 
чимало. І такий розвиток ситуації дає нам усі підстави го-
ворити, що маємо справу із зародженням нової україн-
ської діаспори в Європі, яка є новим явищем і потребує 
адекватної душпастирської відповіді.

ДУШПАСТИРСТВО ДЛЯ СУЧАСНОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ 
У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ
Українська Греко-Католицька Церква свою місію усві-

домлювала, тому працювала й продовжує працювати 
над тим, аби душпастирську опіку мали усі вірні в краї-
нах їхнього перебування. Для того, щоб належно коор-
динувати процеси душпастирства, у 2007 році офіційно 
було створено Пасторально-міграційний відділ, який 
очолюю довіреною мені місією Глави УГКЦ. Діяльність 
цього відділу спрямована передусім на налагодження 
душпастирства у  країнах, де УГКЦ не має власних цер-
ковних структур. Завдяки злагодженій співпраці вірних, 
єрархів та  священиків вдалося відкрити 255 церковних 
спільнот, якими опікуються 173 священики, у країнах За-
хідної Європи, де церковних структур УГКЦ немає. Це ду-
же поверхнева статистика, але й у ній простежується тен-
денція зростання чисельності цих спільнот. Українські 
мігранти, які зароджують нову українську діаспору в Єв-
ропі, щораз більше усвідомлюють потребу розвитку цер-
ковної ідентичності через активну участь у Святих Тайнах 
своєї Церк ви.

Якщо душпастирство останньої хвилі українських мі-
грантів регулювалося ситуативно — через контакти між 
єрархами, то з 2004 року процес координації душпастир-
ства мігрантів набрав, так би мовити, канонічного стату-
су. Сталося це завдяки Інструкції «Erga migrantes caritas 
Christi», представленої 1 травня 2004 року Папською Ра-
дою у справах душпастирства мігрантів і подорожніх. 
Важливим є факт, що у документі окремим пунктом ви-
значено принципи душпастирства східних мігрантів  — 
католиків. Також звертається особлива увага на каноніч-
ний обов’язок мігрантів — католиків, що приналежать до 
Східних Католицьких Церков, «притримуватися  — пов-
сюди, де тільки це є можливим, — власного обряду, який 
слід розуміти як літургійну, богословську, духовну та дис-
циплінарну спадщину». Як наслідок, навіть «хоч би вони 

і були доручені опіці єрарха чи пароха іншої Церкви сво-
го права, залишаються, однак, приписаними до власної 
Церкви свого права». Більше того, навіть довготривала 
практика приступання до Святих Таїнств у відповідності 
до обряду іншої Церкви свого права, зовсім не означає, 
що тим самим вони стають приписаними до цієї Церкви 
свого права» («Erga migrantes caritas Christi», п. 52).

Від моменту, коли була представлена інструкція «Erga 
migrantes caritas Christi», минуло 12 років. Це дуже корот-
кий період. Проте у світі, який так швидко змінюється і у 
якому ми живемо, цього достатньо, щоб бодай загально 
оцінити згаданий документ, адже поодинокі Церкви sui 
iuris (свого права — Ред.) застосовували його на практиці.

Отож, коли йдеться про душпастирство українських 
мігрантів у Європі, хотів би ще раз подякувати Папській 
Раді у справах душпастирства мігрантів і подорожніх за 
цей документ, який залишається актуальним посьогодні. 
Адже через систему національних координаторів, запро-
поновану згаданою інструкцією, вдалося вирішити душ-
пастирські питання стратегічно. Принаймні на сьогодні 
можемо стверджувати, що більшість наших мігрантів ма-
ють доступ до участі у богослужіннях своєї Церкви.

ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Разом з тим, слід визнати, що практична реалізація 

«Erga migrantes caritas Christi» виявила немало проблем-
них моментів в організації душпастирства східних мігран-
тів-католиків, які потребують адекватного вирішення. 
Дозвольте звернути увагу на три із них, які, на мою думку, 
є фундаментальними.

СПІВПРАЦЯ МІЖ ЦЕРКВОЮ «ВІДБУТТЯ» 
І ЦЕРКВОЮ «ПРИБУТТЯ» МІГРАНТІВ
Автори Інструкції «Erga migrantes caritas Christi» слушно 

акцентують увагу на тому, що душпастирство мігрантів є 
спільною справою, тому співпраця між Церквою «відбут-
тя» та Церквою «прибуття» мігрантів є необхідною і конеч-
ною. Зрештою, ця співпраця базується на спільній еклезіо-
логії, адже усі ми, незалежно від літургійного обряду, 
є дітьми Єдиної Святої Соборної і Апостольської Церкви.

Досвід, який вдалося здобути впродовж часу засто-
сування Інструкції, показав доцільність і необхідність 
співпраці між Церквами «відбуття» й «прибуття» мігран-
тів. Завдяки такій співпраці нам вдалося досить швидко 

налагодити ефективне душпастирство у країнах Західної 
Європи, де УГКЦ не має власних церковних структур. При-
кладом можуть бути Португалія й Італія, де уже на почат-
ках вдалося закласти міцний фундамент співпраці. Таким 
чином вдалося досягти великого успіху у номінації націо-
нальних координаторів, коли особа координатора узгод-
жувалася Главою Церкви й Головою Конференції Єписко-
пів країни перебування українських мігрантів.

Проте не всюди справи йдуть добре. Багато залежить 
від людського фактора. Кажу про це тому, що цей момент 
слід врахувати і в церковних документах, які регулюва-
тимуть питання душпастирства східних мігрантів  — ка-
толиків.

ПИТАННЯ ОДРУЖЕНИХ СВЯЩЕНИКІВ
Одружене священство у Східних Католицьких Церквах 

належить до їхніх дисциплінарних традицій. Цей факт є 
загальновідомим. Водночас, на практиці іноді виникають 
поважні проблеми, щоб на офіційному рівні залагодити 
справу доручення душпастирства тієї чи іншої громади 
мігрантів одруженому священикові. Зрештою, тут все та-
кож залежить від людського фактору.

Ми дуже добре усвідомлюємо, що вірному Латинської 
Церкви важко сприйняти сам факт існування одружено-
го священства. Зі свого боку, ми намагаємося, по можли-
вості, для душпастирства українських мігрантів у країнах 
Західної Європи шукати неодружених священиків. Проте, 
мушу визнати, що кандидатів на неодружене священство 
у наших семінаріях є дуже і дуже мало. Водночас, маю 
визнати, що з року в рік ми відчуваємо брак покликан-
ня загалом — як до священичого, так і до монашого чи-
ну. Тому у семінарійній формації ті, кому довірено провід 
семінаристів, наголошують на важливості цілковитого по-
свячення себе Христові і Його Церкві через неодружене 
священство. Проте ми не можемо змусити кандидата на 
священство приймати його у неодруженому стані. Слід 
визнати, що такий стан — також покликання. І найголов-
нішим є те, щоб він провадив до спасіння.

11

Українська трудова міграція, особливо 
у країнах Західної Європи, виявляє 
всі ознаки того, що вона поступово 

переростає у діаспору.
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В історії Української Греко-Католицької Церкви ми вже 
маємо негативний досвід кінця ХІХ століття, коли одруже-
них священиків не допускали до душпастирства вірних 
у  Південній і Північній Америці. Нерозуміння дисциплі-
нарної традиції Східних Церков представниками місцевої 
ієрархії й деякими представниками відомої на той час Свя-
щенної Конгрегації Propaganda Fidei довело до того, що 
багато українських мігрантів запросили до себе на служін-
ня священиків Православної Церкви, які радо на це пого-
дилися. Таким чином, східні католицькі мігранти були зму-
шені відійти від Католицької Церкви, у якій були виховані.

Добре розуміючи різносторонність порушеної пробле-
матики, все ж звертаю увагу на те, що дане питання по-
требує чіткого й недвозначного вирішення на найвищо-
му рівні, щоб не страждала найвища справа — спасіння 
душ. Адже відомо: salus animarum suprema lex (благо на-
роду — найвищий закон — Ред.)

ЗАСНУВАННЯ ЦЕРКОВНИХ СТРУКТУР 
НА НОВИХ ТЕРИТОРІЯХ
Українська трудова міграція, особливо у країнах За-

хідної Європи, як вже згадувалося раніше, виявляє всі 
ознаки поступового переростання у діаспору. Бажання 
зберегти духовну, культурну, національну ідентичність 
і, водночас, всесторонньо пізнати культуру країни пере-
бування стає пріоритетним прагненням сучасного поко-
ління українських трудових мігрантів. Помітно, як бага-
то людей починають усвідомлювати: не можна все життя 
мандрувати пустелею, потрібно, врешті-решт, прийти до 
Обітованої землі. Іншими словами — не можна все життя 
бути мігрантом, потрібно чітко окреслити, ким я є і чого 
хочу. Мені видається, що таке бажання нам слід тільки ві-
тати, оскільки воно дає можливість сформувати належне 
душпастирство.

Уважне прочитання згадуваної неодноразово Інструк-
ції «Erga migrantes caritas Christi» демонструє: даний доку-
мент регламентує тимчасову ситуацію людини, коли вона 
є мігрантом. Проте, як Голова Пасторально-міграційного 
відділу, з власного досвіду душпастирських відвідин вір-

них УГКЦ зауважу: ситуація, що склалася, вимагає більш  
далекоглядних кроків, які б дозволили ефективніше вирі-
шувати питання душпастирства вірних тієї чи іншої Схід-
ної Церкви. Маю на увазі створення нових церковних 
структур у країнах Західної Європи  — там, де їх немає. 
Переконаний — це неминучий крок.

Українська Греко-Католицька Церква вже має при-
клади історії творення таких структур у Західній Європі. 
Йдеться про Апостольський екзархат у Німеччині, який 
був створений у 1959 році Папою Іваном XXIII, а також 
Єпархії Пресвятої Родини у Великій Британії та св. Воло-
димира Великого у Парижі, які початково засновувалися 
як екзархати, а з часом були переформовані у єпархії. Гли-
боко переконаний, що у таких країнах як Іспанія, Італія та 
Португалія, яка сьогодні нас приймає, уже сформувався 
добрий грунт для того, щоб створити нові структури для 
душпастирства вірних УГКЦ. Такі кроки дозволять Цер-
квам одного і того ж кореня, але різних літургійних тра-
дицій краще пізнати одна одну й взаємно збагатитися. 
Не менш важливим фактором є те, що східні католицькі 
християни можуть допомогти місцевим Церквам оживи-
ти християнські цінності Європи. Зрештою, частково вони 
цю місію уже виконують.

ВИСНОВКИ
Феномен міграції для сучасної Європи став великим 

викликом, у якому одні вбачають загрозу, а інші — шанс. 
Важко збагнути й належним чином оцінити всі аспекти 
цієї проблематики, адже вона дійсно є складною. Проте, 
коли поглянути на цей феномен у світлі віри, то і у ньому 
побачимо руку Божого Провидіння, яка мудро провадить 
людство. Світло віри дозволяє бачити у кожній людині, 
яку посилає Господь, у першу чергу, дитину Божу, сотво-
рену за Його образом і подобою.

Переконаний, що тільки такий, так би мовити, бого-
словський підхід може допомогти нам у пошуку відповіді 
на питання — куди і в якому напрямку ми повинні руха-
тися у душпастирстві східних католицьких мігрантів у Єв-
ропі.

І ще. Здається, прийшов той сприятливий час, «час кай-
рос», коли ми маємо шанси у всій повноті пізнати красу 
всієї Католицької Церкви у її різноманітних обрядах й лі-
тургійних традиціях. Від нас вимагається лише створити 
умови для того, щоб Церква належним чином розвива-
лася й служила духовній та культурній спадщині народу, 
який потребує її опіки.

Цим посланням хочемо декларувати нашу 
готовність і бажання тіснішої співпраці з пасти-
рями Латинської Церк ви, щоб забезпечити пасто-
ральну опіку нашим вірним, які є під їхньою юрисдик-
цією (пор. кан. 915 §5 ККЦ; Erga migrantes caritas Christi, 
Розділ ІІ, арт. 4–11). Так само ревно прагнемо підтрима-
ти формацію і розуміння латинського клиру щодо східної 
традиції, щоб краще готувати наших священиків, які візь-
муть пасторальну опіку над нашимивірними. Ми бажали 
б знайти найбільш ефективні шляхи для поділу обов’язків 
і пасторальних структур.

Хочемо також підкреслити, що наші обов’язки й пас-
торальна турбота про вірних базується на принципі ін-
теграції, а не асиміляції. Оберігаємо наших вірних, згур-
тованих навколо пасторальних центрів, які повинні бути 
інтегровані в життя локальних Церков країн, які їх при-
йняли. Впевнені: християнська східна традиція є даром 
і для латинських спільнот. Тому лише інтегруючись у жит-
тя локальної Церкви — без злиття чи, навпаки, ізоляції, 
зможемо розділити набуток наших традицій і спільного 
свідчення про те, що Католицька Церква є «єдністю віри 
у різноманітності традицій».

Східні традиції зустрічаються також з великим викли-
ком секуляризму, який може стати загрозою для прова-
дження християнського життя. Тому зусилля для впрова-
дження Євангелія у культуру наших народів, часто зосе-
реджених виключно на минущих проблемах сьогодення, 
дадуть можливість оживити свідомість і бути частиною іс-
торії, яка була до нас і продовжиться після нас (пор. Іван 
Павло ІІ, Orientale lumen, 8).

У цей історичний момент ми є близькими до всіх, хто 
потерпає від насилля й війн, — особливо в Україні й на 
Близькому Сході. Святіший Отець Франциск навчає нас, 
що слова про мир є прощенням, діалогом, примиренням, 
адже без навернення серця мир не прийде. Тому прагне-
мо бути співтворцями примирення та миру, зобов’язує-
мося відновлювати гармонію там, де вона порушена. На-
слідуючи героїчний приклад Фатімських пастушків, буде-
мо продовжувати невтомно молитися й покутувати, бла-
гаючи Христа про дар його миру — справедливого миру, 
підтвердженого жертовністю, милістю та милосердям.

Богородиці Марії та Матері людей, що об’явилася тут, 
у  Фатімі, сто років тому, ввіряємо наші Церкви, родини, 
молодь, хворих, людей похилого віку, безробітних, нуж-
денних — щоб Вона, лагідна Мати, що відає кожне терпін-
ня, біль і потребу, обняла усіх з любов’ю.

«Хай приблизиться для всіх час миру і свободи, час 
істи ни, справедливості і надії» (пор. Акт посвяти Богоро-
диці з Фатіми).

Фатіма, 23 жовтня 2016 року

Ми, єпископи Східної Церкви у Європі, та запрошені 
представники Єпископських Конференцій у жовтні цього 
року зібралися у Фатімі на нашій уже традиційній зустрічі, 
аби у дусі молитовного сопричастя й духовного братер-
ства поділитися думками щодо викликів духовної опіки 
вірним східних католиків, які міґрували до країн Заходу 
і мають велику потребу у своїх пастирях. 

