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Масове переселення людей відбувалося в усі 
часи. У Старому Завіті описаний велелюдний вихід 
євреїв з Єгипту в пошуках землі обітованої. Міграція 
сприяла появі нових міст і навіть держав, згадати хоча б 
США, Канаду, Австралію, Ізраїль. Сьогодні міграція — це 
свідомий вибір кожної людини, це шанс на краще життя, 
це втеча від війни, насилля, бідності і  екологічних ката-
строф. Але в історії, на жаль, траплялися випадки приму-
сового виселення людей і навіть цілих народів. 

Цього року ми вшановуємо пам’ять українців, депор-
тованих 70 років тому тоталітарним комуністичним режи-
мом до Казахстану. Тисячі чоловіків, жінок і дітей мусили 
призвичаїтися жити у  цьому суворому краю, без права 
повернутися на рідну землю. Але попри всі труднощі і пе-
репони ці люди змогли зберегти любов до Бога і України 
та передати її своїм дітям і онукам. Вони зуміли порозу-
мітися з  місцевим населенням і  подружитися з  казаха-
ми-мусульманами, збагативши їх своєю культурою і  від-
кривши для себе скарби їхньої. 

Міграція, на відміну від депортації, не є негативом. Це 
один із процесів розвитку людства. Але це явище зумов-
лює певні виклики, на які потрібно адекватно та своєчас-
но реагувати як Церкві, так і кожному з нас. 

«Приймати», «захищати», «підтримувати» та  «інтегру-
вати» — Папа Франциск закликає, щоб ці чотири дієсло-
ва стали визначальними у нашому ставленні до мігрантів, 
яких сьогодні у світі понад 250 мільйонів. І ми не можемо 
залишатися осторонь. Адже міграція — це чудова нагода 
для Євангелізації. Люди, яких ми приймаємо і які, можли-
во, ніколи не чули про Христа, отримують шанс Його зу-
стріти. А ми, як християни, маємо забезпечити для них цю 
можливість. Як заповідав нам Господь: «Приходень, що 
перебуває між вами, буде для вас як земляк посеред вас; 
любитимеш його, як себе самого, приходнями бо ви були 
в землі Єгипетській...» (Лев.19,34).
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Н о в и н и  П М В

CІЧЕНЬ 
«ВІН БУВ СВІТЛОМ,  
ОСОБЛИВИМ КАГАНЦЕМ…»  
У РИМІ ПРЕЗЕНТУВАЛИ ЩОДЕННИК  
ОТЦЯ ВАСИЛЯ ПОТОЧНЯКА 

У Римі, в  актовій залі собору святої Софії, відбулася 
презентація Щоденника о.  Василя Поточняка «З дороги 
зцілення», в якому він описував переживання своєї хво-
роби.

Голова Пасторально-міграційного відділу УГКЦ влади-
ка Йосиф Мілян розповів, що о.  Василь дуже любив лю-
дей і свою рідну Турківщину: «Він мав грандіозні плани на 
життя, був у захопленні від нашої Церкви в Києві, коли ту-
ди приїхав, від її розвитку загалом у Центральній і Схід-
ній Україні. Чому він був популярний серед людей? Бо був 
автентичний, правдивий, мудрий, скромний. Він був світ-
лом, особливим каганцем. Якщо ви придбаєте Щоденник, 
хай він буде для вас свідченням людини великого духа, 
людини великої довіри до Бога, людини, яка горіла лю-
бов’ю, щирістю, правдивістю і скоро згоріла».

Владика Йосиф переконаний, що Проща українських 
мігрантів та  їх родин Самбір-Зарваниця, яку заснував 
о. Василь Поточняк, мусить і далі існувати та має носити 
його ім’я.

тих, хто двигав хрест соборності і єдності, хто за цю ідею 
поклав своє життя, а також тих, хто сьогодні на теренах 
Донбасу відстоює єдність і соборність нашої держави». 

Цикл святкувань розпочався в  Посольстві України 
в Угорщині, де за участі посла Любові Непоп, представни-
ка українців в  угорському парламенті Ярослави Хортяні 
та учасників проекту «Діти просять миру» відбулася спіль-
на молитва за єдність України, яку провів душпастир для 
української громади в Угорщині о. Дам’ян Габорій.

Цього ж дня представники української громади взяли 
участь в освяченні та покладанні вінків до пам’ятної дошки 
на будівлі, де у 1919–1924 роках діяла Надзвичайна дипло-
матична місія УНР в Угорщині. Опісля на площі Тараса Шев-
ченка відбувся міжнародний флешмоб «United Ukraine».

ПЕРША РІЗДВЯНА ПРОСФОРА 
У БУДАПЕШТІ
У Будапешті відбулася Різдвяна просфора з  головою 

ПМВ владикою Йосифом Міляном. За традицією, віталь-
ним словом зустріли єпископа наймолодші парафіяни, ді-
ти з катехитичної школи.

Святкова зустріч розпочалася з Архиєрейської Літургії 
в церкві св. Флоріана на площі Тараса Шевченка. Під час 
своєї проповіді владика Йосиф наголосив, що задля ста-
більності у світі, має бути стабільність у душі кожної люди-
ни: «Коли Бог загляне нам в душу, то дуже часто ми стаємо 
стабільними, спокійними, нам відкриваються інші гори-
зонти і ми стаємо іншими людьми, з іншими пріоритета-
ми, подібно до того, як сталося з Закхеєм».

Під час богослужіння владиці Йосифу співслужили ду-
шпастир для українців в Угорщині о. Дам’ян Габорій, еко-
ном Київської архиєпархиї УГКЦ о.  Іван Сохонь та секре-
тар владики о.  Роман Улей. Божественну Літургію своїм 
співом збагатив новостворений хор «Новус».

Після Літургії владика помолився за Героїв Крут та за-
вершив духовну зустріч молитвою за Україну. Відтак укра-
їнська громада відсвяткувала Різдвяну просфору з  вла-
дикою Йосифом. Єпископ привітав українців Будапешта 
з Різдвяними святами і побажав, щоб цей рік став для них 
роком миру: «Бажаю, щоб цей рік був для вас роком пере-
моги. Якщо ми будемо добрими — цей рік буде добрим 
для тих, хто біля нас; якщо будемо терпеливі, то злості 
стане менше в цьому світі; якщо будемо милосердні і хо-
ча б одного голодного нагодуємо, то на одного голодно-
го у  світі стане менше. Ми маємо величезний потенціал 
у храмі нашої душі! Не соромтеся бути добрими і добром 

обдаровувати людей, тоді любов і добро переможе. Різд-
во є для нас величним святом, бо Бог прийшов до нас як 
світло, і ми теж намагаємося бути світлішими. Спробуймо 
бути друзями з Богом і між собою».

Відтак владика Йосиф розділив з  українською грома-
дою Будапешта святкову просфорку. Під час зустрічі луна-
ли українські коляди, віншування, кожен мав нагоду по-
спілкуватися з єпископом.

БЕРЕЗЕНЬ
ВІЗИТАЦІЯ ГОЛОВИ ПМВ ДО ГРЕЦІЇ
Голова ПМВ владика Йосиф Мілян під час візитації до 

Греції представив в  Афінах нового священика для укра-
їнців греко-католиків у цій країні о. Андрія Твердохліба.

Цей візит спричинений заміною священика для міс-
цевих громад в  Афінах і  Патрах. Раніше громадою УГКЦ 
у Греції опікувалися ієрм. Орест Козак та ієрм. Пантелей-
мон Гербері. Це душпастирі з монастиря монахів студитів. 
Вони, згідно з розпорядженням ігумена Свято-Успенсь кої 
Унівської Лаври, завершили своє служіння у Греції, тому 
настала потреба представити нового священика. Тож на 
недільній Літургії у  місцевому храмі, громаді був пред-
ставлений о. Андрій Твердохліб, який раніше душпасти-
рював у Падуї. Він 10 років служив в Італії, а останні кіль-
ка років працював в  Україні. З  19 березня він розпочав 
свою душпастирську працю для нашої громади в Афінах 
і в Патрах.

Українська громада щиро привітала нового священи-
ка, і так само тепло попрощалася з о. Орестом, «до якого 
прикипіли за ці кілька років».

Під час візиту до Греції голова ПМВ провів робочу зу-
стріч з  Апостольським екзархом для католиків візантій-
ського обряду в Греції єпископом Мануелем Ніном, який 
розповів, що громада УГКЦ у Греції доволі велика. Щоне-
ділі в  Афінах служать дві Літургії. Є дорослий і  дитячий 
церковні хори. При парафії УГКЦ в Афінах працюють три 
сестри монахині Чину святого Василія Великого.

А напередодні, 18 березня, голова ПМВ разом з інши-
ми душпастирями взяв участь у  Шевченківському уроці 
в українській школі в Афінах. «Українська громада в Афі-
нах свого часу мала одну велику українську школу, яка бу-

Упорядник Щоденника і автор передмови настоятель 
Свято-Іванівської Лаври Студійського уставу УГКЦ о.  Юс-
тин Бойко, один з найближчих приятелів о. Василя Поточ-
няка, розповів про історію написання, публікації та  про 
структуру видання. Тож, окрім власне щоденника, у книзі 
вміщено і духовний тестамент (заповіт) о. Василя та спо-
гади людей, які відіграли особливу роль у його житті, зо-
крема у часі його важкої хвороби, — Блаженнішого Лю-
бомира Гузара, владики Йосифа Міляна, о. Василя Говери, 
Олеся Городецького, Марії Матіос, Павла Дворського.

«Пам’ятаєте 2000-ні роки в  Італії, коли тут був наплив 
наших людей? Люди їхали заробляти гроші, щоби утрима-
ти дітей і родини. Всі жили міфом, що зароблять і повер-
нуться додому. І ось отець Василь, який приїхав до Рима 
на навчання, почав їздити до українців і побачив страшну 
деградацію. Він вирішив нести Слово Боже нашим людям 
і своєю ревністю почав заохочувати інших священиків, які 
прибули сюди вчитися. А в 2001 році він був офіційно при-
значений Пасторальним координатором для українців 
Італії. Потім почали організовуватися спільноти. Тож у чо-
му суть Поточняка? В  тому, що він жінкам, які приїхали 
з  іншими цілями, почав говорити про найважливіше: як 
не здобудете віри  — загубите все»,  — розповів о.  Юс-
тин та додав, що Щоденник о. Василя — це свідчення, як 
сприймати Божу волю і її переживати, тож ПМВ видав цей 
Щоденник, щоби о. Василя Поточняка пам’ятали як люди-
ну віри. 

Голова Християнського товариства українців в  Іта-
лії Олесь Городецький, який приятелював з  о. Василем 
Поточняком, поділився спогадами про нього, зокрема, 
що отець був патріотом, діяльною людиною, праведним 
і  ревним священиком: «Він був собою, ніколи не зміню-
вався на догоду комусь. Вже будучи важкохворим, він 
приїхав до Рима і  взяв участь у  мітингах на підтримку 
Майдану, Революції Гідності».

Секретар ПМВ о.  Андрій Гах розповів про створення 
благодійного фонду, який заповідав заснувати о.  Василь 
Поточняк для допомоги онкохворим священикам і духов-
ним особам.

Перед початком презентації у соборі святої Софії від-
булася Архиєрейська Літургія, яку очолив владика Йосиф 
Мілян.

ВІЗИТ ВЛАДИКИ ЙОСИФА МІЛЯНА  
ДО УГОРЩИНИ
Упродовж тижня в  Угорщині відбулася низка заходів, 

пов’язаних зі святкуванням Дня Соборності, привітав 
угорських українців з  цієї нагоди і  голова ПМВ владика 
Йосиф Мілян, який у січні перебував з візитом у цій країні: 

«Глобальний мир починається з  кожного з  нас. Ціліс-
ність і  соборність української держави залежить від на-
шої цілісності. Дуже часто ми є роздвоєні, часто маємо 
різні погляди і  думки. А цілісність  — це щось таке, що 
пов’язує нас з  нашим Творцем, з  Господом Богом. Свят-
куючи Соборність, кожен з нас мусить застановитися на-
скільки ми цілісні, єдині між собою, єдині з Богом, єдині 
в своїй родині, єдині в ідеї, єдині в товаристві з друзями. 
Бог є вчителем, як маємо працювати на єдність усіх нас».

Єпископ подякував українській спільноті в Будапешті, 
яка відзначила День Злуки «в ім’я пам’яті наших батьків, 
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ла створена нашою церковною громадою. Але українцям 
замало однієї, треба багато. Тому, на жаль, сьогодні в Афі-
нах три школи. Розмовляючи з учнями однієї зі шкіл у су-
боту, ми почули цікаву річ: що страшокласникам цікавіше 
було б в одній школі, де багато дітей, більше друзів, біль-
ше галасу. Може дорослі почують цей дитячий голос», — 
сподівається єпископ.

Крім того, голова ПМВ зустрівся в Афінах з тимчасовим 
повіреним-радником Посольства України у  Греції Ната-
лією Косенко. Вони обговорили аспекти співпраці нашої 
громади і Посольства України в Греції та можливості про-
ведення рекреаційно-катехитичного табору для україн-
ських дітей з Греції та з України на морському узбережжі 
Греції. 

У КИЄВІ ПРЕЗЕНТУВАЛИ ЩОДЕННИК 
ОТЦЯ ВАСИЛЯ ПОТОЧНЯКА 
У Києві відбулася презентація Щоденника о. Василя По-

точняка «З дороги зцілення». «Він завжди був собою. Він 
був автентичною людиною, автентичним християнином 
і  священиком. Його автентика проявлялася у  цілковитій 
довірі до Бога. Я  не пам’ятаю, щоби люди так молилися 
за свого священика, як це було в історії з отцем Василем 
Поточняком. Бог зціляв не тільки його, а й усю мирянську 
спільноту, яка пробувала змінити хід історії життя отця 
Василя», — сказав голова ПМВ владика Йосиф Мілян під 
час презентації та додав, що о. Василь дуже любив свою 
Батьківщину — село Лімну на Львівщині і його мешкан-
ців. Він  не мав великих статків. Але якось на празник 
у рідному селі влаштував людям феєрверк — він хотів їх 
збагати тією красою.

Зі слів владики, о. Василь Поточняк був молодий, але 
глибоко духовний священик «завжди скромний, тихий, 
але, як бойко, впертий, завжди був готовий боронити 
правду», «мав великий потенціал духовного провідни-
ка». «Варто перечитати абзац з цього «Щоденника», щоби 
бодай на хвилинку зупинити шалений темп свого життя 
і застановитися над тим, що ми не вічні, що ми обмежені 
в часі і цей час маємо використати на те, щоби добром об-
даровувати інших, щоби змінити цей світ на краще». 

Секретар ПМВ о. Андрій Гах зауважив, що це вже третя 
презентація Щоденника, перша відбулася у грудні мину-
лого року у Львові, а друга — у січні цього року в Римі: 
«Ми зробили таку географію і порядок презентацій, щоби 

символічно окреслити шлях отця Василя, який народився 
на Львівщині, потім навчався і душпастирював в Італії і за-
снував там багато громад, а останні роки жив і працював 
у Києві».

Він додав, що всі кошти від продажу Щоденника будуть 
спрямовані до благодійного фонду, який заповідав засну-
вати о. Василь Поточняк для допомоги онкохворим свя-
щеникам і  духовним особам. Наразі Фонд перебуває на 
стадії оформлення.

Після презентації Щоденника відбувся вечір пам’яті 
о. Василя, на якому присутні ділилися своїми спогадами 
про священика та роздумами про його життєвий шлях.

Назва Щоденника  — «З дороги зцілення»  — знако-
ва, оскільки впродовж своєї хвороби о. Василь сповіщав 
близьких людей про свій стан і  перебіг лікування через 
смс, які завжди завершувалися словами «З дороги зцілен-
ня». У виданні зібрані всі такі повідомлення о. Василя.

КВІТЕНЬ
ВІЗИТ ВЛАДИКИ ЙОСИФА МІЛЯНА  
ДО ІЗРАЇЛЮ 

Голова ПМВ владика Йосиф Мілян у  рамках візиту до 
Ізраїлю зустрівся з архиєпископом Хайфи Джорджем Ба-
куні, митрополитом мелхітів католиків Акка, Хайфи, Наза-
рета і всієї Галилеї. Він подякував архиєпископу за гостин-

ність і представив нового священика, який душпастирю-
ватиме для українців греко-католиків в Ізраїлі, о. Патрика 
Совяка, ЧБМ. Сторони обговорили подальшу співпрацю 
щодо надання душпастирської опіки вірним УГКЦ в Ізра-
їлі. У зустрічі взяв участь і секретар ПМВ о. Андрій Гах.

* * *
Напередодні Вербної неділі, у Лазареву суботу, голова 

ПМВ відслужив Божественну Літургію в Нетанії, зустрівся 
з українською громадою та представив нового священи-
ка для українців в Ізраїлі. Під час проповіді владика наго-
лосив на силі Божої любові, як здатна змінювати нас: «Як 
Ісус воскресив Лазаря, так може дати інше життя кожному 
з нас». Після Літургії відбулося освячення лози. 

* * *
У Квітну Неділю голова ПМВ владика Йосиф Мілян 

звершив Божественну Літургію в ізраїльському місті Хай-
фа і освятив вербу для громади Різдва Пресвятої Богоро-
диці. Голова ПМВ зустрівся з вірними УГКЦ, які мешкають 
у Хайфі, і представив громаді нового священика о. Патри-
ка Совяка. Після цього владика Йосиф взяв участь в еку-
менічній процесії в Хайфі, разом з архиєпископом Хайфи 
Джорджем Бакуні, а також представниками Маронітської, 
Римо-Католицької, Грецької, Православної та  Англікан-
ської церковних громад. 

Цього ж дня голова ПМВ звершив Божественну Літур-
гію у храмі Благовіщення в ізраїльському місті Яффо та зу-
стрівся з місцевою громадою українців греко-католиків.

* * *
В рамках цього візиту голова ПМВ владика Йосиф Мі-

лян і секретар ПМВ о. Андрій Гах зустрілися з Хранителем 
Святої Землі о. Франческо Паттоном, ЧБМ та віце-Храни-
телем Святої Землі о. Доброміром Яшталом, ЧБМ. 

На зустрічі йшлося про стан спільнот УГКЦ в  Ізраїлі, 
перспективи їх розвитку та подальшу співпрацю.

Голова ПМВ подякував Хранителю Святої Землі за 
гостинність до священиків, які душпастирюють для вірних 
УГКЦ в  Ізраїлі, зокрема до о.  Пантелеймона Зайця,  ЧБМ, 
та представив нового душпастиря для українців греко-ка-
толиків в Ізраїлі — о. Патрика Совяка, ЧБМ.

Владика Йосиф відвідав і Патріархію Єрусалима (РКЦ), 
зустрівся з  Апостольським адміністратором Єрусалим-
ського Патріархату преосвященним Пієрбаттістою Піц-
цабалла та подякував йому за допомогу і сприяння у ду-
шпастирстві вірних УГКЦ на Святій Землі і українських па-
ломників в Єрусалимі та Ізраїлі загалом.

Окрім того, під час перебування на Святій Землі голова 
ПМВ зустрівся з  надзвичайним та  повноважним послом 
України в Ізраїлі Геннадієм Надоленком. На зустрічі йшло-
ся про співпрацю між посольством і Церквою та про роз-
виток української спільноти в Ізраїлі. Владика Йосиф поді-
лився враженнями від відвідин спільнот українців у Хай-
фі, Нетанії і Яффі та розповів, які питання турбують вірних 
УГКЦ в Ізраїлі. 

ТРАВЕНЬ
СЕМІНАР ДЛЯ СВЯЩЕНИКІВ УГКЦ, 
ЯКІ СЛУЖАТЬ У ПОРТУГАЛІЇ 
У португальському місті Евора з  ініціативи Капеланії 

УГКЦ в Португалії 25–26 травня ПМВ провів духовно-фор-
маційний семінар для священиків УГКЦ, які душпастирю-
ють на теренах Португалії, на тему: «Душпастирство сімей 
в умовах новітньої міграції в Європі».

Зі вступним словом до священиків звернувся голова 
ПМВ владика Йосиф Мілян: «Я тішуся, що ви зростаєте! Ви 
самі ініціювали проведення духовно-формаційного семі-
нару. Ви хотіли зустрітися, щоб підкріпити себе як душпас-
тирів, щоби краще послужити нашим людям. І я вітаю вашу 
ініціативу та всіх, хто до неї у будь-який спосіб долучився».

Він відзначив, що тема зустрічі не випадкова. «Мігра-
ція дуже тісно пов’язана з проблемою подружжя. Йдеть-
ся про дітей, які залишаються без батьків, про розбиті по-
дружжя, про розлучення. Вимірів дуже багато. Я  вже не 
кажу про новітні загрози, про створення псевдорелігій-
них рухів і про секуляризаційні впливи на родину». 

В рамках семінару учасники розглянули богослов-
сько-духовний аспект християнського подружжя; кано-
нічні аспекти звершення Таїнства подружжя на території, 
де немає ієрархічних структур УГКЦ; застосування Уставу 
богослужінь УГКЦ священиками в умовах міграції; питання 
катехизації та євангелізації дітей, молоді і дорослих та ін.

* * *
У свято Вознесіння Господнього владика Йосиф звер-

шив Божественну Літургію, йому співслужили священи-
ки — учасники семінару.

«Вітаю вас тут у Еворі. 15 років молитесь у цьому храмі. 
15 років пробуєте зорганізуватися у Церкву, яку Бог сво-
єю любов’ю до нас, людей, вчинив на землі. 15 років свят-
куєте Вознесіння Господнє, який переніс вас до цього міс-
ця», — звернувся владика Йосиф до громади УГКЦ в Еворі 
під час проповіді.

Він зазначив, що у  Португалії добре ставлення до мі-
грантів: «Патріарх Лісабонський каже, що португальці не 
вважають негативом міграцію і  мігрантів. Адже кожен 
четвертий португалець сам є мігрантом».
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* * *
Учасники семінару взяли участь у  прощі греко-като-

ликів Португалії до Фатіми з нагоди 100-ліття об’явлення 
Пресвятої Богородиці. Владика Йосиф відслужив Архи-
єрейську Божественну Літургію, в якій взяли участь понад 
800 українців-паломників.

Опісля Літургії відбулася Хресна Дорога, Молебень до 
Пресвятої Богородиці та посвята України під Покров Пре-
святої Богородиці. 

* * *
В рамках візиту до Португалії голова ПМВ владика 

Йосиф Мілян мав зустрічі з  архиєпископом Евори Жо-
зе Франциско Сансешем Алвешем та єпископом м. Сету-
бал Жозе Орнеласом Карвалю. На зустрічах йшлося про 
УГКЦ в Португалії, потребу в священиках для надання ду-
шпастирської опіки українцям греко-католикам у Порту-
галії і  в м. Евора зокрема, та  про співпрацю між Україн-
ською Греко-Католицькою Церквою та  Римо-Католиць-
кою Церквою. 

ЧЕРВЕНЬ
ЛІТНІЙ ТАБІР У ЛАТВІЇ
З 26 по 30 червня Пасторально-міграційний відділ 

УГКЦ провів у Латвії літній табір для дітей українців гре-
ко-католиків, які мешкають в країнах Балтії, «Тавор». Міс-
цем його проведення став комплекс «Gošivs», розташо-
ваний за  50 км від Риги. У  таборі взяли участь близько 
50 осіб. Це діти віком від 5 до 16 років, деякі з них приїха-
ли з батьками. Організували та провадили табір анімато-
ри з України та священики УГКЦ о. Роман Сапужак (Латвія) 
та о. Олег Поп’юк (Естонія).

СЕРПЕНЬ
ПРОЩА З САМБОРА ДО ЗАРВАНИЦІ 
Святою Літургією у храмі Різдва Пресвятої Богородиці 

міста Самбора розпочалася ХІІ Міжнародна піша проща 
родин мігрантів та людей доброї волі з Самбора до Зарва-
ниці. Проща, організована Пасторально-міграційним від-
ділом УГКЦ, тривала з 4 по 13 серпня 2017 року Божого.

У молитовну десятиденну дорогу з  Самбора вируши-
ло 312 паломників з Львівської, Івано-Франківської, Тер-

нопільської, Вінницької, Закарпатської та Черкаської об-
ластей, міста Києва та  родина із Відня (Австрія). Проща 
зібрала заробітчан зі Швеції, Польщі, Італії, Іспанії, Чехії, 
США, Ізраїлю та Росії. Третина паломників — діти та роди-
чі заробітчан, які працюють в Італії, Польщі, Іспанії, Канаді, 
Португалії, Греції, США, Канаді, Великобританії, Нідерлан-
дах, Сербії, Австрії та Німеччині.

Маршрут прощі проліг теренами Львівської, Івано- 
Франківської та Тернопільської областей.

Молитовна програма прощі духовно насичена: що-
денна ранішня Літургія, катехиза священиків, ранішні 
та вечірні молитви, вервиця за заробітчан та жертводав-
ців прощі, Ісусова молитва, праця в групах, нічні чування 
та інші молитовні практики.

Учасники йшли у  30 паломницьких групах. У  наймо-
лодших групах «Промінці» та «Юнацтво» було 26 палом-
ників, чимало було і молодих прочан віком 18–25 років. 
Наймолодшому учаснику прощі був лише рік, найстаршо-
му — 84 роки.

Проща присвячена 125-й річниці від дня народження 
Патріарха Йосипа Сліпого.

Засновником та  першим духовним опікуном Міжна-
родної пішої прощі родин мігрантів та людей доброї во-
лі з  Самбора до Зарваниці був світлої пам’яті о.  Василь 
Поточняк. У  перше паломництво у  2006 році вирушили 
24  прочани, а минулого року проща об’єднала близько 
430 осіб.

ВЕРЕСЕНЬ
РЕФЕРЕНТ ПМВ ОТЕЦЬ РОМАН 
ІЛЬНИЦЬКИЙ ВІДВІДАВ З РОБОЧИМ 
ВІЗИТОМ МОЛДОВУ
У рамках робочого візиту до Молдови 8 вересня рефе-

рент ПМВ о. Роман Ільницький зустрівся в Кишиневі з міс-
цевим римо-католицьким владикою Антонієм Кошею. Під 
час зустрічі, в якій взяли участь і о. Юрій Боєчко та душпас-
тирі для українців греко-католиків у Молдові о. Роман По-
правка та  о.  Ігор Плевський, було порушено чимало пи-
тань душпастирювання серед греко-католиків у  Молдо-
ві та окреслено майбутні напрями розвитку і поширення 

служіння. Опісля зустрічі відбулося спільне богослужіння.
Наступного дня відбулась зустріч священиків з Михай-

лом Харишиним, радником Посольства України в Молдо-
ві з консульських питань. Сторони обговорили актуальні 
питання української громади в  Молдові. Михайло Хари-
шин був одним із ініціаторів заснування громади україн-
ців греко-католиків у Молдові у 2000-х роках і до сьогодні 
допомагає громаді, наразі — щодо виділення земельної 
ділянки в Кишиневі під будівництво українського храму.

Священики мали зустрічі з  українськими громадами, 
довідалися про особливості соціального служіння україн-
цям Молдови, зокрема як діє реабілітаційний центр та бу-
динок для безхатченків, якими опікується парафія.

ПАПА ПОДЯКУВАВ УЧАСНИКАМ 
ЗУСТРІЧІ ВІДПОВІДАЛЬНИХ 
ЗА ДУШПАСТИРСТВО МІГРАНТІВ 
В ЄВРОПІ
У Римі відбулася щорічна зустріч відповідальних за 

душпастирство мігрантів в  Європі, організована Радою 
Єпископських Конференцій Європи (РЄКЄ). У зустрічі взя-
ли участь представники 23 європейських країн. Україну 
представляв секретар ПМВ о. Андрій Гах.

Учасники заходу зустрілися з Папою. Він подякував їм 
за працю і  запевнив їх у  своїй молитві за них. Святіший 
Отець наголосив, що тема міграції для нього дуже близь-
ка і він особисто слідкує за подіями у цій сфері.

«З усього серця хочу подякувати вам за численні ста-
рання протягом цих останніх років для багатьох братів 
та сестер, мігрантів і біженців, що стукають у двері Євро-
пи в  пошуках більш безпечного місця та  більш гідного 
життя», — розпочав своє слово Папа Франциск.

«Материнська любов Церкви до тих наших братів та се-
стер прагне бути виявлена у  конкретний спосіб на усіх 
етапах міграційного досвіду», — мовив Святіший Отець, 
зазначаючи, що визнавати та служити Господеві у наших 
братах та  сестрах, що перебувають «у подорожі»,  — це 
відповідальність, яка зближає усі окремі Церкви у постій-
ному, скоординованому та ефективному заанґажуванні.

Глава Католицької Церкви висловив стурбованість 
з  приводу виявів нетолерантності, дискримінації та  ксе-
нофобії, які можна зауважити у різних частинах Європи. 
Їх причиною часто є недовіра та страх перед іншим, пе-
ред чужинцем. «Мене значно більше хвилює сумна кон-
статація того, що наші католицькі спільноти в  Європі не 
є винятком у цих оборонних та відкидаючи реакціях, оп-
равдовуваних не дуже добре обґрунтованим «моральним 

обов’язком» зберегти первинну культурну та  релігійну 
ідентичність»,  — сказав він та  додав, що Церква поши-
рилась на усіх континентах саме завдяки міграції місіо-
нерів, які були переконані в універсальності Христового 
Євангелія, призначеного для чоловіків та жінок усіх куль-
тур. В істо рії Церкви не бракувало спокус ексклюзивізму 
та оборони власної культури, але Святий Дух завжди до-
помагав вірним їх подолати, відкритись на ближнього, що 
завжди стає можливістю духовного збагачення та зросту. 
«Святий Дух допоможе нам і сьогодні зберегти цю пове-
дінку довірливої відкритості, що дозволяє подолати будь-
яку перешкоду», — запевнив Папа.

ЖОВТЕНЬ 
ВЛАДИКА ЙОСИФ МІЛЯН ПЕРЕДАВ 
ДЛЯ КАЗАХСТАНУ ПАМ’ЯТНИЙ ЗНАК 
ДЕПОРТОВАНИМ УКРАЇНЦЯМ
5 жовтня у  Патріаршому соборі УГКЦ відбулася пере-

дача частини пам’ятника депортованим українцям, який 
згодом встановили у  Казахстані на території української 
церкви в Караганді з нагоди відзначення 70-их роковин 
депортації українців у Казахстан.

Автори проекту — скульптори Олесь Сидорук і Борис 
Крилов. Хрест виготовили в Казахстані, рушник — в Укра-
їні. Передав пам’ятний знак для казахської сторони голо-
ва ПМВ владика Йосиф Мілян:

«Сьогодні у Патріаршому Соборі ми розпочинаємо ак-
цію з вшанування пам’яті українців, депортованих до Ка-
захстану, з нагоди 70-ї річниці депортації. Сподіваємось, 
останньої. Бо протягом історії українці і раніше були де-
портовані до цих суворих казахських земель. Ми сьогод-
ні передаємо Уповноваженому у справах України у Респу-
бліці Казахстан Володимиру Джиджорі частину пам’ятно-
го знаку — вилитий у бронзі рушник, який буде змонто-
ваний на хресті у Караганді. Хрест виготовлений з казах-
ського граніту. Це символ розп’ятої душі, розп’ятої укра-
їнської думки, культури, врешті решт — людської долі».

З його слів, у цього пам’ятника — глибокий символізм: 
«Хрест — це символ перемоги, звитяги, хрест досвідчує 
Воскресіння. Український рушник  — це символ нашої 
культури, наших переживань».
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Владика подякував за роботу скульпторам та за спри-
яння в  проведенні заходів Міністерству закордонних 
справ, Посольству України у Республіці Казахстан та Сві-
товому конгресу українців.

У заході взяли участь автори пам’ятника, представники 
МЗС, Посольства України у Республіці Казахстан і Світово-
го конгресу українців.

ВЛАДИКА ЙОСИФ МІЛЯН 
НА Х ЕКУМЕНІЧНОМУ  
СОЦІАЛЬНОМУ ТИЖНІ:  
«СЬОГОДНІ ОБОВ’ЯЗОК ЦЕРКВИ — 
ЗВЕРНУТИ УВАГУ НА МОЛОДЬ»
Владика Йосиф Мілян взяв участь у  відкритті Х Еку-

менічного соціального тижня, який проходив у  Львові 
4–8 жовтня. Захід розпочався з молитви у храмі Софії-Пре-
мудрості Божої, де митрополит Львівський владика Ігор 
Возьняк очолив Божественну Літургію. Опісля відбулося 
урочисте відкриття та пленарне засідання суспільного фо-
руму в Центрі митрополита Андрея Шептицького (УКУ).

«Молодь становить головну рушійну силу нової укра-
їнської діаспори у Європі. Вона не позбавлена своїх труд-
нощів, але вона дійсно є надією Церкви, держави, Народу! 
Сьогодні наш обов’язок — звернути на неї увагу, на її при-
сутність і увійти з нею в діалог. Ми не можемо передбачи-
ти, як вона поведеться. Але бути поруч з молодими людь-
ми у період їхнього дозрівання є обов’язком як кожного 
свідомого християнина, так і  кожної церковної інститу-
ції», — наголосив владика Йосиф Мілян під час свого ви-
ступу «Становлення нової української діаспори в Європі. 
Діти і молодь — основна увага майбутнього».

Під час відвідин громад українців у  країнах Європи, 
єпископ зауважив щораз більшу кількість дітей і молоді. 
Велика частина з них народилася вже на «нових землях», 
чимало переїхали зі своїми батьками з  України у  дуже 
юному віці. Говорячи про виклики перед молоддю у но-
вітній діаспорі, він підкреслив, що остання хвиля трудової 
міграції найбільше вдарила по сім’ях. Тож часто втрачав-
ся зв’язок між батьками і  дітьми. Як наслідок  — нелегкі 
взаємини молодих людей з батьками. Крім того, владика 
не оминув увагою і цінності, у яких виховується сучасна 
українська молодь у Європі. Не рідко батьки з малих літ 
привчають дітей до думки, що головною метою їхнього 
життя повинна бути кар’єра і гроші, щоб діти не трудили-

ся так, як їхні батьки. Проте, коли за основу виховання ді-
тей та молоді взяти ось такі орієнтири, то навряд чи така 
людина, коли дійде до повноти літ, буде думати про щось 
Боже, церковне чи патріотичне.

У ЛЬВОВІ ВІДКРИЛИ ВИСТАВКУ 
ПАМ’ЯТІ ОТЦЯ ВАСИЛЯ ПОТОЧНЯКА
26 жовтня у Львівському історичному музеї відкрилася 

виставка «Апостол душпастирства мігрантів», присвячена 
вшануванню пам’яті координатора для українців Італії, се-
кретаря Пасторально-міграційного відділу УГКЦ отця Ва-
силя Поточняка (1974–2015 рр.).

На виставці представлено близько 300 експонатів. Ма-
теріали передані Музею родиною о. Василя Поточняка (се-
страми Світланою і Ніною), Пасторально-міграційним від-
ділом УГКЦ (владикою Йосифом Міляном та  о.  Андрієм 
Гахом), представниками церковних громад Італії (Брешії, 
Болоньї, Риму, Реджіо-Емілії та  Мілану), приватними осо-
бами — знайомими, друзями, сподвижниками отця.

Експозиційним матеріалом стали документи, світли-
ни, особисті речі, священичий одяг, ікони, міграційна пе-
ріодика, релігійна література, предмети побуту, сувеніри 
з подорожей, подарунки та багато інших речей. Експона-
ти виставки згруповані відповідно до головних періодів 
життя: дитинство, навчання і душпастирська праця у Дро-
гобицькій духовній семінарії; координаторство україн-
ських громад Італії; духовне служіння о. Василя на посаді 
секретаря Пасторально-міграційного відділу УГКЦ.

Над виставкою працювали: Ольга Сторож, Світлана 
Олексенко, Сергій Следзь, Ольга Аржанова, Христина Ма-
ліновська, Ігор Мисяк.

Мета виставки  — показати багатогранність пастир-
ської праці духівника за кордоном: від створення церков-
них громад мігрантів до відстоювання їхніх трудових прав 
на чужині, підтримки рідної мови, традицій, пропагуван-
ня української культури у світі.

Окремо в  експозиції представлено фрагменти пере-
сувної виставки «Наші в Італії, яка була відкрита о. Васи-
лем Поточняком у Римі, щоби показати реальне станови-
ще українських заробітчан в  Італії. Це перша і єдина ви-
ставка документів, матеріалів, взірців прикладної та пое-
тичної творчості, світлин про життя, свята та будні україн-
ських трудових мігрантів в Італії.

У церемонії відкриття виставки взяли участь родичі та 
близькі о. Василя, дирек тор Львівського історичного му-
зею Роман Чмелик, референт ПМВ о.  Роман Ільницький, 
колишні мігранти Оксана Пронюк та Ігор Лазоришин.

«Прийняти, захистити, підтримати та  інтегрувати мі-
грантів і біженців» — такою є тема Послання Папи Фран-
циска з нагоди Всесвітнього дня мігранта та біженця, що 
відзначатиметься 14 січня 2018 року. Послання, датова-
не 15 серпня — урочистістю Внебовзяття Пречистої Діви 
Марії, оприлюднили у Ватикані 21 серпня 2017 року.

Глава Католицької Церкви назвав «знаком часу» сумне 
й часто трагічне становище численних мігрантів, що вті-
кають від війни та нужди. Папа нагадав, що першу подо-
рож в межах Італії на початку свого понтифікату він здійс-
нив на острів Лампедузи, куди прибувають мігранти з Аф-
рики, та зазначив, що в рамках нової Дикастерії сприяння 
цілісному розвиткові людини він створив спеціальну сек-
цію, присвячену мігрантам і біженцям. Те, що Папа особи-
сто її очолить, виразить «турботу Церкви про мігрантів, 
переселенців, біженців і жертв торгівлі людьми».

Святіший Отець наголосив, що з огляду на слова Хри-
ста, записані святим Матеєм у 25-й главі його Євангелія, 
«кожен чужинець, що стукає до наших дверей, є нагодою 
зустрітися з  Ісусом Христом». Тому йдеться про «велику 
відповідальність», яку Господь ввірив Церкві і  яку вона 
«хоче розділити з усіма віруючими та людьми доброї во-
лі, які покликані з великодушністю, готовністю, мудрістю 
та  далекоглядністю відповісти на численні виклики, що 
постають у зв’язку з сучасним явищем міграції, — кожен 
відповідно до своїх можливостей».

У цьому контексті Святіший Отець пропонує чотири 
слова, «що ґрунтуються на принципах навчання Церкви», 
навколо яких може будуватися «наша спільна відповідь» 
на згадані виклики. Ними є: «приймати», «захистити», 
«підтримувати» й «інтегрувати».

Папа вказав на необхідність «надати мігрантам і біжен-
цям ширші можливості безпечного й законного в’їзду до 
країн призначення». Йдеться про спрощення умов надан-
ня «гуманітарних віз» та про сприяння возз’єднанню сі-
мей. Існує також необхідність відкривати «гуманітарні ко-
ридори для найуразливіших верств мігрантів». Він крити-
кує практику «колективної депортації», особливо, якщо її 
здійснюють до країн, що не гарантують дотримання фун-
даментальних прав.

Принцип центральності людської особи «завжди зо-
бов’язує ставити на перше місце особисту безпеку понад 
національну». Це також заохочує «докладати зусиль для 
того, щоб віддавати перевагу альтернативним рішенням» 
замість утримування мігрантів під арештом.

Роздумуючи над аспектом «захистити», Глава Католиць-
кої Церкви підкреслює, що цей захист «включає серію дій 
з метою захисту прав і гідності мігрантів та біженців, неза-
лежно від їхнього статусу». Такі дії повинні розпочинатися 
вже на батьківщині, де ще перед від’їздом має бути доступ-
ною необхідна інформація та  вжито заходів щодо запобі-
гання практикам нелегального найму, й продовжуватися 

на місці прибуття, аби забезпечити належний 
консульський супровід, мінімальні умови, сво-
боду переміщення та можливість працювати.

«Належно визнані та  оцінені навички й вміння 
мігрантів, прохачів про притулок і  біженців станов-
лять справжній ресурс для спільноти, яка їх приймає», — 
стверджує Папа. Він закликає пам’ятати, що неповнолітні 
особи мають право на здобуття освіти та на те, аби жити 
разом зі своїми сім’ями. Ще однією проблемою є те, що 
нині у світі чимало людей мають статус «особи без грома-
дянства», тому потрібно реформувати законодавство про 
громадянство окремих країн та узгодити з міжнародним 
правом. 

Коли йдеться про «підтримувати», то мігранти повинні 
мати змогу реалізуватися як особи «в усіх вимірах, з яких 
складається людська природа, задумана Творцем». Серед 
цих вимірів важливе місце посідає релігійний, «гарантую-
чи всім іноземцям свободу віросповідання та  релігійних 
практик». Святіший Отець заохочує до включення мігран-
тів у  суспільне життя та  у  світ праці, звертаючи особливу 
увагу на потреби мігрантів-дітей та осіб з інвалідністю. Він 
високо оцінив зусилля багатьох країн та співпрацю на між-
народному рівні в  цих питаннях та  висловив побажання, 
щоби міжнародна допомога розподілялася, зважаючи на 
потреби країн, що розвиваються, до яких прибувають ве-
ликі мігрантські потоки.

Роздумуючи над необхідністю «інтегрувати», Папа на-
голошує, що не йдеться про «асиміляцію, яка веде до 
занедбання чи забуття власної культурної ідентичнос-
ті». Йдеться про тривалий процес, який можна також 
пришвидшити «шляхом пропозицій громадянства, віль-
них від економічних чи мовних реквізитів» чи надаючи 
можливості «надзвичайної легалізації», даючи дозвіл на 
тривале проживання в країні. Святіший Отець наполягає 
на необхідності «всіма способами спряти культурі зустрі-
чі», помножуючи «нагоди міжкультурного обміну».

«Згідно з власною пастирською традицією Церква гото-
ва особисто анґажуватися в здійснення вище перелічених 
ініціатив, але для досягнення очікуваних результатів необ-
хідний вклад політичної спільноти та  громадянського су-
спільства». З цього випливає заклик опрацювати та впро-
ваджувати в життя глобальні угоди, що стосуються мігран-
тів і біженців, згідно з минулорічними рекомендаціями Ге-
неральної Асамблеї ООН.

Святіший Отець підсумовав ці роздуми згадкою про те, 
що Пресвята Богородиця, в празник Внебовзяття якої під-
писаний цей документ, також пережила досвід вигнання 
в Єгипті. Її материнському заступництву Папа ввірив «спо-
дівання всіх мігрантів і біженців світу та тривоги країн, які 
їх приймають, щоб згідно із найбільшою Божою заповід-
дю, ми навчилися любити ближнього, між якими й чужин-
ця, як себе самих».