Нас надихало і супроводжувало слово Ісуса Христа, Си-
на Божого, який теж був змушений покинути рідну землю 
у пошуках нових горизонтів. На порозі завершення Юві-
лейного Року Милосердя це слово Ісуса духовно об’єднує 
еклезіальні спільноти, позначені досвідом міґрації. «Був 
чужинцем» — слово, звернене до наших вірних, змуше-
них міґрувати. «Ви мене прийняли» — слово, що підкрес-
лює людську і християнську поведінку еклезіальних і гро-
мадських спільнот, які їх приймають.

Новітня міграція відкриває для Церкви нові можли-
вості — розкриває її дар прийняття, як нам нагадує Папа 
Франциск. Живемо тим, у що віримо. Церква не може бу-
ти закритою, зосередженою на собі — вона повинна по-
стійно розвиватися, тобто бути відкритою для місіонер-
сько-екуменічної діяльності. Адже Церква послана у світ 
звіщати і свідчити, актуалізовувати і поширювати таємни-
цю сопричастя — зібрати всіх і все у Христі, бути «нероз-
ривним таїнством єдності» (Communionis notio, 4). Влас-
не, мобільність наших вірних стимулює розвиток культу-
ри зустрічі й духовної єдності, якою живе Європа. 

Насамперед, хочемо висловити вдячність пастирям 
і  парафіяльним спільнотам Латинської Церкви за опіку 
й прийняття наших вірних, приналежних до Східних Като-
лицьких Церков. Хочемо подякувати за підтримку духов-
ного життя наших вірних у країнах нового перебування. 
Ми вдячні місцевим пастирям, які вважають їх працівни-
ками Нової Євангелізації, засвідчуючи віру християнським 
життям. Хочемо також подякувати єпископам Латинської 
Церкви, які шанують східну традицію, до якої принале-
жать наші вірні (пор. кан. 40 §1 ККСЦ). Завдяки цій опі-
ці наші вірні мають пасторальну опіку в обряді, до якого 
приналежать: священикам, які походять з Церкви Матері, 
сприяють у створенні капеланій, персональних парафій, 
еклезіальних структур для служіння нашим вірним у краї-
нах, де вони шукають нового життя (пор. кан. 383 §2 ККСЦ). 

Ми, єпископи Східних Католицьких Церков, свідомі на-
шої відповідальності щодо вірних, які перебувають по-
за межами їхньої Церкви Матері (пор. кан. 148 §1 ККСЦ). 
Хочемо підтримати і утвердити кожного з них, кожну ро-
дину, розділену з причини міґрації. Особлива наша ува-
га на чужині — беззахисним і самотнім, щоб вони не ста-
ли жертвами торгівлі людьми. Наш обов’язок  — пробу-
джувати й передавати віру молоді й дітям, бо саме віра є 
безцінним даром для повноти життя.

Послання єпископів Східних Католицьких Церков 
Європи по завершенні річної зустрічі — 
«ЧУЖИНЦЕМ БУВ, І ВИ МЕНЕ ПРИЙНЯЛИ»

Мт. 25,35

Завдяки злагодженій співпраці між 
вірними, єрархами і священиками 

у країнах Західної Європи, в яких УГКЦ 
не має своїх власних церковних структур, 

вдалося відкрити 255 церковних 
спільнот, якими опікуються 

173 священики.
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ВЕРЕСЕНЬ 
ОТЕЦЬ АНДРІЙ ГАХ У МАДРИДІ 
РОЗПОВІВ ПРО СИТУАЦІЮ 
З МІГРАНТАМИ В УКРАЇНІ

У Мадриді відбулася зустріч відповідальних за душ-
пастирство мігрантів Єпископських Конференцій Європи. 
Тема зустрічі  — «Виклики для Милосердя: прийняття та 
інтеграція біженців і мігрантів. Діалог і любов». Україну на 
цьому заході представляв секретар Пасторально-мігра-
ційного відділу УГКЦ о. Андрій Гах. У зустрічі взяли участь 
близько 40 осіб із 19 країн.

Архиєпископ Загреба кардинал Йосиф Бозаніч на від-
критті зустрічі підкреслив, що Церква має поширювати 
культуру прийняття, у якій важливими аспектами є діалог 
і милосердя. «У наш час немає місця для лицемірства, всі 
покликані до співпраці. Сьогодні у жодному разі не мож-
на «вмивати руки» від подій у Європі. І представники єв-
ропейської влади, й представники національних влад, 
і, власне, суспільство, й релігійні громади, — усі ми, так 
чи інакше, залучені, — підкреслив кардинал Йосиф Боза-
ніч. — Спостерігаючи за розвитком кризи, пов’язаної з бі-
женцями, які прибувають до Європи, ми повинні визна-
ти: по-перше, не всі європейські країни можуть забезпе-
чити рівне ставлення до них. Очевидні великі економічні 
дис пропорції між країнами самого Європейського Союзу. 
По-друге, жодне суспільство не може забезпечити май-
бутнє на основі припущення або ідеології».

Хорватський кардинал підкреслив, що Церква, зіткнув-
шись з цією ситуацією, повинна бути чутливою до люд-
ських страждань, намагатися поширити культуру прий-
няття та солідарності в світі, свідчити про сопричастя че-
рез координацію між державними структурами і церков-
ними асоціаціями на користь розвитку культури прийнят-
тя, у якій важливими аспектами є діалог і милосердя.

Секретар Пасторально-міграційного відділу УГКЦ 
о. Андрій Гах у своїй доповіді представив останні дані що-
до ситуації з мігрантами в Україні, розповів про виклики, 
які постають, і про діяльність та плани ПМВ. 

Отець Андрій також поінформував учасників зустрічі, 
що 21–22 жовтня за ініціативи ПМВ УГКЦ у португальсько-

У Дубаї представники ПМВ ознайомилися з життям ка-
толицької парафії святої Марії. Саме при цій парафії і від-
буваються богослужіння для вірних УГКЦ. Кажуть, це най-
більша католицька парафія в світі, у вихідні дні сюди при-
ходять близько 70 тисяч осіб.

Також делегація ПМВ зустрілася з Консулом України 
у Дубаї Олександром Балануцею. На зустрічі обговорили 
майбутні напрямки співпраці, різного роду проблеми, що 
виникають на шляху росту молодої громади УГКЦ, та шля-
хи їх вирішення. У Дубаї проживає більше 10 тисяч україн-
ців, багато громадян України перебувають там з коротко-
тривалими візитами. Як зазначив Олександр Балануца, 
щодня близько 60 українців звертаються до консульства 
з різних питань.

ДЕЛЕГАЦІЯ ПМВ ВІДВІДАЛА АБУ-ДАБІ 
І ДОМОВИЛАСЯ ПРО СПІВПРАЦЮ 
З ПОСОЛЬСТВОМ УКРАЇНИ В ОАЕ
Делегація Пасторально-міграційного відділу на чо-

лі з Головою ПМВ владикою Йосифом Міляном відвідала 
Абу-Дабі і провела зустріч у Посольстві України в Об’єд-
наних Арабських Еміратах.

Перший секретар посольства Юрій Маліч висловив 
вдячність за присутність капелана УГКЦ в ОАЕ о. Юрія Юр-
чика і подякував Пасторально-міграційному відділу за те, 
що Церква йде за своїм народом, за українцями, які пере-
бувають далеко від Батьківщини. Представник посольст-
ва наголосив на важливій ролі Церкви, яка була рушієм 
розвитку української спільноти в ОАЕ в цілому. Як за-
значив перший секретар посольства, кількість українців 
в Еміратах постійно зростає, тож зростатимуть і потреби 
громади.

Сторони домовилися, що Церква й держава працюва-
тимуть спільно. Основним напрямком співпраці визначе-
но патріотичне виховання українців — насамперед, дітей.

Голова ПМВ зазначив, що Емірати є хорошим ґрунтом 
для розвитку Церкви, оскільки державна влада в ОАЕ про-
пагує толерантне ставлення до всіх релігій і йде назустріч 
усім ініціативам. Це офіційно задекларовано у проекті 
розвитку до 2020 року, який проголосила місцева влада.

Співробітники посольства запевнили делегацію ПМВ, 
що надаватимуть всебічну підтримку діяльності УГКЦ 
в  ОАЕ. «Маємо хороші можливості для подальшого роз-
витку та духовної опіки наших вірних в Об’єднаних Араб-
ських Еміратах», — зазначив владика Йосиф. 

ВЛАДИКА ЙОСИФ МІЛЯН ЗУСТРІВСЯ 
З АПОСТОЛЬСЬКИМ ВІКАРІЄМ 
ПІВДЕННОЇ АРАВІЇ
У рамках візиту до ОАЕ делегація Пасторально-мігра-

ційного відділу на чолі з Головою ПМВ владикою Йосифом 
Міляном зустрілися в Абу-Дабі з Апостольським вікарієм 
Південної Аравії владикою Полом Хіндером.

Владика Йосиф представив працю ПМВ як відділу, 
який він очолює. «Наша Церква має дійти до всіх сво-
їх вірних і задовольнити їхні духовні потреби. Це напря-
мок діяльності, який визначив Синод єпископів у Страте-
гії–2020», — підкреслив Голова ПМВ.

Також владика Йосиф відзначив, що уже поспілкувався 
з вірними УГКЦ в ОАЕ і почув, які нові виклики постають 

перед українською громадою в Еміратах. «Ми зобов’яза-
ні на них реагувати. Для росту громади потрібні стабіль-
ні богослужіння. Необхідно дати духовну поживу нашим 
вірним. Для вирішення цього питання потрібні спільні 
зусилля — громади, консула та представника Апостоль-
ської столиці», — зазначив єпископ Київський.

Владика Пол зауважив, що капелан УГКЦ в ОАЕ о. Юрій 
Юрчик органічно вписався у спільноту, тому є перспекти-
ва подальшого прогресу у цій діяльності.

Голова ПМВ висловив подяку за прийняття о. Юрія на 
служіння, за розуміння ситуації і всебічну підтримку для 
розвитку молодої громади УГКЦ в ОАЕ. Владика Йосиф та-
кож запросив владику Пола відвідати Україну. І заохотив 
його ближче познайомитись з релігійним життям вірних 
УГКЦ, якими він опікується.

У свою чергу владика Пол зауважив, що громада УГКЦ 
в ОАЕ має, певним чином, привілейоване становище, 
оскільки є інші, можливо, й більші громади, але через не-
можливість прийняти священика вони наразі не мають 
належної пастирської опіки.

«Ми не хочемо всі проблеми перекласти на ваші пле-
чі. Розуміємо, що ваша місія тут, в Еміратах, є нелегкою, 
тому ми, як Церква, готові всіляко допомагати і завжди 
відкриті до співпраці», — запевнив владику Пола Хінде-
ра Голова ПМВ.

У зустрічі з Апостольським вікарієм Південної Аравії 
також взяли участь капелан УГКЦ в ОАЕ о. Юрій Юрчик, 
секретар ПМВ о. Андрій Гах та о. д-н Роман Ільницький.

му місті Фатіма відбудеться Форум мігрантів УГКЦ Цен-
тральної та Західної Європи на тему «Розвиток духовного 
та суспільного життя українців в Центральній та Західній 
Європі. Ініціативи Української Греко-Католицької Церкви, 
громадських організацій та держави».

Своїм досвідом праці з іммігрантами та емігрантами, 
окрім о. Андрія Гаха, також поділилися представники 
18 країн — відповідальні за душпастирство мігрантів.

Окрім того, учасники обговорили проблему торгівлі 
людьми та людськими органами. Також порушувалося пи-
тання щодо китайської спільноти мігрантів в Іспанії.

Після обговорення учасники зустрічі  — відповідаль-
ні за душпастирство мігрантів, відвідали курію Єпископ-
ської Конференції Іспанії і відслужили Службу Божу.

IX ЕКУМЕНІЧНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ 
ТИЖДЕНЬ У ЛЬВОВІ ВІДКРИЛИ 
СПІЛЬНОЮ МОЛИТВОЮ
У Львові відбулася екуменічна молитва за мир і єдність 

християн з нагоди відкриття IX Екуменічного соціального 
тижня «Міграція: виклики для України».

«Сьогодні ми відкриваємо Екуменічний соціальний 
тиждень у Львівській міській раді молитвою-проханням 
до Бога, щоб Він пробудив нашу приспану свідомість. 
Плекаймо в собі любов до своїх батьків, до всього бать-
ківського. Якщо будемо шанувати Бога й власних батьків, 
всі люди, особливо потребуючі, стануть нам братами, — 
зазначив Голова ПМВ владика Йосиф Мілян. — Молимося 
за те, щоб із позиції любові ми могли віддавати духовне 
тепло тим, хто цього потребує найбільше. Насамперед, це 
мігранти, вимушено переселені особи, біженці, люди, які 
потребують нашої допомоги, співчуття, доброго слова».

Участь у заході взяли представники духовенства різ-
них конфесій. Вони наголосили, що у цьому житті всі ми 
є мігрантами, які шукають свій шлях до Бога, долаючи 
складні щоденні випробування.

ЖОВТЕНЬ
ДЕЛЕГАЦІЯ ПМВ ПРОВЕЛА ЗУСТРІЧ З 
КОНСУЛОМ У ДУБАЇ І ОЗНАЙОМИЛАСЯ 
З ЖИТТЯМ ПАРАФІЇ СВЯТОЇ МАРІЇ
Делегація Пасторально-міграційного відділу на чолі з 

Головою ПМВ владикою Йосифом Міляном прибула з душ-
пастирським візитом до Об’єднаних Арабських Еміратів.



ВЛАДИКА ЙОСИФ МІЛЯН ОСВЯТИВ 
У ДУБАЇ ПЕРШУ КАПЛИЦЮ УГКЦ
Голова ПМВ владика Йосиф Мілян освятив першу 

в Об’єднаних Арабських Еміратах каплицю УГКЦ — кап-
лицю Покрови Пресвятої Богородиці.

Каплиця, розташована у Дубаї на території Римо-Като-
лицької церкви святої Марії, є першою українською ста-
ницею в ОАЕ. Громадою опікується капелан УГКЦ в ОАЕ 
о. Юрій Юрчик. Саме його стараннями 1 вересня було за-
сновано каплицю.

Після посвячення каплиці владика Йосиф побажав 
о. Юрію плідної душпастирської праці.

Станом на сьогодні громада УГКЦ в ОАЕ налічує близь-
ко тисячі осіб.

НА ПОКРОВУ УЧАСНИКИ АТО, 
ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА РЕАБІЛІТАЦІЇ 
У ДУБАЇ, ВІДВІДАЛИ БОЖЕСТВЕННУ 
ЛІТУРГІЮ
На свято Покрови Пресвятої Богородиці Голова ПМВ 

владика Йосиф Мілян очолив Божественну Літургію 
у церкві св. Франциска, Джебель-Алі, в Дубаї.

У богослужінні взяли участь близько 200 українців — 
зокрема, працівники Посольства та Консульства України 

в ОАЕ, а також семеро бійців Української армії, які зараз 
перебувають на реабілітації в Дубаї.

«Сьогодні святкуємо празник Покрови. Історична по-
дія, яка сталася під час нападу на Константинополь, коли 
війська не було, і постала загроза винищення міста. Патрі-
арх побачив, що немає звідки чекати допомоги й закликав 
усіх молитися. І Пресвята Богородиця розпростерла свій 
омофор — і ворог відступив», — зазначив Голова ПМВ.

Єпископ Київський підкреслив, що сьогодні Господь 
Бог і Божа Мати захищають українських воїнів, які боро-
нять нашу землю на Сході України. «Багато учасників АТО 
кажуть: якби не Бог, їх би давно не було в живих. Щодня 
о 9:00 ми молимося за мир і спокій в Україні. І віримо, що 
при конечній потребі українці відчують Покров, омофор 
Богородиці, над нашим народом», — сказав владика.

Голова ПМВ зауважив, що йому приємно відзначати 
свято Покрови з українською громадою в ОАЕ. «Релігій-
на громада Дубаї теж зростає під Покровом Пресвятої 
Богородиці. Сподіваюся, що наші кроки і цей візит спри-
ятимуть не тільки зростанню чисельності громади. Може, 
тут колись постане і наша церква», — підкреслив владика 
Йосиф.

Опісля Літургії вірні мали нагоду поспілкуватися з єпи-
скопом, а ввечері відбувся святковий концерт.

ЛИСТОПАД
ВЛАДИКА ЙОСИФ МІЛЯН ВИСТУПИВ 
НА КОНФЕРЕНЦІЇ «УКРАЇНСЬКА МОВА 
У СВІТІ»

Приклад сучасної Європи чітко показує, що держав-
ність є стабільною тільки тоді, коли засновується на мов-
ному принципі. Про це заявив Голова ПМВ владика Йосиф 
Мілян, єпископ-помічник Київської архиєпархії, під час 
виступу на Міжнародній науково-практичній конферен-
ції «Українська мова у світі» в Національному університеті 
«Львівська політехніка». 

Єпископ зазначив, що все починається зі слова. «Зі 
слова починається творіння світу, зі слова починаються 
міжлюдські відносини, зі слова починається сім’я, зі сло-
ва починається дружба, зі слова починається нація, але зі 
слова також починаються й конфлікт, війна, розбрат», — 
зауважив Голова ПМВ.

Владика Йосиф підкреслив, що у Новому Завіті Єванге-
лист Іван почав написання Євангелія промовистою фра-
зою — «На Початку було Слово…» (Ів. 1,1): «Роздумуючи 
над сутністю релігії та містичного зв’язку людини і Бога, 
очевидним видається факт: все, що ми знаємо про Бо-
га — це Його Слово. Першим джерелом наших знань про 
Бога є сотворений світ, тобто матеріалізація творчого Бо-
жого Слова. Плодом спілкування Бога і людини є Біблія, 
тобто записане Боже Слово. І, врешті, найвище й абсолют-
не одкровення Бога людству відбулося в особі Господа 
Ісуса, якого Євангелист Іван та традиція Церкви назива-
ють Божим Словом (Лоґосом)».

Єпископ висловив переконання, що мова є визначаль-
ним фактором наукового пізнання, світоглядних уяв-
лень, соціально-політичних ідеологій. «Втім, найяскраві-
ше творча роль мови виражається у формуванні нації та 
держави. На основі історичного досвіду людства може-
мо стверджувати: яка мова, така й держава. Приклад су-
часної Європи чітко показує, що стабільною державність 
є тільки тоді, коли вона засновується на мовному прин-
ципі. Сьогодні в Європі майже не залишилося країн, які б 
об’єднували носіїв різних мов. А у тих, де співіснують різ-
ні мови, доводиться прикладати колосальні зусилля для 
збереження територіальної цілісності. Прикладами цього 
є Бельгія й Іспанія. А особливо — Україна, якій доводить-
ся платити кров’ю за збереження цілісності в умовах дво-
мовності», — наголосив Голова ПМВ.

Владика зауважив, що спільна мова — головна пере-
думова взаєморозуміння. «Однак ми неодноразово стає-
мо свідками ситуації, коли люди, спілкуючись однією мо-
вою, не розуміють одне одного. Близькі люди здатні розу-
міти одне одного без слів, але не без мови. Якщо між дво-
ма людьми існує сильний зв’язок любові, вони відчувають 
одне одного, співпереживають і проникають у духовний 
світ іншої людини. Мовлення без слів — це мова духа, яка 
уможливлюється виключно любов’ю», — підкреслив єпи-
скоп Київський.

Голова ПМВ також підкреслив, що на сьогодні питання 
національної безпеки України тісно пов’язані з популяри-
зацією української мови. «Жодними силовими методами 
чи матеріальними стимулами неможливо змусити людей 
спілкуватися і думати українською мовою. Цього можна 
досягти виключно засобами плекання мови серця, любо-
ві до Батьківщини і прабатьківських традицій», — зазна-
чив владика Йосиф.

УКРАЇНЦЯМ У РИЗІ ПРОЧИТАЛИ 
ЛЕКЦІЮ З ІСТОРІЇ УГКЦ
На парафії Преображення Господнього УГКЦ у Ри-

зі українцям прочитали лекцію з історії Української Гре-
ко-Католицької Церкви в Катакомбах, у період з 1946-го 
по 1989-й роки.

Лекцію, на запрошення отця-пароха Романа Сапужака, 
прочитали директор Інституту історії Церкви Українсько-
го Католицького Університету Світлана Гуркіна та науко-
вий співробітник Інституту о. Тарас Бублик, які є виклада-
чами кафедри церковної історії УКУ. 27–28 жовтня вони 
також взяли участь у міжнародній науковій конференції 
«Церква і тоталітарний режим: секуляризація і стратегії 
виживання» у Латвійському університеті в Ризі.

Світлана Гуркіна охарактеризувала особливості роз-
витку Греко-Католицької Церкви до 1939 року і розпові-
ла про мудрий провід і основні напрямки діяльності дов-
голітнього Глави УГКЦ митрополита Андрея Шептицького 
та його наступника — ісповідника віри Митрополита Йо-
сифа Сліпого. Лекторка також представила історичні пе-
редумови, урядові плани й обставини прийняття сталін-
ським режимом рішення про офіційну інституційну лікві-
дацію Галицької Греко-Католицької Митрополії (1946) та 
Мукачівської єпархії (1949).
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Отець Тарас Бублик розповів про формування структур 
УГКЦ в умовах переслідування і заборон. Він наголосив, 
що греко-католики — як духовенство, так і вірні, ніколи 
не визнавали рішень Львівського псевдособору 1946 ро-
ку і залишалися вірними своїй Церкві. «В умовах підпілля 
УГКЦ мала єпископів і священиків, діяли монастирі та під-
пільні громади, були покликання до духовного стану. Ра-
дянській владі, незважаючи на тиск і репресії, не вдалося 
знищити Церкву і наприкінці 1980-х років греко-католики 
добилися легалізації та відродження УГКЦ», — зазначив 
Тарас Бублик.

Гості зі Львова також передали подарунок для бібліоте-
ки парафії — видання Інституту та УКУ на історично-цер-
ковну тематику. Зокрема, журнал «Ковчег», книги «Йосиф 
Сліпий. Спомини», «До світла Воскресіння крізь терни ката-
комб». Подарували й зовсім нове видання — альбом «Пе-
реслідувані за Правду: українські греко-католики в умовах 
тоталітарних режимів ХХ століття», визнане однією з най-
кращих книг на цьогорічному Форумі видавців у Львові.

ГРУДЕНЬ 
У ЛЬВОВІ ПРЕЗЕНТУВАЛИ ЩОДЕННИК 
ОТЦЯ ВАСИЛЯ ПОТОЧНЯКА

У Львові відбулася презентація книги о. Василя Поточ-
няка «З дороги зцілення. Щоденник», у якій він описав пе-
реживання своєї хвороби перед смертю.

«Кажуть, очікування смерті — гірше смерті. Отець Ва-
силь тяжко йшов до цього дня, але мав потребу ділитися 
своїми думками. Це була його воля — залишити спогади 
для тих, хто, не дай Боже, йтиме цією дорогою, і допомогти 
йому», — сказав Голова Пасторально-міграційного відділу 
УГКЦ владика Йосиф Мілян.

Він розповів, що о. Василь був дуже правдивою люди-
ною. «Правдиво говорив про себе і про інших. Але те, що 
писав у щоденнику чи смс під час хвороби, не завжди від-
повідало дійсності. Не ми його опікували і підтримували, 
а він сам хотів підтримати тих, хто молився й переживав 
за нього. Іноді аналізи були негативними, а він казав, що 
все добре. То була неправда на благо, яка мала підтриму-
вати тих, хто підтримував його», — поділився Голова ПМВ.

Єпископ розповів, що о. Василь був активним і діяльним 
священиком, який пішов з життя дуже молодим. «Він міг би 
змінювати цей світ. І його щоденник і духовний заповіт ро-
битимуть це через нас, які його любили», — сказав він.

У свою чергу упорядник книги й автор вступної стат-
ті  — настоятель Свято-Іванівської лаври Студійського 
Уставу УГКЦ єромонах Юстин Бойко, один із найближ-
чих друзів о. Василя Поточняка — розповів, як виникла 
ідея щоденника. Називається він — «З дороги зцілення», 
оскільки впродовж своєї хвороби о. Василь повідомляв 
близьких людей про свій стан і перебіг лікування смс-ка-
ми, які завжди завершувалися цими словами. 

Щоденник складається із вступного слова, біографії 
о.  Василя Поточняка, його духовного заповіту й власне 
щоденника, у якому він описував свою хворобу у двох ас-
пектах — світлі Божому (пережиття хвороби як христия-
нин) і світлі людському (як людина).

«Щоденник неможливо зрозуміти, не прочитавши за-
повіту, — наголосив отець Юстин. — Свій заповіт о. Ва-
силь вирішив написати раніше. У 2001 році він був коор-
динатором для українців Італії. Тоді ж помер Папа Іван 
Павло II, згодом опублікували його заповіт. Отець Василь 
був вражений і постійно його перечитував. Казав, що по-
трібно написати свій заповіт. І коли захворів — написав. 
У Храмі Гробу Господнього, який є і храмом Воскресіння».

Єромонах розповів, що о. Василь Поточняк до остан-
ньої хвилини шукав відповіді на запитання: чому він від-
ходить? «Не знайшов остаточної відповіді. Але, як Христо-
вий воїн, сказав собі: «Так треба. Така воля Божа».

У щоденнику є спогади людей, які відіграли особли-
ву роль у житті отця Василя, зокрема, під час його важ-
кої хвороби,  — Блаженнішого Любомира Гузара, влади-
ки Йосифа Міляна, о. Василя Говери, Олеся Городецького, 
Марії Матіос, Павла Дворського.

Як зазначив о. Андрій Гах, наприкінці січня презентація 
книги відбудеться у Римі, а згодом — у Києві.

Наразі книгу можна придбати у Львові у видавництві 
«Свічадо» (вул. Винниченка, 22), а також у Києві — у Па-
тріаршому Соборі УГКЦ, у Церкві святого Миколая на 
Аскольдовій могилі, у соборі Вишгородської Богородиці 
УГКЦ. Вартість  — 70 грн. Кошти від продажу будуть спря-
мовані до благодійного фонду, який заповідав заснувати 
о. Василь Поточняк для допомоги онкохворим священи-
кам та духовним особам.

Після презентації всі присутні на чолі з владикою Йо-
сифом Міляном помолилися за спокій душі о. Василя.

і н т е р в ’ ю

Отець АНДРІЙ ГАХ
ПОТРЕБА ВІРУЮЧИХ УКРАЇНЦІВ ЗА КОРДОНОМ — 
БРАК ДУХОВНОЇ ОПІКИ І ЖАГА ЇЇ ОТРИМАТИ
Нещодавно в далекому Бангкоку відбулася перша 

українська Літургія. Які ще країни, де мешкають укра-
їнці греко-католики, потребують душпастирської 
опіки? Як українцям за кордоном отримати священи-
ка? Які особливості духовного життя християн у му-
сульманських країнах? На ці та інші питання відповів 
в інтерв’ю секретар Пасторально-міграційного відділу 
о. Андрій Гах. 

Отче Андрію, нещодавно в Бангкоку відбулася перша 
українська Літургія. На вашу думку, які ще країни Азії, 
де проживають українці, є перспективними для розвит-
ку душпастирства УГКЦ?

Так, справді, недавно відбулася перша Божественна Лі-
тургія в Бангкоку. Для нас це стало приємною й несподі-
ваною новиною. Хоча, як ми дізналися згодом, богослу-
жіння відбулося у рамках міжнародного зібрання оо. Ре-
демптористів і мало більш приватний характер. Хоча на 
службі було п’ятеро українців із 70 присутніх. Служба від-
правлялася нашими отцями англійською мовою, тому ви-
кликала зацікавлення місцевих мешканців. Вони, між ін-
шим, активно слідкують за життям нашої Церкви, про що 
можна зробити висновок із листування із одним із пред-
ставників цієї спільноти. Наразі вивчаємо можливість під-
тримати цих осіб духовно, оскільки вони виявилися при-
хильними до нас. 

Якщо говорити про перспективи розвит-
ку душпастирства для вірних УГКЦ на Сході, то 
йдеться про Таїланд, Ліван, Китай (Шанхай), Японію, 
Малайзію. До речі, до Малайзії священик доїжджає з Ав-
стралійської єпархії УГКЦ.

Втішає, що багато країн потребують душпастирів, але, 
водночас, і трохи лякає. Обсяг роботи величезний, а наш 
відділ — невеликий. У нас був насичений рік — постійні 
робочі поїздки, нові виклики… Тому одне із важливих пи-
тань, яке маємо вирішити, — кадрове забезпечення. По-
требуємо ще щонайменше двох співробітників, щоб пра-
цювати більш ефективно. 

До речі, характерна потреба віруючих українців за кор-
доном — брак духовної опіки, яку вони відчували б, і жага 
її отримати. Як і опіки національної. Минулого року, напе-
редодні поїздки до Туреччини, ми оголосили у Фейсбуці, 
що буде Божественна Літургія і зустріч з єпископом. І лю-
ди прийшли, щоб почути те, чого їм бракує, те, що їх єднає 
з рідною країною і, насамперед, — з Богом. 

Нещодавно повернулися з ОАЕ — Дубаю і Абу-Дабі. Там 
проживають близько 10 тисяч українців. Майже всі пере-
бувають там з робочою візою, і уряд в будь-який момент 
може призупинити дію таких віз. Там немає перспективи 
створення діаспори і розбудови ієрархічної структури на-
шої Церкви. У цій країні мусульманська релігія є панівною. 
Вони толерантні до християн, надають нам місця для слу-



А чому в Туреччині не можна організувати постійну гро-
маду, адже там багато українців?