ПОСЛАННЯ ПАПИ  
НА ДЕНЬ МІГРАНТА
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З ініціативи Пасторально-міграційного відділу УГКЦ 
13–14 жовтня у Караганді відбувся Форум українців «Ду-
ховна та культурна ідентичність українців Східної Європи 
та Азії. Вчора, сьогодні, завтра». У Форумі, приуроченому 
до відзначення 70-ї річниці масової депортації українців 
до Казахстану, взяли участь близько 60  осіб  — єписко-
пи і  священики УГКЦ, представники українських громад 
з України, Казахстану, Росії, Киргизької Республіки.

На початку Форуму до його учасників звернувся вла-
дика Теодор Мартинюк і зазначив, що немає такої роди-
ни у  Галичині, Волині, Буковині, яку б оминули депорта-
ція, ув’язнення чи терор, що охопили тоді українські зем-
лі: «Сьогодні Форум присвячений дуже сумній події. Од-

Ф о рум  у к р а ї н ц і в

ФОРУМ УКРАЇНЦІВ  
Східної Європи та Азії у Казахстані 

ДУХОВНА ТА КУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ 
УКРАЇНЦІВ СХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА АЗІЇ:  
ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА

нак ми, роздумуючи і згадуючи наших батьків, 
їхні пережиття і труднощі, передусім хочемо по-
дякувати їм. І друге, чого б нам хотілося, — спільно 
будувати майбутнє. Хочу побажати всім нам, щоби ми 
на цьому Форумі у своїх доповідях і розмовах мали єдину 
мету — будувати наше життя як в діаспорі, так і в Украї-
ні, щоби ми чулися однією великою родиною, щоби ми, 
шануючи і розвиваючи ті землі, ті країни, в яких живемо, 
ніколи не забували свою рідну землю, своє коріння, свою 
віру. Також ми хочемо довідатися про потреби наших 
братів і сестер та подякувати нашим душпастирям, які не-
втомно трудяться тут, у Казахстані».

Торік ПМВ проводив Форум мігрантів у Фатімі (Порту-
галія), а цього року вирішили провести такий захід для 
українців Сходу. «У січні ми вже говорили про це з о. Ва-
силем Говерою. Первісно ідея полягала в тому, щоб охо-
пити всі країни колишнього Радянського Союзу. Врешті 
решт-зупинилися на двох — Казахстані та Росії, — долу-
чився також представник Киргизької Республіки. Це зу-
мовлено великими відстанями і  економічними можли-
востями», — розповів секретар ПМВ о. Андрій Гах.

Він зазначив, що Форум покликаний консолідува-
ти громадське життя українців у  країнах Східної Європи 
та Азії та активізувати діяльність Церкви та громадських 
організацій.

У рамках Форуму відбулося дві сесії: «Духовний вимір 
українців у  площині пост-радянського простору» і  «Гро-
мадське життя українців та виховання майбутнього поко-
ління».

Доповідь Апостольського делегата для українців гре-
ко-католиків у Казахстані і Середній Азії о. Василя Говери 
була присвячена ролі УГКЦ у збереженні української іден-
тичності, української культури, мови та традицій на тере-
нах Казахстану.

Він зауважив, що УГКЦ в Галичині розділила долю свого 
народу і була насильно ліквідована сталінським режимом 
у 1946 році. Всі єпископи, сотні священиків, монахи та мо-
нахині, які не відреклися від своєї Церкви, були відправле-
ні в табори та тюрми Сибіру і Казахстану. 

«З  1955 року, після смерті Сталіна, поволі починають 
звільняти з  таборів та  тюрем ГУЛАГу невинно засудже-
них. Але багато людей так і  не змогли отримати дозвіл 
повернутися на Батьківщину, тож і  далі змушені прожи-
вати на чужині. Так само деякі священики після ув’язнень 
і заслань не повернулися в Україну, а залишилися зі сво-
їм вигнаним народом, підтримуючи людей на чужині, за-
кликаючи їх до збереження свого коріння, мови, культу-
ри та  традицій. Такі осередки існували на місці масових 
депортацій і таборів, як наприклад в Прокоп’євську (РФ) 
та Караганді (Казахстан)».

Попри офіційну заборону священики таємно відвіду-
вали людей, уділяли їм таїнства, вчили дітей та  молодь, 
заохочували українців до збереження національної іден-
тичності.

Як приклад відданого служіння своєму народові в цьо-
му регіоні о.  Василь згадав єпископа Олександра Хіру, 
блаженного священномученика о.  Олексія Зарицького, 
отців василіян Йосифа Шабана та Стефана Пришляка, от-
ця редемпториста Василя Рудку.

Розпад Радянського Союзу сприяв організації укра-
їнських культурних центрів, хорів, танцювальних колек-
тивів, ансамблів, недільних шкіл з  вивчення української 
мови. В деяких країнах почали організовуватися і легалі-
зовуватися громади УГКЦ. Зокрема, у 1993 році була заре-
єстрована громада в Караганді, в 1996 році — в Омську 
і  Прокоп’євську, в  1998 році  — в  Павлодарі, в  2003  — 
в Астані, а в 2004 — в Сатпаєві.

Українські парафії від самого початку включилися 
в процес національного відродження, а українські свяще-
ники брали участь в  усіх заходах, організованих україн-
ською громадою.

УГКЦ збудувала в Казахстані п’ять храмів, богослужін-
ня в  яких відбуваються українською мовою. За останні 
роки для дітей та молоді з Казахстану було організовано 
шість літніх україномовних шкіл.

Серед проблем української громади у Казахстані, свя-
щеник назвав асиміляцію, втрату розмовної української 
мови, відчуження від української церкви і  громади, від-
сутність фінансування, брак контактів з історичною Бать-
ківщиною.

Водночас є і  певні здобутки  — нині в  Казахстані діє 
шість парафій УГКЦ, які спільно з українськими культур-
ними центрами трудяться задля того, щоб українці, які 
проживають у  Казахстані, не забували свого походжен-
ня, мови, культури. Священик переконаний, присутність 
Української Церкви завжди сприяє збереженню власної 
національної ідентичності.

Економ Преображенської єпархії в  Новосибірську 
о.  Іван Лега розповів про міграцію українців до РФ і  осо-
бливості душпастирства для українців греко-католиків Ро-
сії: «Українці в Росії з’явилися ще за часів Катерини II, піс-
ля Столипінської реформи. Перша масова хвиля міграції 
українців була примусовою, це були люди, депортовані 
після Другої світової війни. Вони приїхали разом зі свяще-
никами. Багато священиків і єпископів були вислані у Ка-
захстан, Сибір, на Північ Росії, може, саме завдяки цьому, 
там по сьогодні є наші громади».

У Росії, як і в Казахстані, є свої українські мученики, зо-
крема блаженні сестри Олімпія і Лаврентія, які померли 
у Томській області, куди були депортовані. Вже 10 років до 
місця їх поховання проводяться прощі, які з кожним ро-
ком збирають все більше людей.

Отець Іван розповів, що нині ситуація в Росії не є спри-
ятливою для розвитку української Церкви, особливо з по-
чатком війни на Сході України: «У 60-х роках наші люди, 
українські громади у Росії, зокрема у Сибіру, гуртувалася 
навколо священиків, які не покинули свою паству, деякі 
душпастирі приїжджали з  України добровільно. А зараз 
священиків дуже мало. Декілька років тому наші свяще-
ники мусили виїхати з Російської Федерації. Якщо раніше 
тут служило 18 священиків, то на сьогодні напостійно є 
два українських греко-католицьких священики. Ще де-
кілька підготували посвідку на проживання, їхні сім’ї меш-
кають в Україні, а вони кожні три місяці змушені виїжджа-
ти і приїжджати. Але наша місія — нести Слово Боже до 
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всіх людей. Священик має бути батьком, пастирем, який 
пахне своїми вівцями, як казав Папа Франциск».

Директор представництва Світового конгресу україн-
ців в Україні Сергій Касянчук розповів учасникам Форуму 
про сучасний стан української діаспори у  світі і  наголо-
сив, що надзвичайно важливе завдання діаспори сьогод-
ні — доносити правду про Україну.

«Фактично українська діаспора у  світі налічує 
12– 20 мільйонів осіб. У Російській Федерації, згідно з офі-
ційною статистикою на 2010 рік, проживало 1 мільйон 
900  тисяч. На сьогодні вже мільйон. У  Канаді  — 1 міль-
йон 209 тисяч, у США — 892 тисячі, хоча за неофіційними 
даними — півтора мільйона осіб. Також багато українців 
у Бразилії — 500 тисяч, Казахстані — 333 тисячі, Молдо-
ві — 477 тисяч, Аргентині — 250–300 тисяч, Білорусі — 
159 тисяч, Німеччині — 123 тисячі, Узбекистані — 87 ти-
сяч, в  Киргизстані  — майже 23 тисячі, Туркменістані  — 
23 тисячі, Литві — 22 тисячі, Грузії — 7 тисяч», — зазна-
чив Сергій Касянчук.

Він зауважив, що цікавою є не просто статистика, а ди-
наміка кількісних змін. Наприклад, у Росії у 1989 році бу-
ло 4 мільйони 374 тисячі осіб. У 2002 році — 2 мільйони 
942 тисячі, в 2010 — 1 мільйон 900 тисяч, а зараз — до 
1 мільйона осіб: «Очевидно, вони не виїхали, але є дуже 
багато політичних факторів. Якщо в Америці і Канаді чи-
сельність українців зростає, то в країнах Східньої діаспо-
ри різко зменшується. Це демонструє політику тих країн».

Новим діаспорам українців бракує єдності та цілісно-
сті, і закликав українців на міграційних теренах скориста-
тися досвідом давніших діаспор. Як приклад Сергій Ка-
сянчук навів Канаду: «75 років діє Конгрес українців в Ка-
наді. Він об’єднує величезну кількість різних організацій 
українців в цій країні. Їхня сила в тому, що об’єднані во-
ни можуть більше досягти. Це дає змогу досягти кращих 
результатів, відстоюючи свої інтереси перед державними 
і місцевими органами влади, а це дуже важливо. Ми на-
працювали механізми співпраці з урядами, суспільством, 
мас-медіа і можемо скоординовано виконувати потрібну 
роботу і реалізовувати свою ціль, стратегію».

Майже в усіх країнах Церква має найбільший автори-
тет та довіру і мусить бути стрижнем в громаді, вона має 
не закриватися конфесійно, а бути відкритою для всіх вір-
них, навіть якщо вони розмовляють іншими мовами.

На початку другої сесії Форуму до присутніх звернув-
ся владика Йосафат Говера, екзарх Луцький: «Коли ми 
вшановуємо пам’ять тисяч українських родин, які 70 ро-
ків тому були депортовані до Казахстану, то мусимо зна-
ти правдиві причини, чому це сталося. Адже стільки лю-
дей померло в дорозі через нелюдські умови і хвороби, 
стільки людей страждали, терпіли і вмирали. Була тоталі-
тарна система, яка спричинила такі явища і такі наслідки, 

система, яка відкинула Бога, зневажила людську гідність, 
і  це спричинило величезні жертви. Згадати причини та-
кого явища — це запорука того, що воно не повториться 
у майбутньому».

Владика зазначив, що уроки історії часто забуваються: 
«Мій батько, який пережив депортацію, розповідав мені 
про це, але мої племінники майже про це не знають, їх 
це не цікавить. І цей Форум, що нас тут зібрав, є кроком, 
який допомагає нам усвідомлювати і пам’ятати те, що бу-
ло в минулому, щоби передати це майбутнім поколінням 
і  застерегти їх, що може трапитися, якщо влада стає то-
талітарною. Політика мінлива, але якщо люди чувають — 
тоталітарна система не закоріниться і не спричинить та-
ких жахливих наслідків».

Голова комісії УГКЦ у справах освіти і виховання с. Хри-
стофора Буштин, СНДМ розповіла про освітню і  вихов-
ну роботу Церкви: «Перед сучасними парафіями стоїть 
освітньо-виховний виклик. Освіта і  виховання вписані 
в природу Церкви. Ісус сказав: «Ідіть, навчайте всі наро-
ди» (Мт 28,19)». Діти потребують базової віри, надії, зара-
ди чого треба жити, заради чого треба любити».

Вона наголосила, що діти — дзеркало батьків. А отже 
треба думати про те, щоби українські діти не були дискри-
міновані, не були позбавлені права плекати свою націо-
нальну і духовну ідентичність, незалежно від того, де во-
ни проживають.

«Митрополит Андрей Шептицький казав: найбільше 
добро, яке батьки можуть передати своїм дітям,  — це 
християнське виховання. Всі батьки мають право вихову-
вати дітей, дбати про плекання ідентичності дітей, а діти 
мають право знати про своє коріння і віру, яка рухала їх 
дідусів і бабусь».

У свою чергу директор Міжнародного інституту освіти, 
культури та зв’язків з діаспорою Національного універси-
тету «Львівська політехніка» Ірина Ключковська розпові-
ла про розвиток освіти в українських діаспорах.

«Де б ми не перебували, мусимо залишатися українця-
ми. Богдан Гаврилишин у  своїй книзі «Залишаюсь укра-
їнцем» пише, що коли він виїжджав, то взяв зі собою дві 
речі — Біблію і Кобзар. Біблію — як символ нашої вели-
кої духовності, а Кобзар — як символ нашого українства. 
Віра і закоріненість у нашу землю, націю підтримали тих 
людей на чужині».

Ключову роль в українській виховній системі за кордо-
ном відіграють родина, Церква, школа і молодіжні орга-
нізації. 

Ірина Ключковська розповіла про роботу свого інсти-
туту, який видає підручники і  посібники для вивчення 
української мови як іноземної, проводить конференції, 
літні мовні школи, на яких українці з  усього світу вчать 
рідну мову. Такі школи проходять не тільки в Україні, а й 
у Казахстані та Аргентині.

За підсумками Форуму учасники ухвалили Резолю-
цію, яка охоплює багато питань з  різних сфер, що сто-
суються життя українських мігрантів у  країнах Східної 
Євро пи та Азії. 

У рамках Форуму також відбулася міжнародна науко-
во-практична конференція: «Депортація народів в епоху 
тоталітаризму: історичні уроки», а також презентація книг 
про депортацію українців до Казахстану. 

ПІДГОТОВКА ОПЕРАЦІЇ
Операція «Захід» була однією з найбільш масових і ко-

роткотермінових сталінських депортацій. Її план розро-
бляли на рівні союзних МВС та МДБ СРСР. У такий спосіб 
радянське керівництво сподівалося остаточно знищити 
як соціальну базу українського підпілля у регіоні, так і са-
ме підпілля, забезпечити робочою силою промисловість, 
передусім вугільну, віддалених районів СРСР та пришвид-
шити колективізацію у західноукраїнських селах.

Був спланований кожен крок, розписана кожна дрібни-
ця: від складання списків кандидатів на виселення до під-
готовки транспорту, розподілу військових підрозділів по 
населених пунктах та визначення маршрутів переселен-
ня. У  західноукраїнські області було прикомандировано 
оперативний склад МДБ та МВС з інших областей.

Органи залізничного МВС (10–25 осіб на село) за під-
тримки уповноважених райвідділів МДБ формували у се-
лах списки для виселення і систематично перевіряли міс-
ця перебування осіб, які підлягали депортації.

Для керівництва акцією був утворений оперативний 
штаб, який дислокувався у Львові. Був встановлений чіт-
кий графік відправки ешелонів за заздалегідь встановле-
ними маршрутами. Транспортування населення мало від-
буватися із 87 залізничних станцій Західної України. 

ПЕРЕБІГ ОПЕРАЦІЇ
О другій годині ночі 21 жовтня 1947 р. багато мешкан-

ців Львова були вимушені пробудитися: до квартир ще 
сонних людей вривалися військові у шинелях й після не-
тривалого обшуку дозволяли похапцем зібрати особи-
сті речі, після чого у вантажівках доправляли на залізни-
цю. О 6-й годині ранку такі набіги розпочалися і по селах. 
Озбро єні бійці внутрішніх військ МДБ та  МВС оточували 
село і  за списками вилучали родини повстанців, прово-
дячи обшуки у  господарствах з  метою виявлення криїв-
ок та  місць укриття підпільників, вилучення зброї, анти-
радянської літератури, друкованих засобів тощо, майно ж 
конфісковували. 

Підпілля попереджало про заплановану акцію, зокре-
ма через поширення листівок «Ховайтеся, вас будуть ви-
селяти». Проте точна дата виселення до кінця була неві-
домою, тому лише небагатьом вдалося врятуватися від 
депортації. 

В операції брали участь близько 37 тис. осіб з опера-
тивного складу та військ МДБ/МВС, прикордонних військ, 
близько 8 тис. «стрибків» та  34 тис. членів радянського 
партійно-господарського та комсомольського активу.

Люди не мали змоги підготувати собі в дорогу їжу чи 
теплі речі. Їх швидко вантажили на підводи або у ванта-
жівки й доправляли до залізниць. На збір передбачалося 
дві години, однак на практиці давали значно менше часу. 

Надзвичайно блискавично була проведена депорта-
ція у Рівненській області. У більшості сіл операція зайняла 
всього 3–4 години. За одну добу здійснили примусове ви-

селення у Волинській та Львівській областях. Тернопіль-
ську та Дрогобицьку області також зарахували до «пере-
дових» у проведенні депортації.

По обіді 23 жовтня 1947 р. було повантажено 24 тис. 
799 сімей, 73 тис. 428 осіб були вивезені у 34 ешелонах. 
Після цього ще три дні на північ СРСР вирушали ешело-
ни з родичами українських повстанців і підпільників, але 
вже меншими партіями. Операція «Захід» завершилася 
26 жовтня 1947 р.

ПІДСУМКИ ТА НАСЛІДКИ ДЕПОРТАЦІЇ
Загалом із західних областей України (за винятком 

Закарпатської) було виселено 26 тис. 332 сімей (77 тис. 
291  осіб, з  них 18 тис. 866 чоловіків, 35 тис. 441 жінок 
і 22 тис. 279 дітей). За соціальним складом серед депор-
тованих сімей переважали середняцькі селянські роди-
ни, які становили економічну основу західноукраїнсько-
го села, що призвело до руйнації традиційної соціальної 
структури.

Більшість депортованих  — 21 тис. 197 сімей (61 тис. 
66 осіб) було скеровано на роботу у вугільну промисло-
вість східних районів СРСР, решту — 5 тис. 264 сім’ї (15 тис. 
202 осіб) відправили в Омську область, де їх надалі вико-
ристовували на промислових підприємствах та  у  сіль-
ському господарстві. Сотні виселених літніх людей і дітей 
померло під час транспортування на північ СРСР. Під час 
довгої дороги на схід 875 виселенців намагалися втекти 
з ешелонів, 515 з них схопили конвоїри.

Коли ми вшановуємо пам’ять тисяч укра-
їнських родин, які 70 років тому були де-
портовані до Казахстану, то мусимо знати 
правдиві причини, чому це сталося. Адже 
стільки людей померло в дорозі через не-
людські умови і хвороби, стільки людей 
страждали і терпіли. Була тоталітарна си-
стема, яка спричинила такі явища і такі 
наслідки, система, яка відкинула Бога, зне-
важила людську гідність, і це спричинило 
величезні жертви. Згадати причини тако-
го явища — це запорука того, що воно не 
повториться у майбутньому.

Владика Йосафат Говера, екзарх Луцький



Але  після реєстрації парафіяни дістали дозвіл і  на побу-
дову храму. Вже у 1980- му році цей храм був освячений 
єпископом Олександром Хірою. В той час, коли в Україні 
наша Церква була у підпіллі — тут, у Казахстані, наші свя-
щеники відкрито служили. Храм був наповнений людьми. 
Німці переселялися в Караганду, щоби їхні діти зберігали 
свою віру, бо тут була парафія. У храмі відбувалися бого-
служіння для німців, українців, поляків». 

Під час проповіді на Літургії владика Теодор зазначив, 
що сьогодні дуже радісний день  — свято Покрову Пре-
святої Богородиці. Водночас, перебуваючи у  Караганді, 
згадуються сумні події 1947 року, коли карагандинська 
земля наповнилася вірними УГКЦ і  РКЦ з  цілої України: 
«Ми перебуваємо у храмі, стіни якого по-особливому про-
мовляють до нас. Тільки завдяки тим особам — о. Олек-
сію Зарицькому, о.  Владиславу Буковинському, владиці 
Олександру Хірі — ми сьогодні можемо молитися тут. За-
питуємо у  ці дні Господа: як будувати наше майбутнє на 
цій землі, як нам бути добрими християнами тут, в Казах-
стані, в Україні і всюди, де ми є? Ми так багато очікуємо, а 
що очікували наші батьки, дідусі і бабусі, які були депор-
товані і позбавлені свого рідного дому?» 

14

УЧАСНИКИ ФОРУМУ  
ВІДВІДАЛИ МУЗЕЙ КАРЛАГУ
Учасники Форуму українців Східної Європи та Азії у Ка-

захстані відвідали Музей пам’яті жертв політичних репре-
сій у селі Долінка, де було управління Карлагу — одного 
з  найбільших таборів ГУЛАГу, що розташовувався на те-
риторії Карагандинської області і  проіснував з  1930 по 
1959 роки.