Проблема перша: у більшості, там проживають жінки, 
одружені з турками (не забуваймо, що Туреччина — му-
сульманська країна, і в певних регіонах панує мусуль-
манський радикалізм). Їхні права там обмежені. Зокрема, 
і фінансово. А щоб парафія могла утримуватися, потрібні 
кошти, щоб бодай покрити витрати на приїзд священика, 
не кажучи уже про його утримання.

Інша проблема — багато українців працюють у турис-
тичній сфері. Тому вони зайняті на роботі зранку до вечо-
ра й не можуть системно відвідувати Літургії. 

Ми працюємо над можливістю делегувати туди свя-
щеника на постійне перебування. На першому етапі ту-
ди потрібен неодружений священик, бо місце, яке на-
дає єпископ на проживання, — це монастир. Думаю, за 
стараннями і організацією сталих богослужінь не лише 
в  Стамбулі, але і в Ізмірі, Анталії , Анкарі та інших міста 
постане й перспектива розвитку української спільноти 
у Туреччині. 

Іноді парафії УГКЦ за кордоном зупиняються у розвит-
ку, все менше людей ходить на Служби Божі. Якими 
були б ваші поради для пожвавлення парафії?

Підтримка наших місіонерів  — це візитації Голови 
ПМВ, єпископа Йосифа Міляна. Це не тільки контроль то-
го, що робиться і як, а й поштовх для оживлення парафії. 
Владика знаходить спільну мову не лише з єпископами, 
а й із дипломатичними представництвами, громадськими 
організаціями, парафіянами, дітьми… Це важливий мо-
мент підтримки громади!

Якщо є труднощі на парафії, якщо бачимо, що парафія 
завмирає і є нарікання з боку самих вірних, тоді різними 
способами намагаємося щось змінити. Навіть замінити 
самого священика. Інколи людина, перебуваючи на одно-
му місці надто довго, вичерпує свій потенціал. Тому треба 
дати їй можливість проявити себе в іншому місці.
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Ми запрошуємо на місійні курси 
священиків, які душпастирюють у різних 

країнах, щоб вони розповіли про свій 
досвід служіння. Щоб семінаристи не 

малювали собі життя в рожевому світлі 
в ОАЕ чи Португалії, а розуміли виклики, 

які на них чекатимуть у тій чи іншій 
країні.

місіях. Але головне — ми їх об’єднуємо, щоб вони обмі-
нялися досвідом, обговорили свої проблеми, здобутки, 
встановили контакти. Пам’ятаю, на один семінар ми за-
просили о. Андрія Танасійчука, який у Патріаршій курії 
займається канонічними справами. І невдовзі священи-
ки-місіонери дуже багато справ вирішили з канонічним 
відділом. І таких прикладів багато. 

Щодо фінансового питання: у нас у Церкві є фонд «Ан-
дріїв гріш», призначений для допомоги священикам на 
місіях. Ми спрямовуємо листа до фонду з проханням виді-
лити конкретному отцю певну суму на відповідні потреби, 
які він зазначає. Не завжди всі прохання задовольняють 
на 100%, але, все-таки, дещо отримують.

З якими питаннями чи проблемами найчастіше мають 
справу священики, які служать за кордоном? 

Кожна країна має свою специфіку. Різний менталітет, 
культура, різні обставини, підходи... Тому труднощів не 
бракує, і в кожної спільноті вони свої.

Проблема, яка є скрізь, — організація парафії. Нашим 
священикам у більшості країн важко знайти місце, де від-
правляти богослужіння. Окрім, хіба що, Естонії і Литви, ін-
ших країн, де є наші храми. Натомість у країнах, де у нас 
немає свого храму, час від часу виникають труднощі з уз-
годженням графіка богослужінь. Нам виділяють вільні го-
дини, але це може бути у незручний для людей час. Якщо 
ж нам надають приміщення в оренду, сам священик може 
коригувати години для богослужіння, сповіді, зустрічей 
чи свята.

Ще одна складність, з якою стикаються наші місіонери, 
особливо на Сході, — уділення Таїнства шлюбу між міша-
ним подружжям. Там є певні приписи. І священикам по-
трібно звертатися до каноністів для вирішення тієї чи ін-
шої ситуаціії. 

Розкажіть, як відбувається організація душпастирства 
в новій країні. Що потрібно зробити групі українців за 
кордоном, щоб отримати священика УГКЦ?

Як я вже казав, насамперед потрібен лист-прохання від 
групи людей (мінімум 20 осіб) на ім’я Голови ПМВ. Далі ми 
звертаємося до місцевого єрарха, якщо він є, і/або до ка-
толицького нунція з відповідним проханням. Наприклад, 
у Стамбулі не було латинського єпископа, там був діючий 
католицький єпископ Вірменський. Він був головою Сино-
ду Туреччини. І ми звернулися до нього. Ми просимо єрар-
ха про можливість приїхати, подивитися, поспілкуватися 
з громадою і в майбутньому розглянути можливість ство-
рити свою громаду, мотивуючи це листом від наших вірних. 

Після такого вивчення питання, беручи до уваги потре-
би і можливості, вирішуємо, чи потрібно відправляти свя-
щеника на постійне перебування, чи він періодично може 
доїжджати. У даному випадку, в Туреччину з певною пері-
одичністю доїжджає о. Віталій Храбатин.

На Кіпрі ми організували дві громади — у Нікосії і Лі-
масолі. І домовилися з нашим священиком з Риму, який 
буде доїжджати до Кіпру цілий рік. Вже затвердили графік 
богослужінь, і люди знають, що священик буде на Різдво, 
на Стрітення, на інші свята. Все налагоджено. І протягом 
року наші люди на Кіпрі матимуть духовну опіку. Про це 
ми повідомили правлячого Маронітського архиєпископа. 

жіння, але на церквах там навіть хрестів немає. Це просто 
територія для іновірців — православних, греко-католиків, 
католиків, протестантів та представників інших християн-
ських конфесій. Уряд ОАЕ дає ліцензії на душпастирську 
працю виключно на певній означеній території. 

Водночас, бачу в ОАЕ тимчасові перспективи розвитку 
для нашої Церкви, необхідність дбати про духовну пожи-
ву та душпастирство серед українців, які там перебувають 
Наразі, в Еміратах є один священик. Але вірних — багато. 
До того ж є багато українців, які не ходять до храму.

Як влада ОАЕ ставиться до української Церкви?
Вони не розрізнять християнських конфесій. Католи-

ки, протестанти, представники усіх інших християнських 
релігій для них — іновірці. До всіх ставляться однаково 
і видають дозвіл. Тобто за принципом: ви собі працюйте, 
але нам не заважайте. Будь-яка релігійна діяльність поза 
межами церкви — незаконна і може каратися. 

В Еміратах у нас є наступна проблема  — відсутність 
постійного храму. Священик служить то в одній церкві, 
то в іншій. Маємо намір працювати над питанням, щоб на 
території, де розташовані різні християнські церкви, нам 
виділили окрему ділянку для будівництва церкви і куль-
турного центру, де українці могли б збиратися на богослу-
жіння і різні свята. 

Якщо ми заговорили про Емірати: у Дубаї українська 
громада молода, але дуже активна. Це заслуга свяще-
ника чи мирян? 

Активність мирян у Дубаї почалася з Майдану. Як тіль-
ки розпочалася Революція Гідності — до нас приїхав чо-
ловік з Еміратів і просив, щоби ми дали священика для 
українців в ОАЕ. Раніше українці в Еміратах ходили до 

Православної Церкви Московського Патріархату. Коли ж 
стався Майдан, усі ми пережили момент національного 
переосмислення, відкрилися очі на багато речей. І це на-
родило бажання вірних УГКЦ в ОАЕ створити свою укра-
їнську громаду, а згодом — отримати свого священика.

Чоловік, який до нас звернувся, був вихідцем з Тер-
нопільщини, греко-католик, і прагнув отримати від своєї 
Церкви духовну опіку. Ми, згідно з усіма процедурами, 
попросили надати нам листа з підписами бодай двадця-
ти українців. Також звернулися до єпископа Пола Хінде-
ра, який є вікарієм на тій території, до нунція. Так сталось, 
що були старання для скерування на місійні терени ОАЕ 
о. Юрія Юрчика. І він поїхав туди на служіння. 

Тобто початковим було бажання мирян. Але не менш 
важливою є відповідь Церкви, а також діяльність свяще-
ника, який підтримує ініціативу діаспори. Завдяки спільній 
злагодженій співпраці священика й мирян громада в ОАЕ 
швидко розвинулася і має тенденцію до подальшого роз-
витку. Там уже потрібен ще один чи й два священики. Адже 
ми можемо служити уже, як мінімум, у двох містах — Дубаї 
і Абу-Дабі. А є ще й інші міста, де проживають українців. 

Які вимоги до кандидата на служіння в ОАЕ?
Насамперед він повинен бути духовною людиною, лю-

диною віри. Показувати приклад усім своїм життям. Ок-
рім душпастирського покликання необхідне знання мо-
ви, хоча б англійської. 

На даному етапі ми не можемо послати туди священи-
ка одруженого, оскільки йому доведеться мешкати при 
Дубайській парафії St. Mary’s Catholic Church. Там усі свя-
щеники є неодруженими. 

Як ПМВ обирає кандидата для служіння на місіях? 
Десь три-чотири рази на рік надсилаємо листи до 

правлячих єпископів, у яких зазначаємо, що нам потріб-
ні священнослужителі в певні країни. Якщо якийсь свя-
щеник зголошується, він має надати заяву на ім’я Голо-
ви ПМВ владики Йосифа Міляна з вказаною мотивацією 
і авто біографією. Ми вивчаємо надані документи, запро-
шуємо кандидата на співбесіду. Потрібні документи про 
закінчення семінарії, наявність наукового ступеня чи яки-
хось нагород (якщо має). Експертна рада, у яку входить 
і психолог, спілкується із потенційним кандидатом.

Владика Йосиф на співбесіді часто ставить таке запи-
тання: от ви приїхали у невідоме місто — як будете відшу-
кувати українців? Кмітливий активний священик одразу 
згадає про Інтернет, Фейсбук, інші соціальні мережі, по-
сольство… І знайде спосіб для пошукування вірних.

Ми посилаємо священика в іншу країну і він презентує 
там нашу Церкву. Він є обличчям УГКЦ у місті, де немає 
структур нашої Церкви. Тому відбір серйозний. І людина 
має бути належним чином підготовлена.

Як ви допомагаєте священикам у їхньому місійному 
служінні?

Якщо говорити про країни, якими опікується ПМВ, то 
це понад 30 священиків за кордоном. Ми щороку прово-
димо для них курси з підвищення кваліфікації. Кожна зу-
стріч присвячена конкретній темі, яку ми у практичний 
спосіб хочемо представити священикам, які служать на 

Насамперед, місіонер має бути духовною 
людиною, людиною віри.  

Нести приклад людям своїм життям.  
Крім душпастирської второпності, 

потрібне знання мови.
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Очевидно, кожна парафія має свою специфіку, тож ко-
жен конкретний випадок треба розлядати окремо, врахо-
вуючи усі обставини. 

Щороку ПМВ проводить місійні курси для семінаристів. 
Чи є вже якісь результати  — хтось із семінаристів уже 
поїхав на місійне служіння?

Завдання цього курсу полягає не стільки у тому, аби 
відправити семінаристів на місії. Завдання — представи-
ти нагальні потреби Церкви, окреслити ситуацію з душ-
пастирством у країнах, де немає структур УГКЦ. Після се-
мінарії семінарист не поїде одразу до Іспанії, чи Італії, чи 
деінде. Він повинен здобути якийсь досвід у служінні. То-
му очікувати негайного результату — неправильно. 

Запрошуємо на ці курси священиків, які душпастирю-
ють в Іспанії, Португалії, Італії, Казахстані, Росії, інших кра-
їнах, щоб вони ділилися власним досвідом такого служін-
ня, розповідали, як воно є. Щоб семінаристи не малювали 
собі життя в рожевому світлі в ОАЕ чи Португалії, а розу-
міли виклики, які їх чекатимуть у тій чи іншій країні, чи, 
зрештою, і вдома.

Хочемо запровадити один пілотний проект. За згодою 
єпископату Португальської Церкви ми надіслали до всіх 
українських семінарій УГКЦ листа з пропозицією відібра-
ти кількох семінаристів, які б бажали послужити Церкві на 
місіях. Це пропозиція для студентів III-IV курсів — поїхати 
у семінарію до Португалії і там закінчити навчання. Вони б 
вивчили мову, менталітет, завели друзів і після завершен-
ня семінарії висвячувались і працювали у тій країні що-
найменше років зо п’ять, допомагаючи місцевій Церкві та 
українській спільноті. І тоді б прийняли рішення — чи за-
лишатися, чи повертатися додому. Хочемо втілити такий 
пілотний проект і побачимо, які плоди він дасть. Вважаю, 
що так ми сіємо зерна, які проростуть, може, через 5 чи 
10 років, а може навіть і через 20. 

Наші священики за кордоном часто починають прави-
ти Службу Божу мовою країни, у якій проживають, або 
стають біритуалістами. Як Церква до цього ставиться? 

Цю тему ми порушували на останньому Форумі мігран-
тів у Фатімі.

Щодо мови. У країнах, якими ми опікуємося, такі ви-
падки трапляються не дуже часто. Хіба у Казахстані є 
служби Божі російською, бо є російськомовні українці чи 
російськомовні інших національностей, які ходять до на-
шої Церкви. І щоб їм було зрозуміло, про що вони молять-
ся, для них правлять зрозумілою їм мовою. 

Мені невідомо, щоб таке було в інших країнах. Можли-
во, наші священики у Франції чи Англії і правлять англій-
ською чи французькою, але це вже не наша компетенція. 
Можу говорити лише про країни, якими опікується ПМВ. 

Натомість, наші священики справді отримують дозвіл 
від Конгрегації Східних Церков на право служіння у ри-
мо-католицькому обряді. Це називається біритуалізмом. 

Це дуже поширене явище, яке має місце майже в кожній 
країні. Навіть одружені священики практикують біритуа-
лізм і правлять Службу Божу в латинському обряді. Тим 
самим священик допомагає місцевому католицькому 
єпископу. Це може бути навіть одна із умов, коли місце-
вий єпископ погоджується прийняти нашого священи-
ка. Для українців священик в неділю, а у будній день мо-
же допомагати місцевій Церкві. Наприклад, о. Іван Гудзь 
у  Португалії є парохом латинської парафії і водночас  — 
української. І єпископи задоволені нашими священиками, 
які таким чином їм допомагають. Бо Католицька Церква 
має подекуди брак священнослужителів. 

Чи повинна Церква за кордоном бути осередком не 
тільки національного, а й духовного життя? Тобто чи 
має священик плекати за кордоном українське? 

Гадаю, Церква не має бути установою, яка плекає на-
ціональні ідеї. Підтримує — так, але не плекає. Завдання 
Церкви — проголошувати Слово Боже. Це завдання свя-
щеника. Якщо при церкві вірні організовують якісь акції, 
святкування, спрямовані на те, щоби підкреслити націо-
нальну приналежність, священик може підтримати їх. Бо 
де, як не в церкві, зберуться наші люди за кордоном, щоб 
вшанувати пам’ять жертв Голодомору, провести Шевчен-
кові читання, відсвяткувати День Незалежності, Різдво, 
Великдень? Але це не повинно стати головним завдан-
ням. Люди приходять до храму для молитви. Вони є спраг-
лими Слова Божого і мають Його отримувати. 

Хтось на парафії може не поділяти певних національ-
них ідей. Це особиста справа кожного. Хто хоче — після 
Літургії залишається на святкування, хто не хоче — не бе-
ре у цьому участі. Але священик має мати толерантність 
до всіх і насамперед дбати про духовне збагачення, а на-
ціональне — підтримувати.

Як ми уявляємо собі Об’єднані Арабські Емірати? Зазви-
чай, уявлення обмежуються хмарочосами — Бурдж-Халі-
фою та Бурдж-Аль-Арабом, спекою та багатством шейхів. 
Проте, згадуючи про цю країну, перш за все, слід говори-
ти про унікальне толерантне суспільство, побудоване за 
45 років її існування.

У далекому 1971 році правителі шести еміратів Аравій-
ського півострова  — Абу-Дабі, Дубаю, Шарджі, Аджману, 
Фуджейри, Умм-аль-Кувейну (згодом до них приєднався 
сьомий емірат — Рас-Аль-Хайма), дійшли згоди щодо утво-

рення союзної держави  — Об’єднаних Араб-
ських Еміратів. Саме тоді було закладено фунда-
мент, на якому отці-засновники цієї країни збудува-
ли прекрасну країну, яка стала справжнім домом для 
багатьох національностей, релігій та суспільних груп.

Починаючи з 1968 року, коли Британія заявила про 
свій намір вийти з усіх протекторатів та колоній Східно-
го Середземномор’я, ідея Союзу почала кристалізуватися 
під час зустрічей шейха Заїда бін Султана аль-Нахйана — 
еміра Абу-Дабі, та шейха Рашида бін Саїда аль-Макту-
ма — еміра Дубаю. 

У той же час почала втілюватися у життя ідея толерант-
ності. Сьогодні ОАЕ — єдина країна у світі, де поняття то-
лерантності піднесене до рівня національної ідеї. І мініс-
терство толерантності, покликане втілювати у життя цей 
принцип, — також єдине у світі.

У Г К Ц  в  О А Е

КРАЇНА, У ЯКІЙ ТОЛЕРАНТНІСТЬ  
ПІДНЕСЕНА ДО РІВНЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ

ОБ’ЄДНАНІ 
АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ

Католицька Церква, як і інші 
християнські Церкви та нехристиянські 

релігії, є визнаними державою 
інституціями, яким гарантується право 
сповідувати свою релігію та молитися 

у церквах та храмах по всій країні. 

Якщо є труднощі на парафії, якщо ми 
бачимо, що парафія завмирає, якщо 

є нарікання з боку самих вірних, тоді 
ми намагаємося різними способами 

щось змінити. Навіть замінити самого 
священика.
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Як саме виглядає толерантність в ОАЕ на практиці? 
Конституція та державні закони проголошують співпра-
цю, взаємоповагу та толерантність до всіх рас, національ-
ностей та релігій, у той же час відкидаючи будь-які про-
яви нетерпимості, фанатизму чи агресії по відношенню до 
будь-якої людини, релігійної чи суспільної групи людей.

Католицька Церква, як і інші християнські Церкви та не-
християнські релігії, є визнаними державою інституціями, 
яким гарантується право сповідувати свою релігію та мо-
литися у церквах та храмах по всій країні. Ще з часів шейха 
Заїда місцеві правителі-еміри демонстрували й демонстру-
ють глибоку повагу до християнських церков. Часто влас-
ним коштом будують церкви та католицькі школи. Міністр 
толерантності ОАЕ шейха Любна Аль Касімі активно співп-
рацює з церковними та громадськими лідерами, які пред-
ставляють різні національні чи релігійні громади.

Показовим є також візит Його Високості шейха Мохам-
меда бін Заїда аль-Нахйана, крон-принца Абу-Дабі, до 
Апостольської Столиці 15 вересня 2016 року, де він мав 
зустріч із Святішим Отцем Папою Франциском та запро-
сив Папу відвідати із офіційним візитом ОАЕ. Уся христи-
янська громада в ОАЕ, частиною якої є і спільнота Україн-
ської Греко-Католицької Церкви в Об’єднаних Арабських 
Еміратах, з нетерпінням чекає цього візиту. Звичайно, 
приїзд Вселенського Архієрея на Аравійську землю на-
дасть нового імпульсу у розвитку християнської громади 
в цьому регіоні.

УГКЦ в ОАЕ  — молода спільнота, як у віковому вимі-
рі, так і за часом виникнення. Проте за два роки українці 
досягли певних успіхів і сподіваються, що толерантне сус-
пільство ОАЕ надовго стане гостинним домом для нашої 
молодої діаспори.

Попереду у нас багато добрих справ. Насамперед, на-
гальною потребою для української громади є побудова 
власного духовно-культурного центру, де своє місце знай-
де і українська церква, й школа, і культурний центр. З Бо-
жою допомогою ми пройдемо цей шлях і здобудемо своє 
місце серед інших спільнот Об’єднаних Арабських Еміра-
тів, зберігаючи щиру любов до своєї рідної Церкви, до своєї 
Батьківщини — України, до нашої мови й культури.

Отець Юрій Юрчик, капелан УГКЦ в ОАЕ

Невід’ємною частиною діяльності ініціативи «Культур-
на дипломатія FromUA» в ОАЕ є благодійність. 

14 грудня 2015 року ми організували перший в історії 
громади різдвяний благодійний аукціон у Дубаї під егі-
дою Української Греко-Католицької Церкви та за підтрим-
ки Консула України в Дубаї Олександра Балануци. Це була 
наша велика мрія — провести благодійний захід із залу-
ченням поважних гостей та представників інших громад. 
Нас підтримали й надали лоти відомі українські майстри: 
художниця й історик Олександра Теліженко, дизайнер 
Роксолана Богуцька, художниця Ганна Діденко, майстри-
ня Лариса Городянко.

Метою аукціону був збір коштів для Київської благодій-
ної організації «Фонд допомоги онкохворим дітям «Краб», 

заснованої батьками, чиї діти лікувалися у від-
діленні дитячої онкології Національного Інсти-
туту раку. 

Слід зазначити: регіон Перської Затоки має релі-
гійну, політичну та адміністративну специфіку. Так, в ОАЕ 
заборонена будь-яка незареєстрована благодійна ді-
яльність та збір коштів без певних дозволів, що значно 
ускладнює реалізацію благодійних ініціатив. Маючи вели-
ке бажання допомагати Україні та вести легальну добро-
чинну діяльність в Еміратах, ми вирішили співпрацювати 
з місцевими благодійними організаціями.

 Задля легалізації доброчинного аукціону ми зверну-
лися за підтримкою до Товариства Червоного Півмісяця 
у Дубаї (Emirates Red Crescent). Ставлення до нашої ідеї 
надихнуло й втішило: вони погодилися переказати усі зі-
брані кошти Товариству Червоного Хреста України. Мож-
на сказати, що це був безпрецедентний випадок — зазви-
чай, місцеві організації з недовірою ставляться до тран-
сферу коштів за кордон. І взагалі, гарантії, що дозвіл на 
благодійний захід буде отримано, ніхто в Еміратах не дає. 
Навіть великим місцевим компаніям та відомим міжна-
родним брендам іноді відмовляють. У нас процес отри-
мання дозволу тривав два місяці, із перевіркою в Депар-
таменті з іламських питань включно. Після проведення 
аукціону почалася складна робота з переказу коштів до 
України. Узгодження усіх бюрократичних питань тривало 
близько півроку, але, на жаль, внутрішні проблеми Укра-
їнського Червоного Хреста зробили неможливим прямий 
трансфер коштів до України. 

Ми звернулися за допомогою до Консула України в Ду-
баї Олександра Балануци, який розпочав роботу щодо 
отримання коштів в Еміратах. Це тривало ще чотири мі-

ЯК УКРАЇНЦІ В ОАЕ ДОПОМАГАЮТЬ 
ХВОРИМ ДІТЯМ ТА БІЙЦЯМ АТО
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Випадкова зустріч двох людей — Олени Лук’янової та 
Оксани Федулової, на минулорічному святкуванні Різд-
ва у Дубаї, організованому «Культурною дипломатією 
FromUA», стала поштовхом для створення першої укра-
їнської школи в ОАЕ. Жінки відразу порозумілися: треба 
зробити все, щоб наші діти в Еміратах не змаліли духовно, 
не виростали байдужими до рідної землі, до свого корін-
ня. Тож ідея створення української школи стала реальні-
стю уже за кілька місяців. Організаторами школи висту-
пили ініціатива «Культурна дипломатія FromUA» та Укра-
їнська Греко-Католицька Церква в ОАЕ. 

Оксана Федулова очолила школу. Як директору, їй вда-
лося зібрати чудовий педагогічний колектив однодумців, 

освітніх школах, не втрачали зв’язок з історичною бать-
ківщиною й у майбутньому могли успішно інтегруватися 
в систему як української, так і міжнародної освіти.

Викладацький колектив української школи складаєть-
ся із семи вчителів з фаховою вищою освітою, асистента 
вчителя і дитячого психолога. Школа наразі не має влас-
ного приміщення. Заняття відбуваються за одноденною 
формою навчання — щоп’ятниці з 10.00 до 14.00 у при-
міщеннях католицької школи святої Марії у Дубаї. Класи 
яскраві, просторі і світлі, обладнані проекторами, дошка-
ми, екранами й усім необхідним для проведення занять із 
використанням сучасних методик. 

Колектив школи адаптував навчальні програми Мініс-
терства освіти і науки України з української мови та літе-
ратури, історії України до особливостей української школи 
вихідного дня. За основу взято методичні комплекти (під-
ручник та зошити з друкованою основою), затверджені 
МОН України, які використовуються диференційовано, за-
лежно від рівня знань учнів. Керівництво школи неодно-
разово зустрічалося з представниками освітніх установ 
Канади, де українські школи різних форм навчання мають 
давні традиції і величезний досвід. Домовилися про обмін 
досвідом і надання українській школі в ОАЕ шкільних про-
грам та методичних матеріалів українських шкіл у Канаді.

На сьогодні в українській школі у Дубаї навчаються ді-
ти віком від 5 до 12 років як з українських родин, батьки 
яких приїхали працювати до ОАЕ, так і зі змішаних сімей. 

сяці. Важливо зазначити, що патронат і підтримка з боку 
державних представників України в ОАЕ відіграє важливу 
роль у взаємодії з місцевими благодійними організаціями 
й державними установами. В даному випадку, підтримка 
консула України була вирішальною. Кошти уже переда-
но засновниці Фонду допомоги онкохворим дітям «Краб» 
Ларисі Лавренюк, і вони спрямовані на потреби діток. 

Ми постійно приймаємо поранених ветеранів АТО на 
реабілітацію, підтримуємо Вінницький шпиталь. Влітку 
2016 року відправляли сім’ї загиблих учасників АТО на 
відпочинок у Карпати, а дітей — у дитячі табори. 

«Культурна дипломатія FromUA» намагається надава-
ти допомогу не тільки українцям, а й усім, хто її потребує. 
Так, нещодавно ми влаштували свято для маленьких паці-
єнтів Центру аутизму Dubai Autism Center. А 24 листопада 
провели спільний захід з Товариством Червоного Півмі-
сяця у Дубаї — чудове свято для дітей-сиріт, якими опіку-
ється організація. 

Анастасія Бобришева, член правління  
ініціативи «Культурна дипломатія FromUА»

УКРАЇНСЬКА ШКОЛА В ОАЕ

забезпечити підготовку навчальних програм та матеріа-
лів, підбір методик навчання для дітей різного віку. 

Українська школа в ОАЕ відкрила свої двері у травні 
2016 року для навчання та розвитку дітей української гро-
мади. Вона стала першою українською школою не тільки 
в ОАЕ, але й на всьому Аравійському півострові. Велику 
підтримку школі надає отець Юрій Юрчик, капелан укра-
їнської громади в Апостольському вікаріаті Південної 
Аравії.

Основними завданнями школи є збереження україн-
ської мови, традицій і культури в арабсько- та англомов-
ному середовищах. Засновники та колектив школи праг-
нуть, щоб діти, які навчаються у міжнародних загально-

Учень нашої школи — Малік (5 років), росте в інтер-
національній родині. Вдома щодня звучать три мови: 
українська, арабська й англійська. Він народився не в 
Україні й ніколи там не жив, приїздить тільки в гості до 
бабусі й дідуся. Тому питання української мови й укра-
їнського середовища є дуже актуальним. Хоча батьки 
Маліка — прибічники домашньої освіти, все-таки ви-
рішили записати дитину до української школи. «Мені 
дуже подобається, що дитина має змогу спілкуватися 
українською не тільки зі мною та родичами по скай-
пу, а й з учителькою та друзями.  — зізнається мама 
Маліка, Марина Бондар.  — Син дуже полюбив свою 
вчительку, пані Оксану, малює для неї малюнки, із за-
доволенням біжить до школи. Правда, не любить про-
писи, але обожнює спілкуватися, виходити до дошки, 
танцювати й малювати. Мені подобається, що дітей 
знайомлять з українською культурою, державними 
символами та традиціями. Нам цього дуже бракує на 
чужині. Загалом, я бачу ріст зацікавленості сина до 
всього українського. Він з гордістю каже: «Я — укра-
їнець». Для мне це безцінно!»

Вони поділені на три групи — молодшу, середню та стар-
шу. Кожна група має по п’ять 40-хвилинних уроків.

Рівень володіння та розуміння української мови різ-
ними дітьми навіть у межах однієї вікової групи відрізня-
ється. Різними є й цілі батьків, які хочуть навчати дітей, 
окрім основної загальноосвітньої школи, ще й в україн-
ській. Тож учителі намагаються забезпечити індивідуаль-
ний підхід до учнів, для кожного створити можливості 
навчатися у зручному темпі, мотивувати дітей ходити до 
української школи із задоволенням.

Для молодшої групи важливим уроком є «Розвиток 
мовлення», де діти вчаться говорити, читати та писа-
ти українською мовою. Також проводяться уроки наро-
дознавства, прикладного мистецтва, хореографії та хри-
стиянської етики (за згодою батьків). 