В’язнями Карлагу, за різними даними, стали близько 
1 млн осіб.

Після екскурсії до музею учасники Форуму відвіда-
ли Меморіальний комплекс «Матусине кладовище», де 
в 1930–1940-х роках хоронили здебільшого дітей репре-
сованих, а також жінок, які не вижили після пологів.

Тут, біля пам’ятника українцям, що загинули в цих та-
борах, учасники заходу відслужили панахиду за жертв 
Карлагу. Пам’ятник був відкритий у 2005 році, він увічнює 
пам’ять про українців Казахстану та  їхнього пастиря  — 
блаженного отця Олексія Зарицького, який помер у  До-
лінці в 1963 році.

НА СВЯТО ПОКРОВИ  
У КАРАГАНДІ  
ВІДСЛУЖИЛИ ЛІТУРГІЮ
На Свято Покрову Пресвятої Богородиці українці гре-

ко-католики Караганди мали нагоду взяти участь у Боже-
ственній Літургії, яку у римо-католицькому костелі свято-
го Йосифа Обручника звершив владика Йосафат Говера, 
екзарх Луцький. Йому співслужили владика Теодор Мар-
тинюк, єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський, 
священики з Казахстану, Росії і України, учасники Форуму 
мігрантів у Казахстані.

Перед початком Літургії Апостольський делегат для 
українців греко-католиків у  Казахстані і  Середній Азії 
о. Василь Говера розповів про історію храму, в якому від-
бувалося богослужіння: «Релігійне життя в Караганді роз-
почалося у 1955 році, коли священики вийшли з ув’язнен-
ня. У  Караганді була велика німецька спільнота, і  в цьо-
му районі вони жили і молилися. Радянська влада не хо-
тіла реєструвати католицьку спільноту аж до 1977 року. 

Що дозволило нашим батькам, дідусям 
і бабусям витримати, перенести ці страш-
ні переслідування, голод, небезпеку? По-
кров Пресвятої Богородиці. Що таке той 
Покров? Це послання надії, оптимізму, це 
сама постава Богородиці, яка, як й інша 
Марія, вибрала кращу частку. І наші попе-
редники у вірі, які служили і тут, і у під-
пільних домах України, Польщі, Прибал-
тики, вибрали ту найкращу частку — те 
одне, що на ту хвилину було потрібне. 
Пресвята Богородиця, наша мати, підка-
зує, щоби і сьогодні ми обирали те, що 
найбільш потрібне. Її покров — це її ма-
теринська опіка над всіма нами, це її га-
рантія, якщо ми виберемо одне — Хрис
та, — то наша мати подбає про все інше.

Владика Теодор Мартинюк,  
єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський
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Він зауважив, що в Тернополі, де він живе, в домі під-
пільного єпископа, який у  часи переслідування був від-
важним проповідником Божого Слова, є маленька виши-
та ікона з  підписом «Пресвята Богородице, прийми під 
свій Покров нас, в’язнів. Воркута, 1956 рік». Це ікона Пре-
святої Богородиці Неустанної помочі. «Що дало змогу на-
шим батькам, дідусям і бабусям витримати, перенести ці 
страшні переслідування, голод, небезпеку? Покров пре-
святої Богородиці». 

Говорячи про те, що таке покров, єпископ наголосив, 
що йдеться не про матеріальну річ. «Покров Пресвятої Бо-
городиці — це послання надії, оптимізму, це сама постава 
Богородиці, яка, як й інша Марія, вибрала кращу частку.

І наші попередники у вірі, які служили і тут, і у підпіль-
них домах України, Польщі, Прибалтики  — вибрали ту 
найкращу частку — те одне, що тоді було потрібне. Пре-
свята Богородиця, наша мати, підказує, щоби і  сьогодні 
ми обирали те, що найбільш потрібне. Її покров  — це її 
материнська опіка над всіма нами, це її гарантія, якщо ми 
виберемо Христа, то наша мати подбає про все інше».

Владика звернувся до усіх присутніх з проханням ніко-
ли не забували про Матір Божу, про її Покров. І нагадав, 
що як в латинській, так і в візантійській традиції є давня 
молитва «Під твою милість»: «Ця молитва дає нам нагоду 
кожного дня ставати під той покров, під ту покрівлю ма-
теринського дому, яка є не тимчасовою, а дуже надійною. 
Під твою милість сьогодні прибігаємо, Пресвята Богоро-
дице!»

Після Літургії відслужили панахиду на гробі єпископа 
Олександра Хіри.

З нагоди 70-ї річниці акції «Захід» Блаженніший Святос-
лав звернувся з посланням до українців Казахстану. «Хо-
чу закликати всіх вас, дорогі українські вірні в Казахстані, 
пам’ятати про землю своїх предків. Зберігайте свої тради-
ції, мову та культуру». 

Предстоятель зазначив, що у жовтні 1947 року понад 
77  тисяч українців під конвоєм вивезли на Схід, і багато 
з  них привезли у  Казахстан, до далекої Караганди: «Для 
тисяч людей — чоловіків, жінок і дітей — розпочався но-
вий етап життя. У далекій країні, серед чужих людей, під 
пильним оком енкаведистів вони були змушені щомісяця 
ходити на комендатуру, відмічатися, що не втекли, і писа-
ти розписки, що ніколи не повернуться на Батьківщину. 
Але навіть і тут, далеко від рідного дому, українці не бажа-
ли перетворюватися на «нових совєцьких людей» — лю-
дей без своєї мови, історії, культури. Попри заборони і пе-
реслідування у землянках звучала українська мова, свят-
кувалися українські свята, влаштовувалися українські 
весілля. І тільки-но з ув’язнень вийшли перші греко-като-
лицькі священики, маленькі тісні землянки почали пере-
творюватися на підпільні храми».

У своєму послані Глава УГКЦ також згадав душпасти-
рів, які попри дуже складні умови служили для україн-

ської громади Караганди,  — блаженного свя-
щенномученика Олексія Зарицького, єпископа 
Олександра Хіру, брата Миколу Шабана та отця Сте-
пана Пришляка.

Блаженніший наголосив, що як тільки УГКЦ вийшла 
з підпілля, то подбала про своїх вірних у Казахстані і поча-
ла скеровувати туди своїх душпастирів: «Уже понад 20 ро-
ків несе своє служіння для українців Караганди отець Ва-
силь Говера. Цей священнослужитель є сином спецпере-
селенця. Колись, у далекому 1947 році, його батька при-
везли до Казахстану, а рівно 50 років після цього він при-
був, щоби послужити нашим вірним на цій землі».

Глава УГКЦ закликав українців Казахстану пам’ята-
ти про землю своїх предків, зберігати свої традиції, мо-
ву та культуру: «Є три речі, які допомагають зберегти на 
чужині власну національну ідентичність,  — українська 
родина, школа і Церква. Завдяки їм наш народ пережив 
важкі випробування, яких зазнали наші батьки у XX сто-
літті, і  зберігаємо пам’ять про нашу історію там, де ми 
живемо, навіть так далеко від історичної Батьківщини. 
А Церква, запевняю, ніколи вас не покине, а завжди під-
тримуватиме, допомагатиме вам і житиме разом із вами, 
де ви живете».

Є ТРИ РЕЧІ, ЯКІ ЗБЕРІГАЮТЬ  
НАЦІОНАЛЬНУ ІДЕНТИЧНІСТЬ:  
УКРАЇНСЬКА РОДИНА, ШКОЛА І ЦЕРКВА

ГЛАВА І ОТЕЦЬ УГКЦ  
ДО УКРАЇНЦІВ КАЗАХСТАНУ: 
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У КАРАГАНДІ ВІДКРИЛИ 
І ОСВЯТИЛИ ПАМ’ЯТНИК  
ДЕПОРТОВАНИМ УКРАЇНЦЯМ
На території української церкви Покрову Пресвятої Бо-

городиці в  Караганді відкрили і  освятили пам’ятник де-
портованим українцям. Спорудження пам’ятного хреста 
з рушником відбулося з нагоди відзначення 70-их роко-
вин депортації українців у Казахстан.

Чин освячення пам’ятника здійснили владика Тео-
дор Мартинюк, єпископ-помічник Тернопільсько-Збо-
рівський, владика Йосафат Говера, екзарх Луцький, Апо-
стольський нунцій в  Казахстані, Таджикистані і  Киргизії 
Френсіс Ассізі Чуллікатт у  співслужінні зі священиками 
з України, Казахстану і Росії.

Автори проекту  — скульптори Олесь Сидорук і  Борис 
Крилов. Хрест виготовили в Казахстані, рушник — в Україні.

«Ми привезли матеріальну річ — дуже важку — брон-
зовий вишитий рушник. Нехай він залишиться тут, на ка-
захській землі, символом невмирущості нашої віри, нашої 
любові, нашої надії. Бо вишиваний рушник, який кожна 
людина, що вирушає в далеку дорогу, бере собі на згад-
ку, прикрашає ним ікону, не просто пригадує рідну землю, 
він уприсутнює рідну землю,  — наголосив владика Тео-
дор. — Дорогі брати і сестри, нехай цей розп’ятий руш-
ник, як символ депортації наших батьків і прадідів, стане 
тут клаптиком рідної землі, щоби ви, коли будете прихо-
дити до рідного храму, споглядаючи на цей рушник, одра-
зу собі мали на думці: я стою на українській землі».

Участь у  церемонії відкриття пам’ятника взяли пред-
ставники посольства України у Казахстані на чолі з упов-
новаженим у справах України у Республіці Казахстан Во-
лодимиром Джиджорою, який розповів, що бронзовий 
рушник був доставлений у Караганду спільними зусилля-
ми МЗС України, посольства і УГКЦ: «Цей рушник завжди 
буде нагадувати тут, в Караганді, про те, заради кого він 
тут, чому люди сюди потрапили. Потрапили насильно, бо 
були українцями. Ці люди з Україною в серці і з Богом в ду-
ші несли нашу традицію і  культуру по всьому світу і  до-
несли сюди, нехай і невільно. І зберегли. Там є Україна, де 
є наші традиції, де зберігають історію і  культуру, де діти 
розмовляють українською мовою».

Скульптори зазначають, що пам’ятник символізує тра-
гедію всіх депортованих у Казахстан українців, незалежно 
від часу та регіону.
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ЗВЕРНЕННЯ  
ВЛАДИКИ  
ЙОСИФА МІЛЯНА  
ДО УЧАСНИКІВ  
ФОРУМУ УКРАЇНЦІВ 
У КАРАГАНДІ

У людському житті земля, на якій приходимо на світ, 
має особливе значення. Вона навіть має особливу наз-
ву  — Батьківщина, тобто земля батьків. Людина може 
мандрувати світами у пошуках щастя, але пам’ять про рід-
ну землю завжди надихає, пригадує, підносить.

Земля посідає також чільне місце у  біблійній історії. 
Бог кличе народ, що його Він вибрав, вийти з землі чужої 
і прямувати до землі, що її Він хоче йому дати у вічне по-
сідання — землі Обітованої. Зрештою, сам Господь, щоби 
спасти рід людський, приходить не у хмарах чи в повітрі, 
але народжується в наперед визначеній пророками зем-
лі, людьми забутій.

У ментальності нашого народу земля також має осо-
бливе, майже сакральне значення, адже кожен усвідом-
лює, що земля — це дар Божий і завдання. Розуміючи цю 
істину, наш народ віками намагався ревно працювати на 
землі, щоб виконати оту, ще райську, Божу заповідь: «На-
повняйте землю та  підпорядковуйте її собі» (Бут. 1,28). 
Не помилюся, коли скажу, що саме любов до землі як Бо-
жого дару була серед тих чинників, які зумовили станов-
лення нашого народу у повному значенні цього слова!

Цими днями ви зібралися тут, на казахській землі, щоб 
спільно згадати та ще раз переосмислити жорстоку подію 
в історії нашого народу, що мала місце 70 років тому — 
масову депортацію. Вже не так багато залишилося свідків 
тих днів, але ми, як їхні нащадки, не можемо забути цю 
подію, адже пам’ять про минуле є запорукою побудови 
успішного майбутнього.

Сьогодні, як голова Пасторально-міграційного відділу 
УГКЦ, я хочу згадати та подякувати насамперед тим, хто 
попри примусове переселення на чужі землі, зумів збе-
регти любов до Бога і України та передати її своїм нащад-
кам. Саме до них сьогодні можна сміливо віднести слова 
автора Послання до євреїв: «Пам’ятайте про наставників 
ваших, які звіщали вам слово Боже, і, дивлячись уважно 
на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру» (Євр. 13,7).

Справді, віра є тою чеснотою, яка допомогла нашим 
людям вижити на чужині та зберегти свою духовну, наці-
ональну та культурну ідентичність. «Бог і Україна» — са-
ме це гасло об’єднувало наших людей в Україні і на посе-
леннях та вказувало правильну дорогу побудови майбут-
нього. Воістину, святою є земля, на якій стоїмо, адже тут 
склали свою цілопальну жертву сотні тисяч тих, які вірили 
і довіряли Богу!

З огляду на це, сьогодні ми були б безвід-
повідальними супроти такої великої жертви ці-
лих поколінь, якби говорили тільки про минуле і не 
старалися дивитися у майбутнє. Сьогодні не один з тих, 
хто проживає на казахській землі, як також і той, хто при-
їхав сюди в  гості, задається питанням: яке ж майбутнє 
чекає наш народ на цій землі? Декого це питання лякає, 
насуваючи «чорні хмари», а декого, можливо, і окрилює. 
У будь-якому разі, це питання є слушним і потрібним. Во-
но завжди було і є на часі.

Спробую і я поділитися з вами своїми думками з цього 
приводу. Уявімо себе на місці тих, які були сюди депорто-
вані 70 років тому. Чи не думали вони, що прийде час і во-
ни повернуться на рідну землю? Чи не думали вони, що, 
можливо, це їхня остання путь? Чи не думали вони про те, 
яким буде їхнє майбутнє? Переконаний, що їх сповнюва-
ли ті самі думки, що й нас сьогодні.

Але віра в те, що «З нами Бог», тут і тепер, дала змогу 
йти вперед і не зважати на труднощі, бо вони завжди бу-
дуть. Щоб провадити народ, Бог завжди вибирає людей 
«свого серця», тих, які вірять в те, що роблять.

Цього року святкуємо 125 років від дня народження 
Патріарха Йосифа — людини, яка за 18 років радянських 
концтаборів не втратила віри і надії на воскресіння сво-
єї Церкви! Ба більше, після свого звільнення і повернення 
до «вільного світу» він ревно розбудовував нашу Церкву, 
хоча не бракувало таких, які відверто з нього сміялися, які 
казали, що майбутнє Української Греко-Католицької Цер-
кви, як і майбутнє України, є примарним! А воно виявило-
ся реальним! Таким його зробила віра Патріарха та  віра 
сотень тисяч тих, що працювали задля воскресіння Цер-
кви і України!

Сердечно вітаю усіх, хто з різних куточків світу прибув 
до Казахстану на відзначення 70-ліття депортації сюди 
наших людей! На жаль, в силу поважних причин не можу 
стояти посеред вас, але передаю вам слова мого привіту 
та запевнення у молитві!

Вірмо в те, що робимо, та просім Бога, щоби послав на-
шому людові на казахських землях ревних провідників 
на церковній і народній ниві, як просить про це Господа 
у  молитві праведний митрополит Андрей Шептицький! 
Повні жертви та самопосвяти люди з Божою поміччю мо-
жуть великі речі творити. Це ті, що не бояться виплисти на 
глибінь! Подай нам таких, Боже!

Цьогоріч спецкурс з місійного служіння, який ПМВ тра-
диційно проводить влітку для семінаристів передос-
таннього року, відбувся в Івано-Франківській духовній се-
мінарії ім. свщмч Йосафата з 3 по 9 липня. VII практич-
ний спецкурс зібрав понад 70 вихованців усіх духовних се-
мінарій УГКЦ в Україні. На останні три дні курсу до семі-
наристів, які планують послужити Церкві в одруженому 
стані, долучилися їхні дівчата.

Курс розпочався молебнем, який очолив архиєпископ 
і  митрополит Івано-Франківський владика Володимир 
Війтишин. Владика відзначив, що місійність Церкви  — 

К у р с и  д л я  с е м і н а р и с т і в

VII cпецкурс 
з МІСІЙНОГО СЛУЖІННЯ 
для вихованців духовних семінарій УГКЦ

це її життя і  її майбутнє: «Ті парафії, єпар-
хії, митрополії УГКЦ, які ми бачимо сьогодні по 
світу, утворилися саме внаслідок того, що наші 
священики їхали слідом за мігрантами, щоби по-
служити своїм вірним, а також іншим людям, яких по-
трібно привести до Господа, щоби вони також були 
дітьми Божими. Наша Церква у цій ділянці працює дуже 
позитивно і дуже активно. І ми бачимо — з кожним ро-
ком місійність Церкви щораз більше виходить на пере-
дній план. І направду, ті, що служитимуть на місіях для 
святої Церкви, матимуть велику підтримку, допомогу 
і розуміння».

Перед учасниками курсу з  доповідями виступили го-
лова ПМВ, єпископ-помічник Київської архиєпархії влади-
ка Йосиф Мілян, екзарх Харківський єпископ Василь Туча-
пець, екзарх Одеський Михайло Бубній, єпископ-помічник 
Самбірсько-Дрогобицької єпархії Григорій Комар, свяще-
ники, військові капелани, представники монаших спіль-
нот, експерти з питань міграції та релігієзнавці.

Протягом тижня з семінаристами своїм душпастир-
ським досвідом ділилися місіонери з Італії, Іспанії, Есто-
нії, Литви, Росії, а також з місійних теренів різних регіо-
нів України.

Коли священик тривалий час 
працює на парафії, але над собою не 
працює, не дбає про свій духовний, 

інтелектуальний, культурний 
розвиток — деградує. А якщо деградує 

сам — то й людей за собою тягне. 
А якщо росте священик — то ростуть 
у побожності, святості і знанні люди.

Владика Григорій Комар
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Владика Григорій Комар, 
єпископ-помічник Сам-
бірсько-Дрогобицький

ДОБРА Є ТА ПАРАФІЯ,  
ДЕ ГРІШНІ ЛЮДИ СТАРАЮТЬСЯ ЖИТИ ПО-БОЖОМУ

Пастир знає своїх овець. Знати своїх овець  — це на-
самперед знати їхні потреби, болі, слабкі сторони. Людям 
подобається коли священик запитає: «А чи поступив ваш 
син до університету?» Або: «Як живе ваша донька?» Лю-
дям приємні чисто людські жести, звертання. Ми можемо 
бути добрими науковцями, говорити складні проповіді, 
але не мати авторитету серед людей. А ось до священика, 
який цікавиться людьми, який завжди знайде кілька те-
плих слів, знайде час, аби поговорити, — до нього завжди 
буде більше поваги і довіри. Щоби знати своїх людей, тре-
ба виходити до народу. Йти туди, де священика найменше 
сподіваються побачити. Добрий пастир шукає овець і ви-
тягає їх навіть з тернини. І багато чим ризикує. Тому було б 
дуже нерозумно і нереалістично бажати знайти у свяще-
ничому служінні комфорт чи легку працю. У справжньому 
служінні не буде легкого хліба. Але то наш хліб.

Люди на парафії дуже звертають увагу на те, наскіль-
ки священик є правдивим, чи його слова не розходяться 
з ділами. Інакше слово пастиря не матиме жодного авто-
ритету і сили.

Також парафіяни хочуть бути поціновані з боку свяще-
ника. Розумний священик, добрий пастир постарається 
у своїй громаді кожну людину зробити справді важливою. 
Браття, будьте відкритими, вчіться довіряти людям, не 
будьте відразу надто критичними до їхніх помилок. Вчіть 
людей і будете мати з них велику користь!

Водночас, коли священик тривалий час працює на па-
рафії, але над собою не працює, не дбає про свій духов-
ний, інтелектуальний, культурний розвиток — деградує. 
А якщо деградує сам — то й людей за собою тягне. А як-
що росте священик — то ростуть у побожності, святості 
і знанні люди.

Секрет доброї проповіді — пояснити глибокі Божі істи-
ни простою, зрозумілою мовою. Тож важливим етапом є 
підготовка проповіді.

Добра та парафія, де, як казав Блаженніший Любомир, 
грішні люди стараються жити по-божому під проводом 
свого пастиря. Тоді там доцінений священик, його слово, 
його порада. Він сам тоді відчуває свою потрібність. До-

бра парафіяльна спільнота завжди підтримає свого свя-
щеника, коли настане скрутний момент. Своїх овець тре-
ба любити. Коли будете їх любити  — вони любитимуть 
вас, коли будете їх поважати — вони поважатимуть вас.

Владика Василь Тучапець, 
екзарх Харківський

РОЗВИТОК НАШОЇ ЦЕРКВИ НА СХОДІ УКРАЇНИ  
СЬОГОДНІ МАЄ ВЕЛИКУ ПЕРСПЕКТИВУ

Харківський екзархат — наймолодший в нашій Церкві 
і  найменший за чисельністю. Але має дуже великий по-
тенціал. Три роки перебуваючи у Харкові, я бачу, які вели-
кі можливості наша Церква має на Сході України.

Харківський екзархат був створений у 2014 р. внаслі-
док поділу колишнього Донецько-Харківського екзарха-
ту, який охоплював 7 областей. Нині Харківський екзархат 
включає три області: Харківську, Сумську і Полтавську.

В екзархаті служать 14 священиків і 2 диякони. Зареє-
стрована 21 громада, у найближчій перспективі ще 9.