Від початку навчального року вже є певні досягнення. 
Діти молодшої групи почали читати склади та слова, де-
кламують вірші українською мовою, ознайомилися з де-

Анастасія Бобришева
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Одна із наших маленьких учениць — Настя Кома-
рова (6 років), проживає в Об’єднаних Арабських Емі-
ратах від народження. Її тато — відомий український 
шахіст, міжнародний гросмейстер Дмитро Комаров, 
отримав запрошення працювати тренером у Шахо-
вому клубі Шарджі, коли Насті було кілька місяців. 
Вона п’ять днів на тиждень ходить до Міжнародної 
школи Шуефат, а щоп’ятниці — до української школи. 
Батьки Насті дуже раді, що у дитини з’явилася можли-
вість вивчати українську мову, літературу, долучатися 
до української культури та традицій. Адже на чужині 
важко не втрачати зв’язок із Батьківщиною, особли-
во дитині, яка там не жила. Насті дуже подобається 
атмосфера української школи. Вона каже, що хотіла б 
ходити туди частіше.

якими українськими звичаями та традиціями. А ще їм ду-
же подобається відчувати себе у ролі героїв українських 
казок, влаштовувати невеличкі вистави. Діти залюбки бе-
руть участь у святкуванні сезонних свят, тому будемо ро-
бити акцент і на цій формі роботи з учнями.

Середня група вивчає українську мову, народознав-
ство, християнську етику (за згодою батьків) та знайомить-
ся з творами українських письменників на уроках літера-
турного читання. На хореографії опановують елементи 
українських народних танців. На уроках народознавства 
діти із захватом створюють українські обереги, дізнаються 
про історію козацтва, розпізнають дерева, овочі та фрук-
ти, які ростуть в Україні, ліплять із солоного тіста, створю-

ють аплікації. Попереду — вивчення народних обрядів зи-
мового та весняного циклу (колядок, щедрівок, веснянок, 
ліплення пташок, підготовка до Великодніх свят).

На уроках християнської етики з дітьми говорять про 
християнську віру, створення світу, міркують на теми до-
бра і зла, батьківської і Божої любові, вивчають молитви. 
Для цих уроків використовуються різні методи та джере-
ла. Найперше  — Біблія, а також катехизм і київське на-
вчально-методичне видання розроблених авторських 
уроків з курсу «Християнська етика в українській культу-
рі». На заняттях діти співають тематичних пісень, займа-
ються тематичною руханкою. Також переглядають корот-
кометражні відео відповідно до теми, обговорюють їх, 
малюють. Кожен урок починається й закінчується молит-
вою. Заняття проходять у затишній дружній атмосфері — 
діти сидять у колі й ведуть жваву дискусію на ту чи іншу 
тему. Основна мета уроків  — привити дітям моральні 
й духовні цінності, передати християнську віру й навчити 
любити Бога і ближніх. 

Для старшої групи проводяться уроки української мо-
ви та літератури, українознавства. Так, на уроках україн-
ської літератури діти знайомляться з літературними жан-
рами, життям та творчістю українських письменників, 
вчаться аналізували вчинки героїв, наводять приклади 
схожих ситуацій із власного життя, розгадують кросворди 
із зашифрованими іменами героїв.

Уроки українознавства знайомлять дітей з географією 
України за допомогою віртуальних мандрівок українськи-
ми містами, фото й відеопрезентацій українських краєви-
дів, з історією рідного краю, найвідомішими особистостя-

ми та культурною спадщиною. Також діти вивчають укра-
їнські традиції під час проведення родинних свят. 

Для дітей старшої групи проводяться також уроки 
креативності та курс «Родзинки дипломатії» від Консула 
України в Дубаї Олександра Балануци. Під час цих занять 
діти дізнаються про роботу дипломата — чим він займа-
ється, як має себе поводити, які якості та риси повинен 
мати, як ведуться переговори.

Поки діти займаються, батьки також можуть провести 
час із користю — відвідати лекцію психолога, взяти участь 
у «круглому столі» на актуальну для них тематику. Ми уже 
обговорили з батьками такі теми: «Вплив багатомовності 
на формування особистості дитини та її менталітету», 
«Плекаємо зацікавленість до шкільного пізнання», «Як об-
меження рухливості дитини пов’язане з її агресивністю?» 

У навчальний процес української школи в ОАЕ уже 
впроваджено багато сучасних інноваційних методів ви-
кладання — зокрема, інтерактивні творчі вправи («Моз-
ковий штурм», «Інтерв’ю», «Мікрофон», «Ти  — оратор»), 
навчальні ігри, групові обговорення, створення проектів, 
презентацій тощо. Також ми впроваджуємо в навчальний 
процес сучасну технологію  — кейс-уроки. Відмінність 
кейс-уроків від звичайних у тому, що вони насичені пе-
рехресними знаннями з різних життєвих галузей, показу-
ють зв’язок теми з іншими явищами, предметами, ситуа-

ціями, зв’язок між минулим і майбутнім. Кейс-уроки да-
ють можливість комплексно розглянути певну тему у різ-
них аспектах і отримати цілісне уявлення про явище, що 
досліджується. Наразі ми користуємося розробленими 
кейс-уроками освітньої платформи edufuture.biz, але пла-
нуємо створювати й свої власні.

Рух — це розвиток, тому ми безупинно рухаємося 
вперед: вибираємо найкращі програми з позитивни-
ми відгуками та результатами, щоразу удосконалю-
ємо методичну базу і робимо все для того, щоб ді-
тям було комфортно навчатися в  українській школі 
в ОАЕ. 

Колектив української школи в ОАЕ
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Українка Олена Лук’янова уже десять років живе 
в Об’єднаних Арабських Еміратах. Проте не втратила 
зв’язку з Батьківщиною. Навпаки — згуртовує українців 
в ОАЕ, заснувала громадську ініціативу «Культурна Ди-
пломатія FromUA», через яку реалізовуються різнома-
нітні проекти допомоги Україні. Окрім іншого, Олена — 
одна із засновниць першої української школи в Еміратах. 
Про життя українців в ОАЕ, розвиток громади й діяль-
ність ініціативи «Культурна дипломатія FromUA»  — 
в інтерв’ю Олени Лук’янової.

Президент громадської ініціативи 
«Культурна дипломатія FromUA»  
ОЛЕНА ЛУК’ЯНОВА

ПРО ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ  
В ОБ’ЄДНАНИХ АРАБСЬКИХ ЕМІРАТАХ

Олено, розкажіть про себе: про життя в ОАЕ, 
про те, як почуваєтеся у мусульманському сві-
ті, за тисячі кілометрів від Батьківщини…

Приїхала до ОАЕ десять років тому, коли все вигля-
дало трохи інакше. Але країна розвивається. Ідеї толе-
рантності й терпимості, проголошені першим президен-
том ОАЕ, Його Високістю Шейхом Заєдом бін Султан Аль 
Нах йаном як курс розвитку, призвели до розбудови су-
часного мультикультурного суспільства, у якому кожен 
відчуває себе комфортно.

Місцеві становлять близько 15 % від загальної кілько-
сті населення країни, у якій усі етнічні групи, національ-
ності, конфесії знайшли своє місце.

Українці в Еміратах — хто вони: за професією, віком, со-
ціальним статусом тощо?

За приблизними оцінками, в ОАЕ постійно прожива-
ють близько 10 тисяч громадян України, більшість  — 
в еміраті Дубай. Три роки тому нас було значно менше. 
Збільшення громади зумовлене запитом саме на укра-
їнських фахівців, які презентують себе як молода тала-
новита нація з хорошою освітою, знанням мов та бажан-
ням працювати. Не можу заперечувати, що для багатьох 
рішення виїхати за кордон було зумовлене політичною 

та економічною ситуацією в Україні. На перший погляд, 
нинішню еміграцію українців можна порівняти із попе-
редніми хвилями еміграції, зумовленими історичними 
обставинами. Але мені особисто хотілося б вірити, що 
це обумовлено європеїзацією українського суспільства, 
коли громадянин сам обирає, де вчитися, зростати про-
фесійно, проживати…

Як формувалася українська громада в ОАЕ?
У більшості країн світу саме під час Майдану–2013 ді-

аспори чи громади українців активізувалися (чи й ство-
рювалися) задля досягнення спільної мети — розбудови 
нової України. Так сталося і в Еміратах. Саме під час Рево-
люції Гідності в ОАЕ почалися перші невеликі, але важливі 
для формування громади акції, на яких українці вперше 
почали ідентифікувати себе саме як громада.

А далі громада почала розвиватися — шляхом гурту-
вання свідомих українців. Загальні об’єктивні фактори, 
обумовлені особливостями країни перебування, і суб’єк-
тивні  — визначені розумінням потреб суспільного роз-
витку, сприяли запровадженню багатьох ініціатив та про-
ектів. Ці проекти працюють і зараз, їх кількість зростає. 
І це тішить — адже кожен може знайти щось важливе для 
себе. 

Переломним моментом стало заснування української 
церковної спільноти в ОАЕ та приїзд отця Юрія Юрчика. 
Немає церкви — немає громади. А з дня його приїзду ми 
зрозуміли, що ми — є. 

З початком війни на Сході України багато українців 
в ОАЕ спрямували свої зусилля на допомогу нашій Батьків-
щині. Одним із напрямків допомоги було запровадження 
програми реабілітації воїнів  — ветеранів АТО. Мене об-
рали координатором української спільноти, отець Юрій 
благословив нас на допомогу героям. Як і в будь-якій гро-
мадській ініціативі, було залучено багато людей, робили 
все можливе — організовували відпочинок, надавали до-
помогу в фізичній реабілітації, спілкувалися, допомагали. 
Не можу сказати, що радує хлопців більше — сонце й кра-
са неймовірної країни чи океан любові та поваги до них, 
але ми щасливі разом з ними.

Що таке — «Культурна дипломатія FromUA»? Як виникла 
ідея створити таку організацію і чим вона займається? 

Наша ініціатива є громадським проектом, діяльність 
якого базується на принципах патріотизму, толерантності 
та законності.

За останні кілька років я зустріла багато однодумців 
і  друзів. Ми спілкувалися, ділилися думками, почуття-
ми, знаннями. Нас об’єднують спільні погляди на життя, 
свою роль в громадському житті, бачення майбутнього 
України. Та найголовніше  — ми маємо спільне відчуття 
необхідності свідомої роботи щодо розбудови громади 
та позиціонування українців в інтернаціональному су-
спільстві. 

Тому у листопаді минулого року було вирішено створи-
ти ініціативу «Культурна дипломатія FromUA». Визначили 
основні напрямки роботи. Пріоритетом стали благодійні 
та освітні проекти, культурна й просвітницька діяльність.

Отець Юрій Юрчик надихає нас, його досвід розбудо-
ви міжконфесійних стосунків важливий для роботи у цьо-

му регіоні. Завдяки його баченню сучасної розбудови су-
спільних відносин маємо дружні стосунки з багатьма гро-
мадами Скандинавських країн, Польщі та Словаччини. 
Отець Юрій є капеланом для всіх вихідців з Центральної 
та Східної Європи. Багато його парафіян є гостями на на-
ших заходах.

Андрій Ходун, власник компанії з організації різнома-
нітних заходів в ОАЕ, є автором всіх наших свят та про-
грам для дітей і дорослих. 

Настя Бобришева  — молода жінка, присвятила себе 
найважчій справі — благодійності, а точніше — її умож-
ливленню. Генерує ідеї з культурної діяльності, а голов-
не — працює над їх реалізацією. 

Женя Тетляшов — наш IT-геній, добра людина та відда-
ний Україні громадянин.

Що ви маєте на увазі, кажучи про уможливлення благо-
дійної діяльності? 

Сучасна геополітична ситуація диктує свої правила. Ке-
рівництво ОАЕ створило всі умови для економічного роз-
витку країни та щасливого життя місцевого населення, 
резидентів країни. Водночас, в країні існує система забо-
рон та регулювання, яка чітко описує права та обов’язки 
кожної людини, спілки, організації, незалежно від віро-
сповідання чи національної приналежності. Наприклад, 
тут діє повна заборона нелегалізованого збору коштів на 
будь-які цілі. Чітко встановлена процедура отримання не-
обхідних дозволів, яка є надзвичайно складною, але, тим 
не менше, позитивне рішення можливе. Саме це ми до-
вели, коли отримали всі дозволи на проведення першо-
го благодійного аукціону за благословенням отця Юрія 
в рамках святкового різдвяного концерту. На святi був 
присутній директор дубайського відділення Червоного 
Півмісяця Еміратів, ми надзвичайно вдячні йому особи-
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сто й усім за підтримку та уможливлення допомоги он-
кохворим українським дітям.

Розумію, що кошти дуже часто мають вирішальне зна-
чення для одужання і навіть шансу на подальше життя. 
Дуже добре, що можемо нагадати комусь про те, скільки 
людей щодня потребують нашої допомоги. Але, водночас, 
надзвичайно важливо розуміти, що добро не завжди по-
лягає у наданні коштів: впевнена, щира посмішка ближ-
нього наближає людину на крок до одужання. Організа-
ція свят, особисте спілкування, підтримка мають у цьому 
плані велике значення.

2015 року на Святого Миколая наші діти готували по-
дарунки та листівочки із побажаннями одужання малень-
ким пацієнтам Національного Інституту раку в Києві. Тієї 
ж ночі їх було доставлено в Україну, і наступного дня на 
святі, організованому благодійним фондом «Краб», вру-
чено адресатам. Ми розлядали фото усміхнених діток, ра-
діли їхньому гарному настрою. Наступного дня батьки на-
ших діточок ділилися враженнями від вечірніх родинних 
розмов — діти були здивовані легкістю, з якою можна ро-
бити добро! Сьогодні вони вклали своє серце в листівоч-
ки, а вже наступного дня побачили їх на фото в рученятах 
наших маленьких співвітчизників, які так потребують на-
шої підтримки. Впевнена, ці відчуття залишаться з ними 
назавжди.

конференції обговорювалися результати проведених до-
сліджень пост-майданної еміграції з України — зокрема, 
мовної практики представників нової хвилі української 
діаспори у повсякденному житті, соціальних мережах та 
засобах масової інформації. Очолює цю роботу методист 
та викладач старшого класу Тетяна Співаковська. Є пла-
ни щодо майбутньої співпраці та спільних дослідницьких 
проектів з науковцями інших країн щодо аналізу специфі-
ки української спільноти ОАЕ порівняно з іншими україн-
ськими спільнотами.

Як складається ваша співпраця з УГКЦ, над якими спіль-
ними проектами працюєте?

У листопаді 2014 року у Дубаї приїхав отець Юрій Юрчик, 
який благословив нас і став нашим натхненником. За його 
участі в ОАЕ прийнято на реабілітацію 70 воїнів. Хоч ця циф-
ра й невелика, але неможливо переоцінити посмішки бать-
ків та чоловіків, які повернулися до родин з надією та від-
новленими силами. Багатьом з нас пощастило знайти до-
брих друзів. Наші герої одружуються та народжують дітей, 
отримують освіту, успішно працюють, займаються громад-
ською роботою. Ці тижні спілкування мали для нас величез-
не значення — це обмін думками, почуттями, досвідом, що 
став вирішальним для подальшого розвитку нашої справи. 
Під час розмов з хлопцями прийшло усвідомлення, що 
треба спрямувати всі свої зусилля на формування іміджу 

України в ОАЕ як молодої європейської країни. Це логічний 
і необхідний крок для досягнення нашої спільної мети — 
розбудови новітньої України. 

Чи долучаються до ваших проектів представники інших 
національностей, які проживають в ОАЕ?

Як я вже казала, наша ініціатива — «Культурна дипло-
матія FromUA», тісно співпрацює з Українською Греко-Ка-
толицькою Церквою в ОАЕ. Церква, у свою чергу, об’єд-
нує не тільки українців: є багато греко-католиків інших 
національностей, які не мають в ОАЕ своєї громади чи 
Церкви. Тому, зважаючи на специфіку регіону, наша іні-
ціатива у партнерстві із капеланією УГКЦ в ОАЕ у березні 
2016 року у місті Львові заснувала громадську організа-
цію — Східноєвропейську асоціацію культурної диплома-
тії. Чому саме схiдноєвропейську? Власне, тому, що до неї 
входять не тільки українці, а й представники інших наці-
ональностей, які поділяють наші цінності й допомагають 
у наших проектах. Основною місією та завданням Східно-
європейської асоціації культурної дипломатії є реалізація 
в Україні благодійних проектів української громади в ОАЕ 
та країнах Близького Сходу. Ця Асоціація стала своєрід-
ним представництвом українців Близького Сходу в Украї-
ні. Також вона покликана стати спiльнотою для наших су-
сідів, реалiзуючи спiльний потенцiал та поділяючи спiльнi 
європейськi цінності.
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Ви  — одна із засновниць першої української школи 
в  ОАЕ. Розкажіть, як організовували школу в мусуль-
манській країні?

У процесі спілкування з родинами, що перебувають 
в ОАЕ, логічно постало питання організації української не-
дільної школи. Цю ідею ми з отцем Юрієм плекали близь-
ко півроку, доки наші мрії з Божого благословення не по-
чали реалізовуватися. На святкуванні Різдва Христового я 
зустріла людину, яка уже наступного дня надіслала план 
роботи щодо формування колективу школи. І вже у трав-
ні, менш ніж за півроку, школа почала свою роботу. Ди-
ректором та душею школи, ідейною натхненницею колек-
тиву стала Оксана Федулова.

Колектив складається із семи викладачів, вони усім 
серцем віддані нашій школі й кожній дитині. Влітку викла-
дацький склад школи провів велику підготовчу роботу до 
початку нового навчального року, обговорили багато пи-
тань щодо подальшого розвитку. Ми розуміємо потреби 
сімей, що стали частиною нашої шкільної родини, в отри-
манні дітьми сертифікату, а краще  — шкільного атеста-
ту українського зразка. Це значно спростить процедури 
оформлення документів на навчання при поверненні 
додому. Тож ми визначаємо можливі шляхи отримання 
дозволу на видачу таких документів і працюємо над ре-
алізацією цієї ідеї. Усвідомлюємо, що школа повинна ста-
ти частиною світового українства, коли наші діти вільно 
почуватимуться при переїзді до інших країн й з легкістю 
приєднуватимуться до українських діаспор в різних ку-
точках світу.

Вже у вересні наша делегація перебувала з робочим ві-
зитом у Канаді, де мала нагоду познайомитися з досвідом 
та досягненнями української діаспори в цій краіні. Ми 
отримали безліч порад та реальну допомогу. Був підпи-
саний меморандум про співпрацю з головою наглядової 
шкільної ради міста Торонто.

Вже цієї осені ми долучилися до міжнародних кон-
ференцій з актуальних питань, зокрема, он-лайн кон-
ференції «Language and Culture in Post-Maidan Ukraine: 
Transformations at Work AND Higher Education Reform in 
Post-Maidan Ukraine», організованої дослідницькою іні-
ціативою з демократичних реформ в Україні у партнер-
стві з Альбертським університетом. Серед інших тем на 
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З  ж и т т я  м і г р а н т і в

У БУДАПЕШТІ ВІДБУВСЯ  
ПЕРШИЙ ПАРАФІЯЛЬНИЙ ПРАЗНИК
16 жовтня у Будапешті відбувся перший парафіяльний 

празник української релігійної громади Покрови Пресвя-
тої Богородиці.

Святкова Божественна Літургія відбулася в греко-като-
лицькому храмі св. Флоріана, у якому українці збирають-
ся на щотижневі богослужіння.

Молитву очолив протоєрей Василь Чудійович, канц-
лер Київської архиєпархії УГКЦ, який у своєму слові до 
громади звернув особливу увагу на значущість празника 
Покрови Богородиці в житті християнина.

Святкову молитву супроводжував вокальний колектив 
Дрогобицької районної адміністрації «Вишиванка», який 
на завершення празника представив святкову концертну 
програму.

Також на парафіяльному святі виступили діти з катехи-
тичної школи, яка діє при українській парафії в Будапешті.

Цього дня відбулося й урочисте внесення до церкви 
ікони Матері Божої Неустанної Помочі  — покровитель-
ки українців, які проживають в Угорщині. Власне, у цьому 
храмі вона була освячена й уже два роки подорожує хра-
мами Угорщини, у яких моляться українці.

Після завершення святкової Літургії о. Дам’ян Габорій, 
душпастир для української громади в Угорщині, подяку-
вав присутнім за спільну молитву та усім організаторам 
святкової програми.

Цього ж дня українська громада відзначила День за-
хисника України. З цієї нагоди відбувся святковий кон-
церт за участю ансамблю українського автентичного спі-

ву «Божичі», лідера гурту «Шабля» Володимира 
Гейзера та вокального колективу «Вишиванка».

На свято прибули українці з різних куточків Угор-
щини та України.

УКРАЇНСЬКІ ДІТИ ВІДВІДАЛИ  
БІЙЦІВ АТО У ЛІКАРНІ БУДАПЕШТА

Найменші парафіяни парафії Покрови Пресвятої Бого-
родиці УГКЦ в Будапешті та учні недільної школи при Дер-
жавному самоврядуванні українців Угорщини відвідали 
учасників АТО, які проходять реабілітацію у військовому 
шпиталі Будапешта.

Під час візиту до шпиталю о. Дам’ян Габорій, душпас-
тир для українців в Угорщині, разом з дітьми передали 
українським бійцям — Сергію та Євгену — малюнки від 

діток з української громади в Угорщині, а також підготува-
ли для воїнів АТО невеличку концертну програму.

Українські герої подякували дітям і зазначили, що 
обов’язково зроблять альбом з їхніми малюнками.

Отець Дам’ян подякував усім, хто відгукнувся на його 
прохання долучитися до малювання подарунків для вій-
ськових: «Адже малюнки, зроблені дітьми, зі словами під-
тримки для воїнів є душевними ліками для них».

У БУДАПЕШТІ РОЗПОЧАЛА 
ДІЯЛЬНІСТЬ СПІЛЬНОТА  
«МАТЕРІ В МОЛИТВІ»
При українській парафії Покрови Богородиці у Буда-

пешті розпочала діяльність перша українська спільнота 
«Матері в Молитві».

6 листопада відбулася перша молитовна зустріч, під час 
якої головою спільноти було обрано Олександру Скибу.

Душпастир для українців греко-католиків Угорщини 
о. Дам’ян Габорій, який водночас є духівником спільноти, 
представив діяльність спільноти.

Священик розповів, що духовна концепція і мета спіль-
ноти полягає в тому, «щоб разом служити Господеві, нести 
любов, утіху і надію іншим людям та бути світлом в тем-
ному світі». «Таке служіння — це намагання заохочувати 
матерів, батьків і молодих людей зустрічатися і підтри-
мувати одне одного молитвою й дружнім спілкуванням. 
Критеріями дії спільноти є простота і віддання себе волі 
Отця через радісне підпорядкування Йому», — зазначив 
о. Дам’ян.

Він підкреслив, що основа сили руху «Матері в мо-
литві»  — щоденна молитва заступництва та підтримки 
її учасниць. Кожен член спільноти бере на себе зобов’я-
зання: щоденно молитися за спільноту, надавати спільно-
ті практичну допомогу відповідно до своїх можливостей 
і того, до чого покликав Господь, брати участь у спільних 
зустрічах для молитви й дружнього спілкування.

Молитовні зустрічі в Будапешті відбуватимуться щоне-
ділі після Божественної Літургії.

УКРАЇНЦІ УГОРЩИНИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ 
У ПАЛОМНИЦТВІ ДО СВЯТИНЬ 
ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ
Українці Угорщини взяли участь у паломництві до 

святинь Західної України. Кульмінацією прощі стала Бо-
жественна Літургія у василіянському храмі у Гошеві (Іва-

но-Франківська область), де знаходиться чудотворна іко-
на Гошівської Божої Матері.

Проща відбулася з нагоди відкриття святкувань, при-
урочених до 400-річчя заснування Чину Святого Василія 
Великого. Серед паломників до Гошева була делегація 
угорського уряду на чолі з Держсекретарем у справах цер-
ковних, національних та суспільних зв’язків Міністерства 
людських ресурсів Угорщини Міклошем Шолтесом. Його 
супроводжували Генеральний консул Консульства Угор-
щини в Ужгороді Йосиф Бугайло та Почесний консул Угор-
щини в Івано-Франківську Василь Вишиванюк, представ-
ники державного самоврядування українців Угорщини.

На завершення Літургії відбулася панахида за загибли-
ми в Угорській революції 1956 року проти радянських 
окупантів та українськими воїнами, які загинули у війні 
з Росією на Сході України.

Після молитви на знак вдячності за допомогу Україні 
ігумен Гошівського монастиря отець Вікентій вручив по-
дяки представникам угорської делегації.

Отець Вікентій також провів екскурсію на території мо-
настиря для паломників та представників угорського уря-
ду і запросив прочан на монастирську трапезу.

Духовний супровід прощі здійснював о. Дам’ян Габо-
рій, священик для української громади в Угорщині.

У БУДАПЕШТІ ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР 
УКРАЇНИ ЗУСТРІВСЯ З УКРАЇНСЬКОЮ 
ДІАСПОРОЮ
У рамках робочого візиту до Угорщини Прем’єр-мі-

ністр України Володимир Гройсман зустрівся з україн-
ською громадою в Будапешті. 

На зустрічі були присутні Посол України в Угорщині 
Люба Непоп, Голова Європейського конгресу українців, 
депутат парламенту Угорщини Ярослава Хортяні, прези-
дент Державного самоврядування українців в Угорщині 
Юрій Кравченко, керівники регіональних самоврядувань 
Угорщини, керівники українських громадських організа-
цій та товариств в Угорщині, душпастир для українців гре-
ко-католиків в Угорщині о. Дам’ян Габорій та українська 
інтелігенція Угорщини.

Під час зустрічі прем’єр-міністр окреслив нинішню по-
літичну та економічну ситуацію в Україні й поінформував 
про домовленості з угорським урядом. 

У свою чергу о. Дам’ян Габорій розповів про стан ре-
лігійного життя українців в Угорщині: «Українська грома-
да багато років добивалася можливості молитися рідною 
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мовою. Протягом останніх років священики приїжджали 
з України раз на місяць і відправляли богослужіння для 
українців. З вересня цього року з’явилася можливість ре-
гулярних українських богослужінь з приїздом священи-
ка до Будапешту. Але перед нашою громадою стоять інші 
виклики — мати свої храми для духовної опіки українців, 
бо зараз громади моляться в угорських храмах на умовах 
оренди, і години, які пропонуються, не є зручними для 
людей. Тому перед нами стоїть завдання  — побудувати 
свій український храм, який стане центром культурно-ре-
лігійного життя українців, оскільки Церква завжди об’єд-
нувала українців в Україні та в діаспорі. Українська цер-
ква — це українська ідентичність. В Україні є багато угор-
ських храмів. На жаль, в Угорщині — жодного українсько-
го. Звертаємося до вас з проханням допомогти у вирішен-
ні цього питання», — звернувся священик до прем’єра.

У відповідь Володимир Гройсман розповів, що нещо-
давно брав участь у засіданні Всеукраїнської Ради Церков 
та був приємно здивований співпрацею між українськи-
ми конфесіями. І пообіцяв зробити все, що від нього зале-
жить, щоб вирішити це питання.

Увечері також відбувся святковий концерт, організо-
ваний угорським урядом з нагоди приїзду голови україн-
ського уряду, на якому також був присутній прем’єр-мі-
ністр Угорщини Віктор Орбан.

У ВАЦІ УКРАЇНЦІ ВІДКРИЛИ ВИСТАВКУ, 
ПРИСВЯЧЕНУ УГОРСЬКІЙ РЕВОЛЮЦІЇ 
1956 РОКУ
У будинку культури м. Вац відкрили виставку, присвя-

чену 60-тій річниці угорської революції проти радянської 
влади.

Виставку відкрила голова українського самовряду-
вання у м. Вац Христина Шік. Вона розповіла про історію 
визволення угорського народу від російських окупантів 
та представила угорських художників та українського ху-
дожника Петра Пугу, які виставили свої роботи.

У свою чергу душпастир для українців греко-като-
ликів в Угорщині о. Дам’ян Габорій зазначив, що україн-
ський і угорський народи мають схожу історію. «Україна 
посьогодні протистоїть російській окупації, доказом чому 

є жертви Небесної Сотні, окупація Криму, війна на Сході 
України. Нещодавно в Івано-Франківську було відкрито 
меморіальну дошку з нагоди 60-ї річниці Угорської рево-
люції та організовано багато заходів, приурочених до тих 
подій. У цих заходах взяв участь Держсекретар Угорщини 
у справах релігії та соціальних відносин п. Міклош Шол-
тес», — розповів священик.

На завершення усі присутні спільно помолилися за 
жертв російської агресії в Угорщині та в Україні. 

В залі були присутні угорці та українці, які проживають 
у Ваці та околицях.

У БУДАПЕШТІ ВІДСВЯТКУВАЛИ 
25-РІЧЧЯ ТОВАРИСТВА УКРАЇНСЬКОЇ 
КУЛЬТУРИ В УГОРЩИНІ

Святкування розпочалося 10 грудня з урочистого зі-
брання. Душпастир для українців в Угорщині отець Дам’ян 
Габорій відправив службу й освятив прапор Товариства. 
Потім був виступ українських дітей. Присутніх привітали 
Посол України в Угорщині Любов Непоп, голова Товари-
ства української культури в Угорщині та речник українців 
в угорському парламенті Ярослава Хортяні, представни-
ки угорського уряду. На завершення членам Товариства 
вручили почесні грамоти.

Святковий день завершився концертом у центральній 
угорській базиліці святого Іштвана за участі львівських 
музикантів — квартету зі Львова Leon Voci та симфоніч-
ного оркестру K&K Symphoniker. Концерт відвідали понад 
1000 осіб.