Харків — велике місто, індустріальний центр. Специфі-
ка служіння там інша. У  великих містах багато людей, які 
хоч і неохрещені, але перебувають у пошуках Бога. І вони 
йдуть до того, хто їм покаже Бога. Щоб активізувати при-
сутність УГКЦ і  запрезентувати себе людям, ми вирішили 
проводити щоліта «Канікули з Богом» у кожній нашій гро-
маді. 20–30 дітей у кожному такому таборі. Це також один 
з засобів катехизації і приведення людей до Церкви.

Важливою є праця наших сестер, які пожвавлюють ро-
боту парафії і катехизують людей. Також важливий напря-
мок діяльності  — «Карітас». У  Харкові багато вимушених 
переселенців. «Карітас» активно допомагає. Багато нових 
парафіян дізналися про нашу Церкву саме завдяки «Карі-
тасу».

Потреба у священиках в екзархаті дуже велика. Важливо, 
щоби священик був готовий прийти на майже порожнє міс-
це. Бо якщо громада новостворена, доведеться все почина-
ти з нуля. Але хто хоче піти служити — підтримка вам гаран-
тована. На мені, як на єпископові, лежить обов’язок найпер-
ше забезпечити священика житлом і місцем служіння.

Останні події на Сході України змінили ставлення лю-
дей до УГКЦ. Люди хочуть прийти до української церкви. 
Тому розвиток нашої Церкви на Сході сьогодні, як ніколи 
дотепер, має велику перспективу. Але дуже багато буде 
залежати від праці священика.

Крім того, суттєво змінилося і ставлення місцевої вла-
ди до УГКЦ. Якщо до 2014 року Церкві не давали можли-
вості розвиватися, і  будівництво кафедрального храму, 
розпочате у  2003 році, було фактичне заморожене, то 
тепер перешкод для УГКЦ з  боку місцевої влади немає. 
І вже у липні відбудеться освячення нижнього храму ка-
федрального собору УГКЦ у Харкові. 

Отець Тарас Буричко, 
координатор місійної 
діяльності Донецького 
екзархату

ВІДКИНЬМО СТРАХ, МИ ПОТРІБНІ ЗАРАЗ  
НА МІСІЙНИХ ТЕРЕНАХ, ДЕ Є НАШІ ЛЮДИ

У 2012 році я взяв участь у спецкурсі ПМВ з місійного 
служіння і планував душпастирювати у Донецькому екза-
рхаті. Власне так і сталося. Дуже важливо знати, чого ми 
хочемо. 

Донецький екзархат складається з чотирьох деканатів: 
Дніпровського, Запорізького, Донецького (включає всю 
Луганську область і частину Донецької) і Краматорського 
(частина Донецької області). Найбільшого розвитку душ-
пастирство УГКЦ досягло у  Краматорському деканаті  — 
Церква представлена у 6-ти з 7-ми райцентрів.

Якщо йдеться про служіння на окупованих територіях, 
священики УГКЦ служать у Донецьку, Горлівці, Харцизьку 
і Луганську. Наша стратегія — Христові слова: «Йдіть і на-
вчайте».

На Великдень прийшли до нашого священика у Доне-
цьку представники ДНР і питають: «Коли богослужіння?» 
Він сказав. Вони прийшли вночі, подивилися, що не бага-
то людей святять паски. Вони не розуміли, що ще зран-
ку буде богослужіння і так само свячення паски. І уявіть: 
Донецьк, ДНР і до нас на Великдень прийшло 500 людей. 
Через деякий час представники ДНР знову приходять до 
священика і питають: «Чого у вас стільки людей було?» — 
А священик каже: «Не знаю, у них спитайте».

Відкиньмо страх і знаймо, що ми потрібні зараз на мі-
сійних теренах, де є наші люди. Повірте, що цей стан може 
змінитися через декілька років. І у тих містах, де нас чека-
ли, люди скажуть: «Ми вже пішли до іншої Церкви». Тож 
місійні потреби важливо задовольняти зараз. Якщо піде-
те у Донецький екзархат — будемо раді вас бачити.

Отець Ростислав Пендюк, 
голова Патріаршої комі-
сії УГКЦ у справах молоді

З МОЛОДДЮ ПОТРІБНО ГОВОРИТИ ПРО ВИСОКІ 
І ГЛИБОКІ РЕЧІ ПРОСТОЮ ЗРОЗУМІЛОЮ МОВОЮ

Якщо хочемо, щоби в  нашій Церкві була співпраця 
з молоддю, то вона має відбуватися насамперед на пара-
фії. Молодь має зустрітися з  Церквою на рівні свого па-
рафіяльного храму, своєї спільноти. Тому найважливіше 

завдання для нас  — це праця зі священиками, а також 
праця з молодіжними лідерами.

Молодь сьогодні є досить подібною, тож виклики, які 
постануть перед священиками під час праці з молодими 
людьми, будуть схожі, незалежно від місця служіння.

Сучасна молода людина дуже змінилася. Але мені зда-
ється, що священики здебільшого ще цього не зрозуміли. 
Ми говоримо, навчаємо, проповідуємо, а сучасні молоді 
люди хочуть зрозуміти, чому саме так? Тож маємо багато 
працювати над собою, щоби вміти відповідати на їхні за-
питання і сучасні виклики. Можливостей для цього дуже 
багато.

У праці з  молоддю важливі постійність і  систематич-
ність. Їхні запитання можуть здаватися нам смішними, 
дивними, неактуальними, нецікавими, але це важливо 
для них. І треба давати на ці запитання прості і зрозумілі 
відповіді. 

Нещодавно вся Україна прощалася з Блаженнішим Лю-
бомиром. І та велика повага до нього, окрім іншого, була 
зумовлена тим, що він вмів говорити про високі і глибокі 
речі дуже зрозумілою мовою, намагаючись дослухатися 
до людей. І саме такий стиль необхідний сьогодні у спіл-
куванні священика з молодою людиною.

У праці з  молоддю є й небезпеки. Хочу окреслити дві. 
Перша — це надмірна церковність, коли молодим людям 
пропонують тільки молитися. Інколи вони потребують ін-
шого — щоби було цікаво, весело, вони очікують соціаль-
ного служіння. Інша крайність — коли ми настільки вдаряє-
мося в забави, що забуваємо, що ми є Церква і наша основ-
на місія — допомагати людям зустрітися з Живим Богом.

За взірець праці з молоддю варто взяти євангельський 
уривок про учнів з Емаусу, який вказує три важливих ета-
пи праці з молоддю: почути, спробувати пояснити і при-
вести до Бога.

Отець Олексій Саранчук, 
10 років душпастирював 
у Венеції

ДЛЯ УКРАЇНЦІВ ЗА КОРДОНОМ ДУЖЕ ВАЖЛИВА 
ПРИСУТНІСТЬ СВЯЩЕНИКА. ЦЕ ЇМ ВКАЗУЄ НА ТЕ, 
ЩО БОГ РАЗОМ З НИМИ І ДБАЄ ПРО НИХ

Жодного бажання навчатися за кордоном у  мене не 
було. Але я послухав владику і поїхав на навчання до Ри-
ма. У 1999 році почався великий наплив українців до Іта-
лії. Люди приїжджали на заробітки. І всі думали — поїду 
на рік-два, зароблю грошей і  повернуся додому. Людям 
на початках було дуже важко: мовна проблема, стрес, від-
сутність роботи, погані умови. Але з часом, переборовши 
труднощі, українці навчилися спілкуватися італійською, 
знайшли роботу і за пару років вже не було бажання по-
вертатися, а навпаки хотіли своїх рідних якось привезти 
до Італії. Саме у цей період у нас — священиків і семіна-
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ристів, які приїхали на навчання до Італії, — планів зали-
шатися не було. Але була велика потреба.

У Римі на той час були дві колегії, де навчалися семіна-
ристи і священики з України. І українці зверталися з про-
ханням організувати спільноту та дати священика.

Мені подзвонив священик-поляк з  містечка біля Рима 
і каже, мовляв, тут багато українців, може приїдеш зоргані-
зувати службу. Коли я приїхав, близько півсотні людей при-
йшли на Літургію. І я почав часто їздити в неділю в різні мі-
ста до наших людей. А потім о. Василь Поточняк попросив 
мене залишитися на служіння в Італії. І я погодився.

Спочатку служив у  невеличкому храмі, але на Велик-
день прийшло так багато людей, що всі в ньому не вміща-
лися, тож довелося попросити про перехід в інший храм. 
Тоді на Великдень ціла ріка українців йшла до храму  — 
у вишиваних сорочка, з пасками, з кошиками, з іконами. 
Це незабутнє. Прийшло більше 2500 людей. У  2002 році 
я був там першим українським священиком, тому і україн-
ці, і молдавани, і білоруси, і росіяни — всі єдналися в од-
ній церкві. І я побачив, що Бог на нас має свої плани, і як-
що ми йому довіряємо, йдемо туди, куди нас відсилає єпи-
скоп, то Господь про все подбає, бо Він вже приготував. 
Місяць я  жив у  малесенькій кімнатці, а після цього мені 
дали у центрі Венеції чотирикімнатну квартиру на два по-
верхи з  терасою. Я  кажу: мені так багато не треба. Мені 
відповіли: що є, то бери.

Я заснував в Італії більше 10 спільнот. Хочу сказати, ця 
країна має більшу схильність до неодружених священи-
ків. Як би не було, але в їхній традиції і менталітеті свяще-
ник є неодружений.

Присутність священика для наших людей за кордоном 
дуже важлива. Це їм вказує на те, що Бог їх не залишив, 
що Господь разом з  ними і  дбає про них. Вони можуть 
спільно молитися, приймати Святі Таїнства. Після Літургії 
у нас були спільні зустрічі, святкування, співи і люди часто 
казали: якщо б не Церква — ми б тут не вижили.

Отець Олег Поп’юк, 
душпастир для українців 
греко-католиків Естонії

ЗА СТАТИСТИКОЮ, 78% ЕСТОНЦІВ — АТЕЇСТИ  
АБО ЯЗИЧНИКИ. І ЦЕ ДЛЯ НАС ВИКЛИК 

Два роки тому я поїхав на місійне служіння до Естонії 
і щомісяця відвідую Фінляндію. В Естонії я один. Там немає 
ні інших наших священиків, ні монахів. А потреба є.

За статистикою, нині в Естонії проживає більше 23 ти-
сяч українців. Переважно це люди, які приїхали ще в ра-
дянський час на працю. З Західної України їхали працюва-
ти у лісництві, а зі Сходу — на шахтах.

Новоприбулі українці працюють кілька років за кон-
трактом і їдуть. Відбувається ротація. Молоді тікають. Дуже 
мало з тих, які приїжджають, шукають Церкви. Якщо прихо-

дять, то тільки на Літургію, а опісля тікають. Тому священи-
ку деколи складно щось організувати. Я, наприклад, відшу-
кую вірних за допомогою інтернету та соціальних мереж.

Як душпастир для українців греко-католиків Естонії 
я  підпорядковуюсь місцевому римо-католицькому єпи-
скопу. Єпископ добре сприймає нашу Церкву. Допомагає. 
Досить лояльний, відкритий, радо спілкується з людьми.

Звичайно, є і  труднощі. До 2003 року в  Естонії не бу-
ло напостійно священика УГКЦ, від цього Церква багато 
втратила. Тож сьогодні складніше віднайти вірних. Трива-
лий час люди були без священика. Відбулася асиміляція. 
Багато мішаних подруж. Їхні діти вже губляться. Діти і ону-
ки старших людей не вважають себе ні греко-католиками, 
ні українцями. Це теж певна трудність для пожвавлення 
праці на парафії.

Ще одиним викликом є те, що Естонія — язичницька 
країна. За статистикою, 78% естонців — атеїсти або язич-
ники. Це теж має певний вплив на наших людей, які там 
мешкають. Але для людей, які зберегли віру, які шукають 
Бога, священик дуже важливий і потрібний, відчувається 
їхня спрага. Вони часто запрошують мене на різні зустрічі, 
навіть туди, де, може, священик не дуже потрібний. 

Служіння в  Естонії  — це цікава і  неординарна праця 
та чудовий досвід.

Сестра Тетяна Божик, 
ЗСЙО, служила у Про-
коп’євську, Сибір

СТРАХ Є, АЛЕ ВІН ДУЖЕ СКОРО ВІДХОДИТЬ
У Прокоп’євську служили дві наших сестри. Спочат-

ку жили по квартирах. Пізніше їм купили квартиру. Ми їх 
змінили у 2009 році, а в 2015 р. вони знову повернулися. 
У 2015 році отці редемптористи закрили там свою місійну 
станицю і на сьогодні у Прокоп’євську сталого священика 
немає. Є один отець, який приїздить.

У Сибіру священик мав би володіти знанням двох обря-
дів, адже там, де немає римо-католицьких священиків, але 
є їхні вірні, священика УГКЦ просять служити для них месу. 

Для мене Сибір — це було щось таке східне. А виявило-
ся, що треба служити римо-католикам і греко-католикам 
в одному храмі. Нам сказали, ви маєте і для одних, і для 
інших однаково свідчити і служити. І ніде я не бачила, що-
би так природньо і так гарно йшла співпраця, співіснуван-
ня двох спільнот — римо-католицької і  греко-католиць-
кої — в одному храмі. На мою думку, головна причина — 
ті самі священики і ті самі сестри ними опікувалися.

У Прокоп’євську, який розташований на Кузбасі, підпіль-
на Церква існувала дуже давно і пов’язана з о. Василем Руд-
кою, редемптористом, який був висланий на Сибір. Йому 
заборонили повертатися у Львівську область і він попро-
сив настоятеля дозволити служити людям у Сибіру. Там він 
працював на різних роботах і підпільно служив і німецьким 

католикам, і українцям. У 90-ті багато німців повернулися 
на батьківщину, тому римо-католиків стало менше.

З боку місцевих людей у  Сибіру немає негативного 
ставлення і  спротиву щодо УГКЦ, у  регіоні проживають 
представники багатьох національностей, тож мешканці 
доволі толерантні.

Нашим завдання було не лише служити у храмі, а та-
кож їздити на віддалені квартири, де є наші люди, які не 
можуть приїхати до церкви. Влітку збирали дітей, щоби 
провести для них «Канікули з Богом». І щороку, вже багато 
років поспіль, ми їздили на прощу в Харськ, у те поселен-
ня, де поховані наші сестри. Якщо на першій прощі йшло 
лише духовенство (десь 20 осіб), то на останніх було вже 
150–160 людей з дітьми.

Нової міграції українців на Кузбас немає, це економіч-
но не привабливий регіон. Там лише родини тих, кого ви-
везли на Сибір у 1947 р. У цьому регіоні священики нерід-
ко переживають кризу: приходять, горять, а коли бачать, 
що у неділю на месу прийшло 15 людей, а на літургію 20, 
то одразу кажуть: «Тут немає майбутнього». Приходить 
розпач. Це таке смирення для наших амібцій. Але ти розу-
мієш, що то є твоя міні-Україна, бо там є наші люди.

Священику доведеться звикнути до інакших природніх 
умов і суворого клімату, де зима не закінчується.

Страх є, але він дуже скоро відходить. Зараз є храм, 
є матеріальна база. Якщо маєте волю і  відвагу  – приїж-
джайте. Там така ситуація, що потребує «молодої крові».

Отець Юстин Бойко, 
студит, експерт ПМВ

ХТО ПЛАНУЄ СЛУЖИТИ В ІСПАНІЇ, ПОРТУГАЛІЇ 
ЧИ ІТАЛІЇ, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НАСАМПЕРЕД НА ДІТЕЙ 
І МОЛОДЬ

Напевно, всі ви чули притчу про блудного сина та ми-
лосердного батька. Коли молодий чоловік дозріває до 
певного віку і  набирає певного статусу, то вирішує, що 
настав час йому відокремитися від батька. Він просить, 
здається цілком справедливо, частину свого маєтку і ви-
рушає в інші краї. У тих краях була йому свобода, але вона 
була йому не під силу. Бо свобода вимагає величезної від-
повідальності. Від розтратив все своє майно, поводився, 
як його оточення, занедбав себе як людина. І євангелист 
звертає увагу на один важливий момент: опам’ятавшись, 
він згадав дім батька свого, кажучи сам собі, що у  домі 
батька мого навіть слуги так не живуть, як живу я тепер. 
І вирішив повернутися до дому батька свого. Ось що оз-
начає ідентичність! Це те, що закладене в людині як фун-
дамент і за будь-яких потрясінь людина знає, ким вона є, 
куди прямує і яка її ціль в житті.

Будь-яка ідентичність — і національна, і духовна — ві-
діграє важливу роль у житті людини. Але в умовах мігра-

ції вона вимагає неабиякої праці над собою. Християнська 
духовна ідентичність полягає в тому, щоби людина у своє-
му житті, незалежно від обставин, в  які вона потрапила, 
була вірна Христові і його заповідям та намагалася ці запо-
віді реалізовувати в  житті. Ця християнська ідентичність 
у нашому народі сильно пов’язана з національною.

Не завжди національна та духовна ідентичність витри-
мує випробування міграцією. І українці, які виїхали, пово-
дяться по різному. Одні залишають свою духовну і націо-
нальну ідентичність в Україні, інші плекають її за кордоном.

Якщо говорити загалом про сучасну міграцію, то вона 
економічна. Люди поїхали за кордон заробити кошти, утри-
мати родину, допомогти вивчити дітей. Перед тим було ще 
кілька хвиль міграції. Одна з  хвиль була політичною. Так 
в Англії опинилися переважно вояки з СС «Галичина». Вони 
там одружилися з польками та українками і, як люди вій-
ськові, зуміли досить швидко налагодити своє громадське, 
церковне і навіть політичне життя. І донині та еміграція має 
величезну інфраструктуру. Так само в Канаді та США.

Теперішня міграція українців до Європи різноманітна. 
Так в Італії і частині Іспанії еміграція переважно має «жі-
ноче обличчя». А до Португалії та Іспанії на початках їхали 
переважно чоловіки, до яких згодом почали приїжджати 
родини, невдовзі народилися і діти. 

Нещодавно у складі делегації ПМВ, яку очолив владика 
Йосиф Мілян, я мав нагоду відвідати Португалію та Іспанію. 
І можу сказати, що діти, які там народилися, вже не цілком 
свідомі своєї національної ідентичності, як і духовної. Від-
бувається суботня і недільна катехизація у школах при на-
ших парафіях. Натомість катехизацію у загальних школах 
проводять римо-католицькі священики, і дитина часом не 
може усвідомити, ким вона є. Якщо батьки у  родинах не 
плекають національне і духовне, то така дитина буде блу-
кати, як блудний син, поки не знайде своє коріння.

Якщо говорити про українців в  умовах міграції, то іс-
нує кілька моделей поведінки. Перша — створення гетто, 
коли намагаються побудувати Україну на території, де зу-
пинилися. Не бажають інтегруватися у країну прибуття, її 
традиції і хочуть залишитися на тому рівні, якому є. Ці лю-
ди не ростуть. Не пізнають культуру, не вчать мову.

Друга негативна тенденція — «маятник». Це люди, які 
не є ані в Україні, ані в країні свого перебування. Вони не 
знають, де будуть за рік чи два. У них все тимчасово. Але 
відомо, що немає нічого більш сталого, ніж тимчасовість.
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Найкраща модель поведінки мігранта  — це «чужого 
навчатись і  свого не цуратись». Така позиція переважає 
зараз серед мігрантів в Іспанії та Португалії, жевріє в Італії.

Хочу підкреслити, що молоде покоління  — майбутнє 
нашої діаспори. Заохочую семінаристів, які планують ду-
шпастирювати на місійних теренах, насамперед зверну-
ти увагу на працю з молоддю і дітьми. Діти, які там вихо-
вуються, зовсім іншої ментальності. І  треба докласти зу-
силь у праці з ними. Хто планує служити в Іспанії, Порту-
галії чи Італії, зверніть увагу передусім на дітей та молодь. 
Це майбутнє нашої діаспори і нашої Церкви.

Духовну і  національну ідентичність потрібно зберігати. 
Духовна ідентичність, Закони Божі — любові Бога і ближ-
нього — є незмінними. Але вони знаходять інші форми реа-
лізації в часі, в якому ми перебуваємо. І важливо допомогти 
людям на міграції знайти або розпізнати своє духовне ко-
ріння. Людям потрібно пояснити: незалежно від того, де ти 
є, Бог тебе провадить, тож намагайся у своєму житті поба-
чити руку Божу, і неважливо, що ти зробив деякі помилки.

Також, щоби зберегти свою національну ідентичність, 
треба добре знати свою культуру, менталітет і історію. На-
ціональна ідентичність не означає уподобання якихось 
політичних партій чи політичних інтересів. Наші українці 
у діаспорі поділилися дуже сильно. Але ми є діти одного 
народу. Це головне.

Отець Сергій Знак, парох 
персональної парафії 
УГКЦ для українців 
в Барселоні, що діє при 
храмі св. Моніки

ДЛЯ БАГАТЬОХ ЄПИСКОПІВ В ІСПАНІЇ  
ВЖЕ НЕ Є ПРОБЛЕМОЮ ОДРУЖЕНИЙ СВЯЩЕНИК

Я служу в Барселоні 4 роки, а за кордоном перебуваю 
з 2003-го. Загалом в Іспанії служить 20 священиків УГКЦ.