Ювілейні святкування товариства завершилися 
11  грудня при українській парафії Покрови Богородиці 
подячною Божественною Літургією у супроводі квартету 
Leon Voci. До присутніх звернувся о. Дам’ян Габорій й про-
читав вітальне слово від Голови Пасторально-міграційно-
го відділу УГКЦ владики Йосифа Міляна. Єпископ привітав 
спільноту із ювілеєм пройденого шляху, на якому здобуто 
безцінний досвід співпраці, братерства та єдності. «Сьо-
годні ми дякуємо Богові за те, що зібрав вас усіх — різних 
і з різних куточків нашої Батьківщини — у єдину спільно-
ту. Вона для усіх українців в Угорщині є символом вашої 
праці і відваги, заохоченням до творення таких спільнот 
у всьому краю, що вас прийняв. Долучаюся до привітань 
із вашим ювілеєм і до Різдвяних побажань. Хай мир Го-
сподній завжди буде з вами», — зазначив у своєму при-
вітанні владика Йосиф.

Останніми роками світ затоплюють нові й нові хвилі 
міграції. Війни й природні катаклізми спричиняють ви-
мушене переселення, потреба прогодувати сім’ї призво-
дить до трудових міграцій. Хтось, мріючи про добру осві-
ту і кар’єрний зріст, шукає на карті світу країну, яка дасть 
можливість реалізувати себе.

Однак існує ще один вимір міграції, який хотілося б 
назвати «міграцією серця». Хочу розповісти про україн-
ських «мігранток серця» — жінок, які вирушили у доне-
давна невідомий їм світ, тому що знайшли там свою другу 
половину. Саме таку форму міграції я відкрила для себе, 
перебуваючи на Близькому Сході, в Лівані. У цій серед-
земноморській країні українська міграція має здебільшо-
го жіноче обличчя, і це, мабуть, основна її характеристи-
ка. Очевидно, що від часу проголошення Незалежності 
України Ліван став цікавим і українським чоловікам  — 
у діловому плані й у плані бізнес-можливостей. Та все ж 
робочі проекти, зазвичай, не потребують тривалого пе-
ребування в країні, чого не скажеш про подружні зв’язки 
й народження дітей. «Міграція серця» базується на любо-
ві, а тому передбачає тривалість. 

Згідно зі статистикою, у Лівані проживає близько чоти-
рьох тисяч українок, одружених з арабськими чоловіка-
ми. Погодьтеся, «українського цвіту» там багато, особливо 
якщо взяти до уваги площу країни, яка є вдвічі меншою за 
Львівську область. Більшість жінок походять із централь-
них та східних областей України, найчастіше — з міст, ма-
ють вищу освіту. Зі своїми майбутніми чоловіками позна-
йомилися саме в Україні, коли ті були студентами наших 
вишів, а отже, й самі були в статусі мігрантів в Україні. 

Українська міграція в Лівані є молодою. Вік найстарших 
мігранток сягає 60 років. Перші мішані подружжя з’яви-

лися ще за часів Союзу. З проголошенням Неза-
лежності України до арабських студентів додались 
також бізнесмени, які шукають українських партнерів, 
туристи тощо. Соцмережі також є місцем знайомства мо-
лодих людей і сприяють створенню нових українсько-лі-
ванських подружь.

  Українська громада в Лівані нині перебуває на етапі 
формування. Донедавна українки не мали приміщення 
для спільних зустрічей. Відсутність спільної ідеї, безумов-
но, веде до «розсіяння сущих». Однак відкриття нового 
приміщення посольства і недавнє призначення нового 
посла дає надію на майбутні проекти, які формуватимуть 
українську громаду, відповідатимуть її культурним і ду-
ховним потребам. 

Слід зауважити, що Революція Гідності стала ще одним 
маркером самоідентифікації для українок Лівану. Однак 
світоглядні зміни, пов’язані з українським та проєвропей-
ським ціннісним вибором, потребують часу і наполегли-
вої праці — як в Україні, так і в середовищі діаспори. По-

«МІГРАНТИ СЕРЦЯ» на Близькому Сході
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дії останніх років в Україні призвели до творення у Лівані 
волонтерського руху, а голосування громади на останніх 
президентських виборах показало спектр політичної орі-
єнтації, який відповідає загальноукраїнському резуль-
тату виборів. Це надзвичайно важливий показник, який 
демонструє, що наша мікроспільнота є віддзеркаленням 
всієї України. Поза тим, низька явка виборців свідчить 
про віддаленість мігранток від українських питань і про-
блем, а отже є певним лакмусовим папірцем щодо актив-
ності громади.

ОСНОВНІ ВИКЛИКИ  
УКРАЇНСЬКОЇ МІГРАЦІЇ В ЛІВАНІ
З якими викликами зустрічається українка на Близько-

му Сході? 
Створення міжнаціональної сім’ї передбачає адапта-

цію мігрантки до нових умов життя, культури, релігії, схід-
ної ментальності, нової географії, історії, мови, зрештою, 
кухні і грошової одиниці. Система цінностей Лівану відріз-
няється від української, хоча ці дві країни не випадково 
перебувають на перетині культур Сходу й Заходу, а тому 
набули досвіду співіснування та відкритості. 

Ліван  — демократичне суспільство у патріархальних 
шатах. Існує багато подібностей між Україною та Ліва-
ном  — наприклад, такі цінності як сім’я та релігійність. 
Проте є й багато відмінних рис, притаманних лише схід-
ній культурі. Східна ментальність є делікатною, антиноміч-
ною, бурхливою, а часом і мінливою. Повна інтеграція чу-
жинців в арабське суспільство практично неможлива. При 
всій відкритості до іншого, ця культура має завуальовану 
межу поділу на «своє» і «чуже». Тому українка інтегруєть-
ся настільки, наскільки їй це дозволяє середовище, з яким 
вона перебуває у щоденному стосунку. Чи не єдиним по-
середником між українкою та ліванським суспільством є, 
насамперед, її чоловік, а тому часто це переходить у за-
лежність від нього. Чоловік є для неї не лише захистом, а й 
інтерпретатором невідомої їй культури і середовища. Така 
залежність від чоловіка створює дружині певний диском-
форт, оскільки у своєму рідному українському контексті 
вона звикла перебирати на себе і виконувати ряд обов’яз-
ків, які забезпечують їй більшу активність.

Іншим важливим ціннісним аспектом арабського світу 
є сім’я. Вона — ядро, довкола якого будуються відносини. 
Сім’я забезпечує надійний тил  — правовий захист жін-
ки. Приналежність до сім’ї визначає її статус, тому жінка 
в особливий спосіб має дбати про створення гармонії та 
домашнього затишку. Якщо українську мігрантку не під-
тримує її арабська сім’я та чоловік, у чужому світі у неї ма-
ло шансів дати собі раду. 

У Лівані немає суворого розподілу гендерних ролей. 
Жінки беруть участь у суспільному житті поряд із чоло-
віками. Вони здобувають освіту, працюють, водять авто. 
Українські мігрантки також шукають можливості для реа-
лізації. Декому щастить знайти роботу відповідно до сво-

го фаху. Тоді берегиня дому має нагоду вийти за межі сво-
го помешкання і збудувати комунікативну сітку відносин, 
що є надзвичайно важливим для її інкультуризації. Однак 
існує певний вроджений ментальний код даного суспіль-
ства, який, на жаль, не приходить разом із отриманням 
громадянства. Адаптація в арабському світі вимагає чи-
мало зусиль, зрілості, любові, терплячості та мудрості. Не-
одноразово потрібно починати з нуля, або просто навчи-
тися з тим жити. 

В арабському середовищі, повному викликів, людина 
залишається сам-на-сам із собою і «новим світом». На ме-
жі такої конфронтації відчутно зростають її духовні потре-
би й пошуки Бога. Релігійний контекст Лівану багатий на 
різноманітність і дає немало духовних пропозицій. Часто, 
коли думаємо про Близький Схід, зринає ідея «войовни-
чого ісламу» в іпостасі ІДІЛу, насильне прийняття мусуль-
манства тощо. Відповідно, життя українки помилково 
трактується як доля «нової Роксолани», а отже, неминуче 
викликає співчуття. 

Так, можуть траплятися поодинокі випадки повторен-
ня історії Насті Лісовської і в контексті Лівану. Однак за-
галом таке уявлення є, щонайменше, стереотипним. Лі-
ван  — наскрізь релігійна країна. Більшість сповідує іс-
лам, однак є багато християн різних церковних традицій. 
До прикладу, тут немає державної реєстрації шлюбів, на-
томість усі подружжя укладаються релігійними спільно-
тами. Коли українка-християнка одружується із мусуль-
манином, їхнє подружжя має узаконити Імам. Дружина 
у релігійному виборі «наслідує» свого чоловіка, хоча б 
для формального узаконення шлюбу. Нерідко трапляєть-
ся, що поверхове закорінення у християнську традицію 
провадить українку до щирого сповідування ісламу, який 
стає її релігією за переконанням. Тут знову варто пригада-
ти, що й у релігійній царині дружина озирається на свого 
чоловіка, хоч не може, згідно з законом, бути примуше-
ною до прийняття будь-якої релігії. Тим не менше, його 
зв’язок з релігією, з Богом впливає на її самовизначення 
і їхню спільну сім’ю. 

Багато українок в Лівані, одружених з християнами, 
мають нагоду регулярно відвідувати храм і брати участь 
в богослужіннях. Останнє, мабуть, найскладніше, бо ак-
тивна участь у літургійному житті передбачає добре 
знання мови. Богословська термінологія текстів, що роз-
криває зміст віри, не є простою для розуміння  — тим 

більше, якщо вона звучить арабською, грецькою, сирій-
ською чи вір менською. Саме на цих мовах відбуваються 
богослужіння у різних церквах Лівану. Українка, навіть 
якщо володіє арабською, все ж не завжди може переда-
ти свої духовні пережиття тією мовою. А отже, існує необ-
хідність забезпечити духовні потреби української мігра-
ції рідною мовою. 

На сьогодні в Лівані є лише Російська Православна 
Церква, яка дбає виключно про своїх вірних, приналеж-
них до православної гілки Московського Патріархату. 
Українки, одружені з мусульманами або з християнами 
інших «неправославних» конфесій, не мають можливості 
отримати духовний провід. Віднедавна у нас існує украї-
номовна молитовна група, до якої належать українки різ-
них конфесій, однак об’єднує вона невелику кількість жі-
нок. Бажання мати українську Церкву в Лівані залишаєть-
ся мрією. Вийшовши із свого дому, як Авраам, і прийшов-
ши у край, який Господь дав як нову батьківщину, укра-
їнська мігрантка принесла сюди своє серце, а в ньому — 
Україну, образ знайомого їй Бога і жіночу мрію про щастя.

Сестра Ірина Карапата, редемптористка
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4–13 СЕРПНЯ 2017 РОКУ — МІЖНАРОДНА ПІША ПРОЩА  
МІГРАНТІВ ТА ЇХ РОДИН «САМБІР-ЗАРВАНИЦЯ»

26 ЧЕРВНЯ — 2 ЛИПНЯ 2017 РОКУ — ПРАКТИЧНИЙ СПЕЦКУРС З МІСІЙНОГО 
СЛУЖІННЯ ДЛЯ СЕМІНАРИСТІВ ПЕРЕДОСТАННЬОГО РОКУ НАВЧАННЯ  

В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ СЕМІНАРІЇ

10–14 ЛИПНЯ 2017 РОКУ — 
ДУХОВНО-ФОРМАЦІЙНИЙ СЕМІНАР 

ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
МІСІОНЕРІВ УГКЦ  

НА ТЕМУ «ДУШПАСТИРСТВО СІМЕЙ: 
ПЕРЕДПОДРУЖНЯ КАТЕХИЗАЦІЯ, 

ПРОБЛЕМА ЦЕРКОВНОЇ 
ІДЕНТИЧНОСТІ» (VII сесія) В С. ЯМНА 

ПОБЛИЗУ ЯРЕМЧА



Перший Ukraine: Amos 2 (4o W); Частота: 10.795м ГГц;
Поляризація: H; SR: 30000; FEC: 3/4$; Стандарт: DVB-S/MPEG-2;

ID: Pershy Ukraine; Провайдер: Spacecom; Кодування: немає

ДЕПАРТАМЕНТ ПАТРІАРШОЇ КУРІЇ УГКЦ 
У СПРАВАХ ДУШПАСТИРСТВА СИЛОВИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ

Заснований 3 жовтня 2006 року при Патріаршій курії УГКЦ. Його метою є ство-
рення  постійно діючої системи забезпечення пастирської опіки військовим – 

вірним УГКЦ,   на всій території України та координація цієї діяльності.

Пріоритети діяльності Департаменту:
• задоволення релігійних потреб віруючих військовослужбовців;
• співпраця із силовими міністерствами та відомствами (Міністерством оборо-

ни України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною гвардією 
України, Державною прикордонною службою України, Національною поліці-
єю України, Державною службою з надзвичайних ситуацій);

• налагодження внутрішньої структури пастирської опіки військових у всіх 
єпархіях УГКЦ;

• просвітницька робота та співпраця з духовними семінаріями задля обміну 
досвідом між семінаріями щодо виховання майбутніх військових капеланів;

• налагодження міжконфесійної співпраці у сфері пастирської опіки військових;
• міжнародна співпраця.

а/с В-125, Київ, 01001, Україна
(044) 279-19-20

kapelanstvo.ugcc@gmail.com



Паломницький центр створено з метою розвитку паломницького руху в УГКЦ, 
популяризації християнських духовно-культурних центрів в Україні та Європі. 
Патріарший паломницький центр УГКЦ організовує: 
• паломницькі тури на Святу Землю; 
• паломницькі автобусні та авіатури до Європи: Ватикан, Рим, Падуя, Барі (Іта-

лія), Люрд (Франція), Фатіма (Португалія), Ченстохова, Лагевніки (Польща); 
• прощі та екскурсійні тури вихідного дня по святих місцях України; 
• групові та індивідуальні паломницькі тури за доступними цінами.

При Патріаршому паломницькому центрі діє церковна інтернет-крамниця.  
Тут можна придбати довідник паломницьких місць УГКЦ,  а також мапу із зазна-
ченими українськими святинями. В асортименті крамниці представлені різнома-
нітні ікони виготовлені з дерева чи срібла. Особливе місце в каталозі крамниці 
займає духовна література. Є великий вибір біблійних, богослужбових, філософ-
ських книг, виховної та дитячої літератури, а також відео- та аудіозаписи,  цер-
ковні календарі. Великий вибір церковної атрибутики: вервиці, чотки,  
медальйони, хрестики, свічки. Товари церковної крамниці надсилаємо в усі  
куточки України та за кордон.  

http://pilgrimage.in.ua   •   info@pilgrimage.in.ua
м. Київ, вул. Михайлівська, 17/2, оф. 2а; +38 (044) 279-19-20, +38 (096) 330-96-79

http://shop-ugcc.com.ua   •   info@shop-ugcc.com.ua
м. Київ, вул. Михайлівська, 17/2, оф. 2а; +38 (098) 608-15-58, +38 (095) 153-25-45