Якщо ви маєте намір попрацювати для наших людей за 
кордоном, мусите мати чітку позицію і бажання. Мусите бу-

ти дуже добре підготовленими. Адже початки не є легки-
ми. Буде багато різних переживань: чи правильний вибір 
я зробив? Інша річ — потрібно бути збагаченим духовно. 
Ви мусите підтримувати себе молитвою, щоби не було різ-
них думок, адже на початку, коли ви самотній в іншій країні, 
дуже часто з’являється розчарування. Крім того, потрібно 
бути ерудованим і комунікабельним. Якщо прийдете на но-
ве місце служіння — все доведеться робити самому.

Для священика на місіях дуже потрібне знання психо-
логії. Ви маєте проявити свою людяність, співчуття, під-
тримку, щоби людина відчула, що вона не самотня, що за 
неї хтось переживає, а вже після того можна провадити 
цю людину духовно.

Майбутнім місіонерам варто добре вивчити канонічне 
право. Знання права нашої Східної Церкви буде доброю 
підтримкою вам. Адже у Латинській Церкві, на жаль, дуже 
мало знають наше канонічне право, а вам потрібно буде 
відстоювати права і позиції нашої Церкви на тій території, 
де ви будете служити.

Праця з людьми за кордоном сама по собі є цікавою. 
Коли ви приходите на парафію в  Україні, це є люди од-
ного місця, однієї культури і традиції. Коли приходите на 
місію, де є мігранти з різних куточків України — як гре-
ко-католики, так і православні, — то доводиться працю-
вати з  людьми різних культур. Тож треба бути готовими 
знаходити до кожного підхід.

Загалом місцеві єпископи добре приймають священи-
ків УГКЦ, водночас багато залежить і від місцевого паро-
ха. Кожен з  наших священиків спілкується насамперед 
з місцевим єпископом. Він намагається йти назустріч, що-
би допомогти з  місцем служіння, організацією громади. 
Та хоч єпископ добре приймає, дуже багато залежить від 
місцевого пароха. Деколи важко священикам, які винай-
мають церкви, адже латинський парох може ставити якісь 
часові рамки. Іноді є проблеми з місцем катехизації.

Вже сьогодні в  Іспанію потрібно на служіння 4–5 свя-
щеників УГКЦ. Нещодавно ми прийняли двох священиків 
для українців  — на півночі Іспанії і  в Жироні. У  Жироні 
єпископ поставив умову: я  приймаю, але одночасно він 
має служити для наших парафій, куди я  його призначу. 
Адже в Іспанії великий брак священиків РКЦ, навіть у Бар-
селоні. Минулого року у нашій єпархії померло 15 свяще-
ників, а висвячений був лише один диякон.

До речі, для багатьох єпископів в Іспанії вже не є про-
блемою одружений священик. Єпископ їх приймає і про-
сить служити латинську Службу Божу. Зараз в Іспанії наші 
священики переважно одружені.

За даними українського консульства, на сьогодні 
у  провінції Барселона офіційно зареєстровано 22 тисячі 
українців. Можна сказати, що ще десь половина від цієї 
цифри — без офіційних документів. Тобто загалом у про-
вінції Барселона 33 тисячі українців. До моєї парафії кож-
ної неділі на Літургію приходить від 100 людей, до отців 
редемптористів  — від 200 осіб. Цього Великодня було 
1500–2000 вірних.

У Барселоні діють громадські організації українців і пра-
цюють три школи, в яких проводиться катехизація дітей.

Отець Мирон Бендик, 
ректор Дрогобицької 
духовної семінарії

МІСІЯ СВЯЩЕНИКА — ЩОБИ ЄВХАРИСТІЙНА  
ПОБОЖНІСТЬ ВІРНИХ ЗРОСТАЛА

Місія Церкви корениться у бажанні нашого Спасителя 
Ісуса Христа і його благословенні для всіх, хто в Його ім’я 
буде «йти і навчати всі народи». Богочоловік, Син Божий, 
передав нам цю місію. І  ця Божественна місія ніколи не 
застаріє, бо Христос хоче дійти до кожної людини, неза-
лежно від народу, раси, культури.

Одним з найбільших місіонерів у християнстві був апо-
стол Павло. Він розкриває секрет свого місійного успіху: 
«Для юдеїв я був, як юдей, щоб юдеїв придбати; для тих, 
хто без Закону, — я був беззаконний, не бувши беззакон-
ний Богові, а законний Христові, щоб придбати беззакон-
них; для слабих, — як слабий, щоб придбати слабих. Для 
всіх я був усе, щоб спасти бодай деяких». Це його місійний 
реалізм.

Служіння на місійних теренах відрізняється від душ-
пастирства в Україні. Не люди шукають священика, а свя-
щеник людей. І він служить одночасно паламарем, мене-
джером, будівельником.

Побоювання священика, який збирається їхати на мі-
сійні терени, мовляв, що з ним станеться, як там буде — 
це думки від лукавого. Як казав Христос: «Не журіться про 
життя, що ви будете їсти, і ні про тіло, у що ви зодягнетеся. 
Бо більше від їжі життя, а тіло від одягу».

Місія священика, незалежно від місця служіння, — що-
би євхаристійна побожність вірних зростала, щоби з кож-
ним богослужінням кількість тих, хто сповідається і при-
чащається, збільшувалася.

Три перших кроки місійної діяльності священика: це 
звіщання Доброї Новини, катехизація і містагогія.

Наша Церква має три місійні завдання. Перше – при-
йти до всіх українців греко-католиків, де б вони не були. 
Друге місійне завдання — відновлення єдності нашої Ки-
ївської Церкви. І третє — наша Церква несе місійну відпо-
відальність за народ Божий не тільки в Україні, а в усьому 
світі. І сучасна місія має відбуватися інкультурально.

Отець Андрій Боднарук, 
прес-секретар Київської 
архиєпархії

ДО СУЧАСНОГО ПОКОЛІННЯ, ОСОБЛИВО ДО МОЛО-
ДІ, ТРЕБА ГОВОРИТИ СУЧАСНОЮ МОВОЮ

На тлі кібератак, які трапилися останнім часом в Укра-
їні і  світі, розуміємо, що мас-медіа важливі. І  висновок, 
який можемо зробити після вірусу Petya,  — ми маємо 
стояти на сторожі того, щоби жоден духовний «вірус» не 
добрався до людських душ.

Священик має йти в ногу з сучасним суспільством, бу-
ти поінформованим і  передбачити, що відбуватиметься 
завтра. Бути в курсі нових трендів, не бути старомодним. 

До сучасного покоління, особливо до молоді, треба го-
ворити сучасною мовою. Це є нова євангелізація. Ми про-
повідуємо те саме Євангеліє, яке Христос нам залишив, 
але його ми повинні передати мовою, зрозумілою для су-
часних людей. Тож йдучи на місійні терени, маємо чітко 
усвідомити засоби, завдяки яким можемо промовити до 
сучасної людини.

Сьогодні друковані ЗМІ вже не такі популярні, і  біль-
шість людей отримує інформацію з мережі Інтернет. Тож 
священику у  своїй праці треба це враховувати. Будете 
організовувати події на парафії  — про них треба писа-
ти, говорити і дбати, щоби вони були висвітлені у ЗМІ. Ча-
сто про події люди дізнаються з соціальних мереж. Якщо 
у  священика Фейсбук-сторінка порожня  — значить на 
парафії нічого не відбувається. Треба бути там, де люди. 
А багато людей сьогодні у соціальних мережах, зокрема 
у мережі Фейсбук.

Кожна парафія сьогодні повинна мати сайт і бути пред-
ставленою у Фейсбуці і на Google maps. Адже більшість лю-
дей про розклад богослужінь, часи сповіді і всю необхідну 
інформацію про парафію шукає насамперед в Інтернеті.

24 25
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Юрій Підлісний, 
екс-очільник Комісії 
у справах мирян УГКЦ, 
депутат Львівської 
облради

ЯК МИРЯНИН, Я ОЧІКУЮ, ЩО СВЯЩЕНИК  
НАСАМПЕРЕД ПРОВАДИТИМЕ МЕНЕ  
У ЛІТУРГІЙНОМУ ЖИТТІ

Що я, як мирянин, очікую від священика на парафії? 
Насамперед, щоби священик мене провадив і підтриму-
вав у  літургійному житті. Я  маю на увазі життя у  Святих 
Таїнствах, життя у храмі. Щоби я зрозумів, про що той чи 
той уривок Євангелія, як він накладається на сьогодніш-
ній час, а також, щоби мене підтримали в молитві. Я очі-
кую від Церкви, що прийде хтось і мене настановить.

Раніше священик на парафії був не тільки душпасти-
рем, а також вчителем і лікарем. Священики років 150 то-
му були основою сільської інтелігенції. Вони мали вищу 
освіту, в той час як більшість парафіян не мали іноді по-
чаткової школи. Священик мав привілей, статус, повагу. 
А сьогодні навіть на сільській парафії люди вже з освітою. 
У місті більша половина парафіян має вищу освіту. Що мо-
же священик промовити до тих людей? Чи він говоритиме 
на тому рівні, якого від нього очікує громада?

Сьогодні священику не треба переповідати Євангеліє, 
адже всі люди освічені і самі можуть прочитати. Душпас-
тир має пояснити людям, як жити кожного дня, якої пози-
ції дотримуватися у тих чи тих складних морально-етич-
них питаннях і пояснювати ті чи ті явища з точки зору за-
повідей Христових.

Живою парафія буде тоді, коли буде живий парафіянин 
і живий парох. Жива парафія — це для мене добре нала-
годжене літургійне життя, щоби люди приступали до спо-
віді, до Причастя. Друга частина життя парафії — відвіда-
ти кожного, хто є на парафії. Зібрати всіх і дати зрозуміти, 
що ви є спільнотою.

Отець Олександр Сме-
речинський, директор 
Морського Апостоляту

МИ НАМАГАЄМОСЯ СТВОРИТИ СВІТОВУ МЕРЕЖУ 
НАШОЇ ЦЕРКВИ З ОПІКИ МОРЯКАМИ

Морське капеланство у Католицькій Церкві діє близь-
ко 100 років. Це загальнокатолицька структура, яка на 
сьогодні охоплює 420 портів. А місія нашого українського 
Морського Апостоляту розпочалася у 1994 році, коли ми 

почали свою працю з  моряками в  Одесі. Офіційно Мор-
ський Апостолят УГКЦ зареєстрований у 2000 році.

З українських Церков системно з моряками працює ли-
ше УГКЦ.

На початку мене тягнули до моря і моряків «за вуха». 
Але тепер, як на мене, цікавішого служіння ледь знайдеш. 
Морське служіння — виняткове, креативне і перспектив-
не. Кожен, хто має покликання до священства, має покли-
кання до місії. Але служачи в Морському Апостоляті, вам 
не треба кудись їхати, місія сама приходить до вас. Наша 
діяльність — відвідувати всі кораблі, які заходять в Одесу, 
а це Китай, Індія, Філіппіни — увесь світ.

Священик намагається допомогти всім морякам, які 
цього потребують, незважаючи на віросповідання і наці-
ональність. Морські капелани працюють як з  моряками 
торгового флоту, так і з українськими військовими моря-
ками, адже в Одесі з 2014 року базується український флот.

Праця Морського Апостоляту — це не лише опіка над 
моряками, а також над їхніми родинами і людьми, які за-
лучені в діяльність інфраструктури, пов’язаної з морем.

Також морські капелани УГКЦ працюють і в морських 
навчальних закладах, де навчається 16 тисяч студентів. 
Для порівняння, найбільша морська академія у  Франції 
має 800 курсантів.

Треба зазначити, що українці — найбільша морська на-
ція в Європі. За найскромнішими підрахунками, в Україні 
налічується 85 тисяч моряків, які присутні по всьому світу.

Зараз у планах УГКЦ створити загальносвітову україн-
ську структуру Морського Апостоляту. Я зараз їжджу по 
світу залучати наші парафії і  духовенство для служіння 
нашим морякам. Адже наша Церква присутня у  всьому 
світі, і дуже часто є священики в портових містах.

Отець Іван Говера, 
синкел у справах мирян 
Тернопільсько-Зборів-
ської архиєпархії

ЦЕРКВА ТВОРИТЬ ЄВХАРИСТІЮ,  
А ЄВХАРИСТІЯ ТВОРИТЬ ЦЕРКВУ

Кожен сучасний священик має бути відданий Христові 
і бути готовим на самопожертву — поїхати служити туди, 
куди кличе Церква. 

Як свідчать підпільні священики, коли кандидат на свя-
чення приходив до митрополита Андрея Шептицького 
і  просив про уділення йому таїнства священства, то ми-
трополит питав: «А чи ти готовий померти заради Христа, 
заради Церкви?» На той час запитання митрополита було 
дивним. Але Шептицький був дуже прозорливий і пере-
бачав переслідування Церкви, тож бачив потребу таких 
священиків, які б заради Христа і Церкви були готові на 
будь-які жертви. І він мав рацію.

З 1946 по 1989 роки — у період переслідувань і гонінь 
УГКЦ — наші священики проявили себе по-різному. Части-

на духовенства залишилася вірною Христовій Церкві  — 
декого за це засудили, декого розстріляли, декого замучи-
ли. Інша — злякалася тортур і перейшла в православ’я. Де-
хто взагалі зрікся священства, а дехто одружився. Це над-
звичайно складний період в історії нашої Церкви.

УГКЦ у  скрутні часи переслідувань вистояла завдяки 
Євхаристії і  Літургії. Священики були готові щомиті по-
нести смерть і  хотіли це робити в єднанні з Богом. Тому 
практикували щоденні Літургії і Причастя.

Життя Церкви без Євхаристії неможливе. Церква тво-
рить Євхаристію, а Євхаристія творить Церкву. Тож свя-
щеники у підпіллі намагалися щоденно служити Літургії. 
Якщо не було такої можливості — у них існувала практика 
щоденного Причастя. Люди намагалися духовно зростати 
і жили Євхаристією.

Кожен священик завжди має бути готовим на певні 
терпіння і жертви. Кожен сучасний священик мав би від-
шукувати ту велику відданість Христові і  бути готовим 
на самопожертву, готовим їхати туди, де Церква кличе. 
Не тільки на гарну парафію у Європу, а на парафію у Ка-
захстан, Росію та інші країни, де бракує душпастирів.

Владика Йосиф Мілян, 
голова ПМВ

КОЖЕН З ВАС МАЄ БУТИ МІСІОНЕРОМ НА ТОМУ МІСЦІ, 
ДЕ ВІН СЛУЖИТИМЕ СВОЇЙ ЦЕРКВІ  
І СВОЄМУ НАРОДОВІ

Мене тішить, що наш спецкурс місійного служіння 
такий чисельний. Мене тішить, що дівчата приїхали до 
Івано-Франківська. Тішить активність семінаристів і  те, 
що ви витримали до кінця. А ще мене тішитиме те, коли 
з цього спецкурсу скористаєте ви і наша Церква загалом.

Всі ви добре знаєте євангельську фразу «Ідіть, отже, 
і зробіть учнями всі народи». Водночас, більшість свяще-
ників прагне служити на теренах рідної Західної України.

Свого часу у Казахстані відбулася конференція з наго-
ди ювілею блаженного отця Олексія Зарицького. Органі-

зували симпозіум у  Караганді. На ньому виступила і  ви-
хрещена казашка, колишня мусульманка. Вона говорила 
про христове Євангеліє, про місце Христа між народа-
ми. І згадала уривок з Євангелія, що «лисиці мають нори 
і птиці небесні — гнізда, а Син чоловічий не має де голо-
ви прихилити». Вона аналізувала значення і місце Христа 
у  IV  столітті, «золотій добі» християнства на Близькому 
Сході, де сьогодні сліду християнства немає. Вона гово-
рила, що Христос — світло Боже — приходить зі Сходу. 
Казахська земля полита кров’ю мучеників за національні 
інтереси, за ідею, за віру. Казахстан — це суцільні табори. 
Вона сподівається, що саме Казахстан стане відроджен-
ням християнства на Сході. Але до того Казахстану хтось 
мусить піти служити. Тому наша Церква готує місіонерів.

Місія, у вузькому значенні, — це проповідування Єван-
гелія, проповідування Христа там, де про Нього не чули. 
А сьогодні УГКЦ переважно працює там, де християнство 
вже є проповідуваним. Нашу працю для українців гре-
ко-католиків по всьому світу ми називаємо місією. І ця мі-
сія потерпає.

Треба чесно сказати, що не всі священики мають хариз-
му, відвагу і бажання їхати служити на місії. Якщо проана-
лізувати потреби нашої Церкви у Європі і світі загалом, то 
ми маємо великий брак душпастирів. Кілька семінарис-
тів виявили бажання закінчувати свої студії у  Португалії 
та  Іспа нії. Але є ще Греція, Кіпр, ОАЕ, Індонезія, Тайланд, 
Прибалтика, Японія, Китай, Росія, Казахстан, Грузія, Мол-
дова. Насправді, наша Церква сьогодні потребує дуже ба-
гато священиків. Тому цей спецкурс для того, щоби ви ро-
зуміли, як треба готуватися.

Церква, яка не веде місійної роботи, не є Церквою. І са-
ме молоде покоління, «нова кров» маєте змінити ситуа-
цію з місійним служінням УГКЦ. Ми маємо бути сучасними 
людьми, культурними, адекватними, креативними, роз-
биратися у всіх сферах життя, але пам’ятати, що ми маємо 
особливе покликання. Дуже важливо, щоби кожен з вас 
був місіонером на тому місці, де він служитиме своїй Цер-
кві і своєму народові.

Дружина священика  — це священича сила. Чому ми 
запрошуємо на цей спецкурс дівчат? Дуже часто жінка 
може мати більшу відвагу, ніж чоловік. Я знаю священи-
чі родини, де є досить активний священик, тому що йо-
го дружина ще активніша за нього. Багато священиків без 
своїх жінок ніколи б не зробили того, що роблять. Тож ми 
закликали вас, щоби ви розуміли, що таке місія, що таке 
служіння за кордоном.
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З 17 по 20 липня Пасторально-міграційний відділ УГКЦ 
проводив у  м. Яремче традиційний духовно-формаці-
йний семінар для священиків-місіонерів. У  ньому взяли 
участь священики УГКЦ, які надають душпастирську 
опіку нашим вірним в  Угорщині, Румунії, Молдові, Росії, 
Казахстані, Естонії, Латвії. 

На семінарі висвітлювалися та  обговорювалися ос-
танні повчання Церкви щодо подружжя, проводилися 
практичні тренінги з організації душпастирської праці 
з подружніми парами, а фахівці ділилися своїм досвідом 
праці з подружжями.

Голова ПМВ владика ЙОСИФ МІЛЯН зазначив, що пе-
реважна більшість українців, які виїхали на працю в інші 
країни, мають родини. Тож це виклик для Церкви — як на-
давати душпастирську опіку і провадити ці розділені сім’ї. 

«Душпастирство сімей в умовах міграції найбільш 
актуальне для Іспанії і  Португалії. А в  Італії, напри-
клад, працюють переважно жінки. Водночас майже 
всі українці, які виїхали на заробітки, сімейні. Їхні чо-
ловіки або жінки та діти залишились в Україні. І це ви-
клик для Церкви — як провадити і воз’єднати ці роз-
ділені родини.

За кордоном дуже важливо зберігати духовну 
ідентичність. Приналежність до Церкви  — це поча-

С е м і н а р  д л я  м і с і о н е р і в

VIІ сесія духовноформаційного семінару  
для священиківмісіонерів  
«ДУШПАСТИРСТВО СІМЕЙ:  
ПЕРЕДПОДРУЖНЯ КАТЕХИЗАЦІЯ,  
ПРОБЛЕМА ЦЕРКОВНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ»

ток усвідомлення, хто я є. Якщо людина не 
усвідомить своєї приналежності до Бога, до 
Церкви, вона буде блукати, поки не знайде своє 
коріння.

Маємо бажання, щоби нашою працею зацікави-
лися не тільки країни, де немає ієрархічних структур 
УГКЦ, а також ті, де компетенція єпархів чи екзархів, 
у яких подібні виклики і проблеми. Адже деякі країни, 
якими ми опікуємося, вже мають яскраві ознаки діа-
спори: Португалія, Іспанія. ПМВ працює над створен-
ням нових парафіяльних структур. Ми створили нові 
громади в ОАЕ і на Кіпрі. Туди треба священиків. Та-
кож тривають перемовини про створення наших гро-
мад в Індонезії, ПАР, Лівані, Китаї і Грузії. Треба свяще-
ників до Португалії, Іспанії, Греції, Туреччини».

Голова комісії у  справах родин і  мирян о.  БОГДАН 
ТИМЧИШИН розповів учасникам семінару ПМВ про осо-
бливості душпастирства подружжів і сучасні виклики. 

«Важливе питання — статеве виховання. Діти по-
винні мати правильне розуміння любові, тому ми за-
початкували програму «Щиро про важливе». Вже ви-
ховали декілька поколінь. Відбулося багато семінарів 
по школах. Завдання освітньо-виховної програми 
для старшокласників і  студентів під назвою «Щиро 

про важливе» — у доступній та цікавій формі донести 
до молодих людей, у чому полягає цінність подружжя 
та сім’ї.

Мета програми  — донести до старшокласників 
і  студентів правильне розуміння любові, допомогти 
їм приготуватися до дорослого життя, а в майбутньо-
му — до одруження; важливим аспектом такого при-
готування є запобігання низки негативних явищ: ран-
ній початок статевого життя, підліткові аборти, кон-
трацепція, венеричні захворювання та інші.

Крім того, комісія у  справах родини розробила 
програму для молодих пар «Щасливі стосунки та  їх-
нє продовження у шлюбі». Навчальний курс склада-
ється з  25-ти зустрічей, спрямованих на розуміння 
та вдосконалення потреби молоді у щасливих та дов-
готривалих стосунках.

Передподружні науки складаються з 12 зустрічей. 
Така підготовка дуже важлива, адже, за статистикою, 
рівень розлучень в Україні на сьогодні — 52 відсотки. 

Переважна більшість майбутніх подружжів не хо-
чуть відвідувати передподружні науки. Тож треба їх 
зацікавити, запалити».

Очільник Реферантури у  справах родини, мігрантів 
та іммігрантів Львівської архієпархії о. ТАРАС ФІТЬО роз-
повів учасникам семінару для священиків-місіонерів про 
особливості передподружньої катехизації молодих пар 
та духовний супровід подружжя. 

Священик сам має чотирьох дітей і вже 8 років опіку-
ється подружніми родинами, а з 2004-го року займається 
передподружньою катехизацією.

«Раніше мій курс передподружньої катехизації 
складався з 19 лекцій. Частина з них була присвячена 
питанням віри, катехизації і молитви, частина — пси-
хології і біоетиці (подружня плідність, контрацептиви, 
питання народжуваності, догляд за дитиною), також 
була передбачена лекція з  канонічного подружнього 
права і дві додаткові — зустріч з батьками наречених 
і зустріч зі свідками (дружками і дружбами).

Можу сказати, що зі 100 пар мотивовані приблиз-
но десять. Цьому поколінню катехизація нецікава. Їм 
цікава психологія, вирішення конфліктів. Тож важли-
во мати на курсах доброго психолога, щоби це була 
людина перевірена, якій ви довіряєте. 90 відсотків 
тих, хто приходить на передшлюбні курси, вже жи-
вуть разом. Вони в  психологічному і  фізіологічному 
плані є сім’єю. Потрібно йти назустріч цим парам. 
Ці курси мають бути для них інформативними, щоби 
вони отримали знання, погляд Церкви на ті чи ті пи-
тання і встановили особистий контакт зі священиком.

Згодом я скоротив передшлюбні науки до 10 лек-
цій і зробив їх дуже мобільними. Також розробив ще 
один варіант — експрес-курси за три дні, коли май-
бутнім подружжям начитують всі необхідні лекції 
з п’ятниці по неділю з ранку до вечора.

Також дуже важливий духовний супровід подруж-
жя після шлюбу.

Передподружні науки, шлюб і духовне провідниц-
тво родини — це модель праці священика з молоди-
ми парами».

Практичний психолог, дружина священика МАР’ЯНА 
БІСИК, яка працює з  передподружніми парами та  з  по-
дружніми парами у кризових ситуаціях, поділилася прак-
тичними порадами у приготуванні та супроводі подружжя. 

«Щаслива сім’я дає добрий приклад християн-
ського життя. Люди, які одружуються, хочуть бути 
щасливими у подружжі і думають, що їх любов трива-
тиме ціле життя. Тому цю любов потрібно правильно 
будувати, як єгиптяни будували піраміду. В основі «пі-
раміди», тобто стосунків, має бути повага і пожертва 
одне для одного.

На другому місці — дружба, тобто чоловік і жінка 
обов’язково мають бути друзями. А це насамперед 
люди з однаковими поглядами, цінностями і принци-
пами.

І на вершині піраміди — фізична любов, симпатія, 
вся емоційна сфера.

Багато людей перевертають піраміду і  хочуть від 
почуттів дійти до фундаменту, але це дуже складно.

Існує психологічна різниця між статями. Так, жінка 
все сприймає в естетичному форматі, світом жінки є 
справи її серця, робить щось лише для когось, у сто-
сунках віддає. Натомість чоловік все сприймає у філо-
софському форматі, серцем чоловіка є справи світу, 
робота як ціль сама по собі, у стосунках бере. Як на-
слідок, жінка має навчитися брати у стосунках, бути 
другом, часом робити щось лише для себе; чоловік 
має закохувати жінку в себе, виявляти емоції, підтри-
мувати.

Конфлікти точно будуть. Тож варто готувати по-
дружжя, вчити вирішувати конфлікти. Але конфлік-
ти  — це добре, адже в  результаті ми маємо знайти 
спільне бачення, маємо стати ближчими одне до од-
ного і вийти з того задоволені. Тоді конфлікт виріше-
ний. До речі, маленькі конфлікти запобігають виник-
ненню серйозних і великих».
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Голова комісії у  справах родини Івано-Франківської 
архиєпархії та  духівник Івано-франківського осередку 
спільноти «Подружні зустрічі» о.  ЮРІЙ ПРИЛЕПСЬКИЙ 
розповів священикам про діяльність цієї спільноти і свої 
методи роботи з подружжям.

«Принцип наших реколекцій  — протягом вікен-
ду мають бути присутні чоловік і дружина, а діти і всі 
клопоти мають відійти на другий план. Суть цього ру-
ху  — діалог, спілкування. І  завдяки цій спільноті ми 
відновлюємо діалог у наших родинах. Адже люди ста-
ють чужими, бо перестають спілкуватися. Тож голов-
не — віднайти діалог між дружиною і чоловіком.

Основою спільноти є духовний провід.
В Івано-Франківську ми зустрічаємося що четвер-

га о 18:00 біля собору. Маємо Службу Божу, опісля — 
молитву у наших наміреннях, а відтак маємо читання 
Святого Письма та розважання над ним, а далі зали-
шається звичайна праця».

У свою чергу представники спільноти «Подружні зу-
стрічі» ВІТАЛІЙ та  СВІТЛАНА ЧУЙКИ поділилися своїм 
подружнім досвідом. Чоловік розповів, що вони перебу-
вають у  шлюбі 26 років і  сьогодні, як аніматори, прово-
дять реколекції для подружніх пар.

«Для нас спільнотове життя розпочалося 
у 2000 році. Нас запросили на реколекції і нас врази-
ло, що ми бачили живі свідчення звичайних людей, 
які в  своїх родинах мають подібні проблеми. Зви-
чайно, після реколекцій проблеми не зникнуть. Але 
родини навчаться дивитися на проблеми під іншим 
кутом і вирішувати їх у діалозі. Такі зустрічі відбува-
ються у монастирях чи реколекційних будинках, що-
би подружжя могло зосередитися одне на одному. 
Обов’язково на реколекціях присутній священик. Тож 
всі свідчення супроводжуються Божим словом і бого-
словською наукою.

Праця з  родинами дуже потрібна. Будувати сім’ю 
завжди складно, адже чоловік і  дружина мають різ-
ні характери, вподобання, цінності, навіть погляди на 
релігію.

Ще Митрополит Андрей Шептицький сказав, що 
майбутнє належить тим народам, у яких подружжя є 
річчю святою, у яких родинне життя є чисте й святе. 
Тому міцна сім’я  — це велика річ і  велике майбутнє 
для народу. Ця спільнота багато дає для подружжя. На 
реколекціях ми говоримо про почуття, переживання, 
основи діалогу, про подружжя у Божому плані».

Отець ОРЕСТ ДЕМКО представив учасникам семіна-
ру діяльність Єпархіального інституту душпастирства по-
дружжя та сім’ї свв. Йоакима і Анни. 

«Навіщо ми створили цей інститут? Бо відчуваємо 
потребу підтримувати у суспільстві увагу до подруж-
жя і  сім’ї на належному рівні. Світ планує змінити 
ставлення до сім’ї, вона потребує опіки.

Сім’я — це одне з найбільших благ для Церкви і су-
спільства. Якщо буде сильна і здорова родина — бу-
де сильна і здорова церковна спільнота, ціла Церква 
і суспільство.

Сьогодні інститут сім’ї зазнає розхитування через 
переміни у  культурі, суспільстві, економіці, світовій 
політиці і, зокрема, через новітні антисімейні ідео-
логії. Особливу загрозу несе сьогодні так звана «ген-
дерна ідеологія», яка заперечує об’єктивність існу-
вання фізичної статі, представляючи її виключно як 
плід власного вибору. Блаженніший Святослав сказав 
в одній зі своїх промов: «Колись українська сім’я вря-
тувала Церкву, тепер обов’язком Церкви є врятувати 
сім’ю». Ми маємо проголошувати правду, яку промо-
вив Господь, Євангеліє подружжя.

На жаль, сьогодні душпастирство сім’ї зводиться 
лише до передподружньої катехизації. І  навіть вона 
іноді зводиться до формальних поверхових зустрі-
чей. Такий підхід не буде ефективним, особливо як-
що врахувати, що світ постійно пропагує інші погляди 
та антицінності.

Подружжя є Божою установою, тобто плодом рук 
Божих, а не людським винаходом. А головні ознаки 
подружжя — єдність і нерозривність. Подружня лю-
бов може бути спрямована лише на одну людину і ви-
магає абсолютної виключності, тобто тривати аж до 
смерті.

Згідно з  вченням Католицької Церкви, християн-
ське подружжя несе у собі два завдання: благо подру-
гів та дітонародження».

Ієромонах, експерт ПМВ о.  ЮСТИН БОЙКО розповів 
про особливості душпастирства українських родин на мі-
грації. Він підкреслив, що мета душпастирства сімей  — 
зберегти християнську родину в єдності і нероздільнос-
ті та створити такі умови, щоби вона намагалася жити за 
прикладом біблійної родини. І  таке сімейне душпастир-
ство вкрай важливе на місійних теренах. 

«Найбільше внаслідок міграції страждає сім’я, а 
сім’я — основа суспільства. Коли Арістотель у праці 
«Політика» говорив про державотворення, то він за-
значив, що сім’я — це перша молекула, з якої почи-
нається держава, і якою буде сім’я — такою буде дер-
жава. Тобто ми можемо говорити, якою буде сім’я — 
такою буде Церква.

Міграція часто розбиває сім’ю навпіл, адже пере-
важно виїздить на заробітки хтось один. Тож коли 
сім’я виїздить разом — це позитив, тому що зберіга-
ється її єдність. Водночас, навіть якщо вся родина ви-
їздить разом за кордон, існує небезпека, що діти, які 
виховуватимуться у новому середовищі і новій куль-
турі, матимуть інакші погляди і цінності, аніж батьки, 
тож як наслідок можуть виникати конфлікти.

Якщо не звернути увагу на сім’ю, то парафія при-
речена на загибель. Але на своїх парафіях священи-
кам треба звернути увагу і на тих молодих людей, які 
ще не створили сім’ї — передусім на студентів або ді-
тей мігрантів, які підходять до подружнього віку.

Священикам не варто перекладати передподруж-
ню катехизацію на структури Католицької Церкви, 
а  потрібно створити власну модель передподруж-
ньої катехизації. Варто створити власну команду  — 
з мирян, сімей, де ви, як священик, також братимете 
участь. Невід’ємною частиною такого приготування є 
реколекції. Найкраще — виїзд у якийсь санктуарій на 
вікенд, де можна дати майбутнім подружжям з бого-
словську науку, посповідати. Крім того, це для них на-
года познайомитися з душпастирем. Якщо у тих мо-
лодих людей, яким ви дали шлюб, згодом виникнуть 
проблеми, вони прийдуть до вас».

Після останньої лекції голова ПМВ вручив учасникам 
семінару сертифікати. Владика Йосиф висловив ідею за-
лучити до наступних семінарів дружин і дітей священи-
ків-місіонерів, які б могли поділитися своїм досвідом пе-
ребування на міграції і водночас почерпнути нові знання.

Єпископ також обговорив з  місіонерами тему на-
ступного духовно-формаційного семінару. Планується, 
що VIII семінар буде присвячений діяльності монаше-
ства на місійних теренах.
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Отець Дам’ян Габорій п’ять років поспіль система-
тично відвідував українців греко-католиків Угорщини, 
щоби надавати їм душпастирську опіку. Але громаді 
стало замало Літургії і  спілкування зі священиком раз 
на кілька місяців та по великих святах — вони захотіли 
священика напостійно. Уряд Угорщини пішов назустріч 
духовним потребам українців і взяв на себе фінансові ви-
трати утримання священика УГКЦ в  Будапешті. Тож 
вже рік — з серпня 2016-го — отець Дам’ян служить для 
українців у Будапешті, куди також переїхала і його роди-
на. У липні отець Дам’ян разом з дружиною Оксаною взя-
ли участь у  традиційному духовно-формаційному се-
мінарі ПМВ для священиків-місіонерів, який відбувся у м. 
Яремче. Про особливості служіння в Угорщині, адапта-
цію, вивчення мови та виклики, які постають, о. Дам’ян 
разом з дружиною розповіли в інтерв’ю ПМВ.

Отче Дам’яне, п’ять років ви доїжджали до Угорщини. 
Як вдалося розпочати стале душпастирство і  чи було 
важко перебратися з родиною напостійно?

Отець Дам’ян: В Угорщині склалася така ситуація, що 
не ми шукали людей, а люди нас шукали. У 2008 році Бла-
женніший Любомир Гузар (на той час — Глава УГКЦ) спіль-
но з владикою Богданом Дзюрахом мали зустріч з грома-
дою українців у Будапешті і відправили першу службу. На 
службу завітали представники духовенства Угорської Гре-
ко-Католицької Церкви та посольства України в Угорщині. 
Пізніше була зустріч з громадою, де порушувалося питан-
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Отець ДАМ'ЯН ГАБОРІЙ
МИ ПРАЦЮЄМО НАД ТИМ, ЩОБИ В УГОРЩИНІ БУЛА 
УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА І УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

ня присутності священиків з  України в  Угор-
щині для опіки наших вірних. Тоді навіть не йш-
лося про греко-католиків, а загалом про надання 
духовної опіки українцям в  Угорщині. Були й певні 
домовленості з  владикою Филипом (Кочішем), теперіш-
нім митрополитом Угорської Греко-Католицької Церкви, 
про те, як все налагодити і відповісти на потреби людей. 
Справа затягнулася. Але Блаженніший Любомир пам’ятав 
про цю справу і про потребу священиків. Тож голова ПМВ 
владика Йосиф Мілян делегував о. Василя Поточняка, що-
би він послужив громаді і з’ясував ситуацію. У 2010 році 
о.  Василь відвідав Угорщину з  душпастирським візитом, 
відслужив Службу Божу, зустрічався і  спілкувався з  на-
шими людьми у Ніредгазі і Будапешті. Після повернення 
о. Василь сказав, що там є потреба у священиках і Пасто-
рально-міграційний відділ шукає, хто з душпастирів хотів 
би поїхати послужити. Спершу нав’язати контакти, доїж-
джати на свята, але з перспективою розвитку душпастир-
ської діяльності. Я сказав, що готовий на таку місію.

На той час ми з сім’єю перебували у Києві. Спершу ви-
їжджав раз на місяць чи два, правив Служби Божі україн-
ською мовою, зустрічався з нашими громадами в Угорщи-
ні. У такий спосіб нав’язував контакти, шукав наших вір-
них, людей, яким потрібна духовна опіка, вивчав духовні 
потреби українців в  Угорщині. Так тривало фактично до 
2016 року. Громада поступово дозрівала до того, що їм за-
мало, щоби священик приїжджав до них періодично. Во-
ни хотіли мати душпастиря на стало.

Угорська Греко-Католицька Церква бачила, що наша 
Церква пам’ятає і  дбає про українців в  Угорщині, надає 
опіку єпископа. Адже владика Йосиф дуже часто здійсню-
вав душпастирські візити до Угорщини — мінімум раз на 
рік, а бувало по 2–3 рази на рік, брав участь у наших про-
щах, громадських заходах, правив Літургії. Але, на жаль, 
Угорська Церква не мала можливості допомогти нам фі-
нансово, щоби священик міг приїхати напостійно. Ця про-
блема дійшла до державної влади. І  очільник Міністер-
ства людських ресурсів Угорщини Золтан Балог вирішив 
нам допомогти. У нас відбулася з ним зустріч, в якій взяв 
участь владика Йосиф, під час якої було ухвалене рішен-
ня, що уряд Угорщини виділяє на рік фінансування для 
священика УГКЦ, щоби він міг приїхати з родиною і про-
вадити душпастирську діяльність. І ми з сім’єю наприкінці 
серпня минулого року виїхали до Угорщини.

Пані Оксано, як ви відреагували на перспективу переїз-
ду в Угорщину і які були перші враження від цієї країни?

Оксана:  Оскільки чоловік вже тривалий час їздив 
і правив Служби Божі для наших людей, я сприйняла це 
просто — ми повинні їхати, адже ми сім’я і маємо бути ра-
зом. Звичайно, там все було для мене нове. Окремий ви-
клик — це мова. Але, Богу дякувати, зараз все гаразд.

Ми переїхали в  останні дні літа, а з  першого вересня 
наша старша донька мала йти до школи. Найперше по-
трібно було влаштувати її до школи, а середню — у садо-
чок. У нас троє дівчат. А вже далі ми облаштовували побут.

І як діти адаптувалися?
Оксана:  Старшій доньці було нелегко. Мови не зна-

ла, вона не подібна на нашу і дуже складна. Кожного дня 
з 8:00 до 16:00 насичена програма в школі. Донька один 
раз сплакнула, але додому не просилася. Йшла до школи, 
бо знала що це її обов’язок. Зараз вона вже адаптувалася, 
багато розуміє, трохи може спілкуватися, має подружок, 
які дуже добре до неї ставляться.

Треба сказати, що угорські вчителі дуже відкриті до 
батьків і дітей, завжди підказують, що краще робити для 
швидшої і безболісної адаптації дитини.

Отче, ось ви п’ять років доїжджали і вже рік душпасти-
рюєте на місці, постійно поруч зі своїми вірними. Як за 
цей рік змінилася ваша громада?

Отець Дам’ян: За офіційними даними, в Угорщині за-
реєстровано 8 тисяч українців. Але наша громада називає 
цифру у 50 тисяч. Водночас, точно ніхто не знає, скільки 
насправді українців є в Угорщині.

Загалом Угорщина не дуже приваблює наших заробіт-
чан.

Протягом п’яти років, коли я доїжджав, познайомився 
з багатьма нашими людьми, мав багато контактів, тож ме-
ні було простіше адаптуватися, ніж дружині і дітям.

Але все одно відчувається, що це місійні терени і зов-
сім інший стиль душпастирювання, ніж в Україні. В Угор-
щині відчувається місійний дух, адже там немає наших 
розбудованих церковних структур, немає поблизу сво-
го єпископа, немає священичої спільноти, немає нашого 
храму. Але є головне  — наша громада, є для кого бути 
і для кого служити.

У душпастирстві все доводиться починати з  нуля: чи 
то духовний провід чи будь-яку пасторальну ініціативу. 
Стикаєшся з  різними питаннями і  проблемами, зокрема 
в сфері канонічного права. Ти не прийшов на щось готове, 
ти мусиш його сформувати і це, звичайно, не буде негай-
но, а на це потрібно дуже багато часу і витримки.

Я дуже дякую дружині, що вона повністю взяла на себе 
сімейні клопоти, піклування про дітей, організацію побу-
ту, щоденні проблеми.

Часто доводиться брати участь у  різних подіях  — не 
тільки духовних, а і громадських, як в Будапешті, так і за-
галом по Угорщині.

Тож дружину стараюся дуже не заангажовувати у своє 
служіння, але вона все одно багато допомагає — і у спіль-
ноті Матері в молитві, і в катехизації дітей, і в організації 
різних заходів.

Оксана: У нас перша подія була — храмовий празник 
14 жовтня на свято Покрову Пресвятої Богородиці, то я ді-
тей готувала. Було десь 15 діточок, вони розказували вір-
ші, всі були вбрані у вишиванки. Виглядало дуже гарно.
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Отче, ви дуже активний у  громадському житті україн-
ців в Угорщині. У такий спосіб ви розвиваєте спільноту 
і прагнете привести українців до храму?

Отець Дам’ян: Я стараюся брати участь у громадських 
заходах українців, які відбуваються в Угорщині. А їх дуже 
багато по різних регіонах. І люди звикли, що на тих захо-
дах є священик.

Влітку опікуюся таборами для дітей воїнів АТО, які від-
буваються за підтримки угорського уряду. Стараюся хоча 
би раз приїхати до них протягом заїзду, помолитися ра-
зом з ними, щось розказати про духовність, поблагосло-
вити. Загалом упродовж цього літа Угорщина прийняла 
700 українських дітей.

На мою думку, потрібно, щоби священик бував на різ-
них громадських заходах. Для мене такі заходи стають на-
годою поспілкуватися з  людиною, розповісти про щось 
Боже, церковне. Люди під час таких зустрічей ставлять ду-
же багато різних питань, зокрема духовних, і я намагаюся 
відповісти на їхні потреби, допомогти, розрадити.

В Угорщині існує Державне самоврядування україн-
ців — в Будапешті, і є кілька районних одиниць. 

Великі міста Угорщини також мають самоврядування 
українців, їм держава виділяє кошти на проведення різ-
них культурних заходів. Тож кожен організовує щось своє.

Часто робимо спільні проекти. Ми, як парафія, не має-
мо коштів, щоби проводити багато заходів, але ми об’єд-
нуємося з  керівниками громадських організацій і  вони 
дуже багато допомагають фінансово.

Влітку ми проводили «Веселі канікули з  Богом»: всі 
об’єдналися, дали кошти на певні потреби і вдалося ор-
ганізувати табір.

Представники громадських організацій українців 
в Угорщині переважно християни, і тому завжди виходять 
з пропозиціями допомогти нашій парафії в разі потреби. 
Тож ми напрацювали добрі партнерські стосунки.

Отче, розкажіть, де ви служите і скільки українців у вас 
на парафії?

Отець Дам’ян:  У середньому, як на інших парафіях 
за кордоном,  — десь 40–50 активних осіб. Якщо випа-
дають великі свята, то на богослужіння приходить понад 
100 осіб.

У нас були певні випробовування від початку створен-
ня нашої парафіяльної спільноти.

На сьогодні ми духовна парафія, бо не маємо юридич-
ного статусу. Належимо до парафії Угорської Греко-Като-
лицької Церкви св. Флоріана, на площі Тараса Шевченка 
у  Будапешті. Всі хрещення, шлюби, похорони  — все ре-
єструється у  їхніх книгах. Хоча паралельно провадимо 
і свої реєстри.

Ми називаємося Парафіяльна спільнота Покрову Пре-
святої Богородиці у Будапешті. Від вересня минулого року 
довелося поміняти три храми. Тож початки були не прості.

А з чим це пов’язано?
Отець Дам’ян: Ми почали регулярно молитися у цер-

кві свв. Кирила і Методія. Це Болгарська православна цер-
ква, яку вподобала собі наша громада. Перед тим, як ми 
почали систематичну душпастирську діяльність, ми про-
тягом року у тій церкві молилися, коли я щомісяця доїж-
джав до українців, двічі владика Йосиф правив Службу 
в цьому храмі і зустрічався з громадою.

Церква побудована в нашому візантійському стилі, нам 
давали зручний час для богослужіння — 11:00. Але цією 
церквою керував голова Товариства болгар в  Угорщині, 
який є відомим бізнесменом з проросійськими погляда-
ми. І він у жовтні минулого року прийшов до храму, коли 
ми почали богослужіння (ми вже місяць молилися у  цій 
церкві і  готувалися до празника Покрови), і  заборонив 
мені служити, мовляв, ви не можете правити, ви, українці, 
на Сході вбиваєте один одного, вам не місце у храмі. Зви-

чайно ми службу домолилися, але змушені були поверну-
тися до храму св. Флоріана. Це рідний куточок для україн-
ської громади, адже храм розташований на площі Тараса 
Шевченка, біля пам’ятника поету. Там відбувається багато 
заходів українців, там ми молилися попередні роки. Але 
нам там давали час для служіння у неділю тільки на пер-
шу годину, а у  нас дуже багато молодих сімей з  дітьми, 
тож для них було дуже незручно. Ми там перезимували, 
відсвяткували Пасху і перейшли в інший храм в центрі мі-
ста — св. Михаїла, де нам дали час о 10 годині. Тож щоне-
ділі і в великі свята служимо там. У цьому храмі нас дуже 
добре прийняли, ми з ними підписали угоду, щоби нас не 
вигнали, як це сталося у болгар.

З цим переходом відбулися ще деякі позитивні змі-
ни. У нас є недільна українська школа, але заняття рані-
ше завжди проводилися у суботу. А тепер перенесли на 
неділю — домовилися зі школою неподалік храму, щоби 
проводити заняття. Тож після Служби Божої діти перехо-
дять до школи, де мають уроки української мови, культу-
ри і катехизації.

І людям зручніше мати в неділю і Літургію, і навчання 
дітей, адже багато українців приїжджають з околиць Бу-
дапешта, і їм їхати два дні поспіль складно.

Також тривають переговори з цією школою, щоби з ве-
ресня відкрити офіційно український клас. Щоби діти, які 
хочуть краще вивчити українську, мали таку можливість. 
Планується, що заняття відбуватимуться після обіду, по 
закінченні основної шкільної програми. А недільна шко-
ла там само діятиме й далі.

Також працюємо над тим, щоби в майбутньому в Угор-
щині була і українська школа, і український садочок. Але 
це вже буде другий етап.

В наших планах  — побудова української церкви, при 
якій був би український культурний і освітній центр з са-
дочком і школою. Сьогодні про це йдеться на державному 
рівні як Угорщини, так і України.

А поки ми переживаємо творення парафії. Вже є певні 
успіхи. Ми в процесі створення церковного хору. Багато 
туристів проходить попри церкву в неділю і заходять, по-
чувши спів. Ми вже знайшли диригентів і з осені плануємо 
зробити наш хор більш професійним.

Створили парафіяльні спільноти. Першою була «Мате-
рі у молитві» — щонеділі матері після служби збираються 
на молитву. У нас вже діє і спільнота Назаретських родин. 
Коли ми святкували День родини, то співорганізаторами 
були представники Назаретських родин. Будемо впрова-
джувати з вересня більше програм для родини. У рамках 
недільної школи проводимо катехизацію дітей.

Протягом року організовували зустрічі з  українськи-
ми студентами, які навчаються в Угорщині. Влаштовуємо 
такі зустрічі ввечері щочетверга. Ангажуємо студентів до 
парафіяльного життя чи громадських заходів, які відбува-
ються в Будапешті. Студентів поки небагато, але це лише 
початки.

Крім того, ми організували клуб англійської мови, де 
наших парафіян навчають англійської. Тож українці ма-
ють нагоду побути серед своїх людей і повчити мову. Такі 
клуби також здружують людей.

Оксана: Ми ще проводили великопісні реколекції пе-
ред Пасхою, прощі, святкували День Матері.

В Україні зазвичай до дружини священика дуже пильно 
придивляються. А як вас зустріли на парафії?

Оксана: Досить добре. Я стараюся бути до всіх відкри-
тою. Надаю перевагу індивідуальному спілкуванню, щоби 
окремо поговорити з  людиною, поцікавитися, які є про-
блеми і чим можу допомогти.

Отець Дам’ян: У нас на парафії переважно молоді ро-
дини нашого віку, тому напевне дуже добре, що ми потра-
пили у це середовище.

Оксана:  Відколи ми приїхали, щонеділі я  з дітьми на 
Службі. Це також приклад для інших сімей і дітей.

Отець Дам’ян:  У храмі святого Флоріана було дуже 
холодно. Взимку іноді приходило по 10–15 людей і скоро 
втікали, бо мерзли. А коли вони бачили, що наші малі діти 
теж в храмі, це для людей було прикладом, мотивацією.

Важливо, щоби діти ходили до церкви.
Дуже часто приїжджають воїни АТО на реабілітацію до 

Угорщини, на лікування. Існує програма НАТО реабілітації 
воїнів АТО, яка фінансується через угорський уряд. Вони 
приїжджають спершу у військовий шпиталь у Будапешті, 
а потім їдуть на реабілітацію у Хевіз, і ми стараємося ра-
зом з дітьми парафії їх відвідати. 

Оксана:  На одній з  катехизацій діти обмальовували 
свої долоньки і писали свої побажання військовим. Потім 
вони з отцем поїхали до наших хлопців у лікарню і розпо-
відали їм вірші. Бійцям було дуже приємно, вони сказали, 
що зроблять з тих малюнків альбом.

Уряд Угорщини не тільки виділяє фінансування на ді-
яльність громадських організацій українців і утриман-
ня священика, а навіть планує посприяти у будівництві 
української церкви в  Будапешті. Така проукраїнська 
позиція міністерства — це ваша заслуга чи посольства? 

Отець Дам’ян:  На мою думку, питання будівництва 
храму постало через те, що вже присутній напостійно 
український священик. Громада дозріла. Нас дуже мотиву-
вала ситуація, що склалася у нас з болгарами. Для нас було 
дуже дивно — XXI століття, Євросоюз, і діються такі речі.

Нам пощастило, що нашою парафіянкою є Яросла-
ва Хортяні  — член Парламенту Угорщини, представник 
і  речник української громади в  найвищому законодав-
чому органі Угорщини, голова Європейського конгре-
су українців. Вона завжди хотіла, щоби в Будапешті була 
українська церква, вона, поки не стала парламентарем, 
формувала громадське життя українців в Угорщині, була 
головою Державного самоврядування українців Угорщи-
ни. І зараз вона дуже активно відстоює українські інтере-
си в уряді і парламенті Угорщини.

Українці належать до офіційних нацменшин в Угорщи-
ні, яких загалом 13. Ці офіційні нацменшини мать певну 
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фінансову підтримку держави і своїх представників у пар-
ламенті. Завдяки цьому нам вдалося донести духовну по-
требу українців до угорського уряду. Про те, що українці 
хочуть мати свій храм у Будапешті і духовно розвиватися, 
знає і прем’єр-міністр Угорщини.

Минулого року у  листопаді до Угорщини приїжджав 
прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, він зустрі-
чався з  представниками угорської влади, з  українською 
громадою, йому я  також представив потребу будівниц-
тва українського храму. Сьогодні український дипкорпус, 
в  особі пані посол Любові Непоп та  дипломата Іштвана 
Балога, ведуть офіційні переговори з  угорською владою, 
щоби та посприяла у будівництві храму. Але найперше по-
трібно вирішити питання з виділенням земельної ділянки.

І які перспективи?
Отець Дам’ян: Нещодавно разом з Ярославою Хортя-

ні ми мали зустріч з міністром людських ресурсів Угорщи-
ни Золтаном Балогом, він сказав, що готовий підтримати 
будівництво української церкви в Будапешті.

Планується, що землю для нас придбає угорська дер-
жава. Ми вже передали перелік ділянок, які розглядаємо 
для будівництва. Потім будемо узгоджувати. Тож процес 
триває.

Але є такий юридичний момент — в уряді нам сказа-
ли, що вони цю земельну ділянку можуть купити, але во-
на перебуватиме на балансі Державного самоврядування 
українців Угорщини. Бо ті самоврядування створені са-
мою угорською державою.

Але коли почнеться будівництво храму, очевидно, з’яв-
ляться і наші жертводавці. Хотілося б, щоби культова спо-
руда була у нашій власності. Тому маємо вирішити юри-
дичні питання, щоби храм вважався українським, а земля 
залишалася угорською.

Розглядаємо різні варіанти. Зокрема формат створен-
ня української греко-католицької фундації, через яку бу-
дуть йти пожертви, щоби ми могли прозвітувати про ці 
кошти перед нашими жертводавцями. 

Кажуть, що угорський уряд добре ставиться до Росії, 
але вони стараються бути добрими з усіма. З того, що ми 
бачимо, — вони дуже відкриті до українців і українського 
народу.

В листопаді має приїхати до Угорщини Президент Укра-
їни. Якщо матимемо на той час земельну ділянку — хоті-
ли б закласти наріжний камінь. І було б дуже добре, якби 
це зробив Блаженніший Святослав. Навесні Блаженніший 
був на освяченні нової будівлі Угорської греко-католиць-
кої митрополії в Деберцені, де він очолив чин освячення 
спільно з Примасом Угорської Римо-Католицької Церкви 
кардиналом Петером Ердьо, який запросив Блаженнішо-
го відвідати з  офіційним візитом Будапешт. Було б дуже 
гарно, якби Бог так скерував, щоб цей візит відбувся та-
кож у листопаді.

Питання українського храму вирішить багато пасто-
ральних справ. Як показує приклад міграційних рухів, на-
ша Церква завжди була місцем, де українці гуртувалися. 
Хотілося б створити таке місце, де б наші люди могли зу-
стрічатися і проводити час — як духовно, так і культурно. 
Щоби це був осередок України в Угорщині.

Перед нами довгий шлях, багато випробувань, але спо-
діваюся, з Божою поміччю, все буде добре.

Ще один момент  — угорський уряд хоче офіційно 
прийняти на роботу дуже багато українців. Йдеться про 
близько 200 тисяч осіб. Ми вже бачимо тенденцію, коли 
люди, які приїжджають на роботу, навіть сезонну, шука-
ють український храм, щоби у неділю прийти на Службу 
Божу. Тож храм мусить бути, і то в скорому часі. І я бачу 
зацікавленість угорського уряду, щоби не затягувати час, 
а вирішити питання з будівництвом храму.

У чому особливості служіння в Угорщині? Чим воно від-
різняться від Києва?

Отець Дам’ян: Багато що змінилося. Інший стиль жит-
тя, інша культура, яка водночас має дуже багато перепле-
тінь з Україною, нашою історією і культурою.

Я собі поставив завдання, окрім душпастирства, краще 
вивчити угорську культуру та мову. Ми з дружиною відві-
дуємо мовні курси.

Спочатку були виклики першого півріччя — треба бу-
ло зайнятися міграційними документами, адаптація дітей, 
школа, садочки.

Оксана:  Коли йдеш до школи за дитиною, то хочеш 
більше дізнатися, як проходить навчання, що потрібно. 
І коли ти не можеш поговорити ні з вчителькою, ні з бать-

ками, то стає некомфортно. Трохи англійською поспілку-
єшся, але не всі добре знають.

На батьківські збори брала когось з  наших парафіян 
і вони допомагали перекладати. 

Така сама ситуація у садочку чи у лікарні. Тож мову тре-
ба знати. Продовжимо вчитися з вересня.

Отець Дам’ян: Знання мови — це виклик на місійних 
теренах і  священик повинен правильно зреагувати. На 
початках, може, й не потрібно ідеально знати мову, але пі-
зніше вас життя змушує.

Крім того, у  моєму випадку йдеться про спілкування 
з представниками угорського духовенства чи влади. Ко-
ли ви знаєте мову, що більше таку важку як угорська, ви 
є співрозмовником, якого поважають. Угорці дбають про 
свою мову. Ми бачимо, як на державному рівні вони під-
тримують свою мову, культуру, релігію по своїх діаспорах, 
які великі кошти на це виділяються.

Ще одна мотивація до вивчення мови — це повага до 
того народу, серед якого ви проживаєте. Може ми там ли-
ше тимчасово, ми не знаємо Божих планів, але знання мо-
ви є необхідним.

Чого вам найбільше не вистачає? За чим сумуєте?
Отець Дам’ян: У пасторальній і громадській діяльно-

сті не сумно. Коли на першому етапі становлення виникає 
багато проблем, дуже важливо відчувати, що ти не сам. 
Їмость Оксана — це для мене велика підтримка. Ти знаєш, 
що тебе вдома завжди чекають діти і дружина.

Для угорської культури візантійський обряд не є чи-
мось дивним, у них є Угорська Греко-Католицька Церква 
і у них дуже популярні цілі династії священичих родин — 
онук, тато, дідо  — цілі покоління священиків. Тому для 
угорської культури одружений священик — це нормаль-
но і прийнятно. І це також важливо.

Бракує владики Йосифа, духовного батька, якого ми 
дійсно любимо. Принагідно я хочу подякувати владиці за 
його особливу увагу до угорських справ. Він завжди все 

тримає під контролем. Його часті візити, участь у духов-
них і  громадських заходах, зустрічі із церковною і  дер-
жавною владою Угорщини дали той результат, що про нас 
знають, з нами рахуються.

Пам’ятаю, владика був дуже хворий, тиждень не вихо-
див з  помешкання, а наступного дня мав зустріч з  угор-
ським міністром — все кидав і їхав хворий, бо це важливо.

Владика дуже дорогий для нашої громади, тому його 
всі радо зустрічають, навіть ті, хто до церкви зазвичай не 
ходить.

Звісно, мені бракує священиків, друзів по священству.
Маю контакт з угорським духовенством, їжджу на різні 

семінари і реколекції, хоча ще не все розумію, але стараю-
ся інтегруватися в угорську спільноту духовенства.

Оксано, а яка ваша місія в Угорщині?
Оксана: Коли ти їдеш, то треба пам’ятати: крім того, що 

ти звичайна жінка, ти ще дружина священика, тож крім 
влаштування побуту і  піклування про дітей, ти ще маєш 
підтримати і допомогти своєму чоловікові на парафії.

Отець Дам’ян:  Важливо, щоби дружина допомагала 
парафіяльній спільноті. Але я стараюся, щоби не все було 
на дружині, бо якщо вона почне займатися парафіяльни-
ми справами, то хто буде виховувати дітей?

Церква не має сконцентровувати свою парафіяльну 
діяльність тільки на священикові та їмості, але також і на 
вірних. Варто придивлятися до парафіян, хто з них які має 
дари. І ми стараємося залучати мирян, щоби вони відчу-
вали себе потрібними, відчували свою відповідальність. 
І добре, що в нашій Церкві є різні рухи і мирянські спіль-
ноти. Стараюся, щоби їх очолювали миряни.

Ще хочу відзначити один момент. Сьогодні Церква му-
сить працювати медійно. Що більше пишеться, то більше 
знають. Ми стараємося максимально висвітлювати те, що 
у  нас відбувається і  що ми робимо. Це необхідний і  пер-
спективний напрямок. Гадаю, дружини священиків могли 
б взяти це на себе, якщо мають такі можливості та таланти.
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Отець Олег Новосад вже понад 7 років душпастирює 
в Сибіру. Спочатку служив для українців у Сургуті і Ланге-
пасі, а півроку тому його перевели до м. Мегіон на пара-
фію Трьох Святителів. Про особливості служіння у Росії 
і свій місійний шлях отець Олег розповів в інтерв’ю ПМВ. 

Отче Олеже, зазвичай до Росії не дуже хочуть їхати свя-
щеники УГКЦ, адже це для них неприваблива місійна 
територія. Яким був ваш шлях? 

До служіння у Росії я ніколи не готувався. Навіть у дум-
ках такого не було. До нашої семінарії, звісно, приїжджа-
ли священики, які їздили до РФ з візитацією, і розповідали 
про особливості служіння. Я все те слухав, але до серця 
якось не припало. Але на навчанні у Римі я випадково зу-
стрівся за обідом з одним священиком, і він почав розпо-
відати про Сибір, бо час до часу туди їздив. Я його слухав, 
щось розпитував, і він мені каже: «Чи ти хочеш поїхати до 
Сибіру? Я дам тобі телефон священика, який за все відпо-
відає, ти здзвонишся з ним і поїдеш». Я спершу відмовляв-
ся, а потім подумав: а чом би не поїхати? Тож моє служіння 
в Сибіру стало результатом однієї зустрічі.

Потім я  зустрівся з  координатором, він мені коротко 
розповів, яка є потреба у  священиках. Я  не був певний, 
що маю здібності для такого служіння, та він мене заспо-
коїв: головне, щоби був хороший священик і було бажан-
ня. Я почав більше про те думати, а невдовзі погодився. 
Тож так сталося, що опинився на служінні у Сибіру.

Якими були ваші перші враження?
Вперше я поїхав до Сибіру, ще перед висвяченням. По-

думав, якщо є нагода подивитися перед тим, як служити, 
то я  її використаю. Об’їздив майже всі греко-католицькі 

І н т е р в ’ ю

Отець ОЛЕГ НОВОСАД
ЩО БІЛЬШЕ МЕНЕ ВІДМОВЛЯЛИ  
ЇХАТИ НА СЛУЖІННЯ ДО СИБІРУ,  
ТО БІЛЬШЕ Я ЦЬОГО ХОТІВ

ординарієм для греко-католиків Росії. Один єпископ на 
два обряди. 

Щодо інших парафій, то ми можемо лише купити зе-
мельну ділянку, збудувати будинок і використовувати йо-
го для проживання і богослужінь. Храми як такі ми не мо-
жемо будувати.

Раніше потрібно було щоразу везти з собою ризи, чащу, 
Євангеліє і все, що потрібне для богослужіння. Розкладати, 
молитися, збирати і везти назад. А зараз вже є римо-като-
лицькі храми і свої приміщення — вже трохи легше. 

Як відомо, в  Росії сильне лобі Російської Православної 
Церкви. Які стосунки склалися у  вас з  РПЦ і  як місцеві 
люди ставляться до української мови і Церкви?

Оскільки УГКЦ не представлена там юридично, як Цер-
ква, то ми не можемо себе виявити і нас не багато, якщо 
говорити про наших парафіян. Насправді українців там 
багато, але не всі є християнами. Багато відносять себе 
до іншої конфесії чи групи. У нас на менших парафіях 10–
20 осіб, на більших — 50–100. 

Потрібно розуміти, що в тому регіоні, в якому ми пере-
буваємо, проживають люди з багатьох країн і з різних регі-
онів Росії, а тому він є багатонаціональним, присутні різні 
культури і вірування. Тож особливої уваги до греко-католи-
ків немає. Проблем фактично немає. Однак, не маючи юри-
дичного статусу, ми не можемо вповні розвиватися. З пра-
вославними священиками ми майже не перетинаємося.

Якою мовою там спілкуєтесь? Не відчуваєте якогось 
тиску? Чи змінилося ставлення до вас і до всіх українців 
з початком війни на Сході України? 

Спілкуюся переважно українською. Богослужіння 
та проповіді — також українською. Російською послуго-
вуюся тільки для вирішення побутових питань, напри-
клад, у магазині чи лікарні.

Якогось негативного ставлення в тому регіоні до мене 
чи нашої Церкви особливо не відчув. Місцеві люди зде-
більшого не до кінця розуміють, хто ми є.

Розкажіть, будь ласка, про життя вашої парафії.
Я служив сім років у Сургуті та Лангепасі, а зараз на па-

рафії у м. Мегіон. Це невеличке місто з населенням 40 ти-
сяч осіб. У нас відбуваються регулярні недільні богослу-
жіння, а також у свята і деякі будні дні. У тому регіоні лю-
ди дуже зайняті, багато працюють, тож в будні їх зібрати 
нереально. Тому використовуємо суботу і  неділю. У  нас 
в Сургуті та Лангепасі була традиція — ми з парафіянами, 
які були на Літургії, після неї збиралися на чай-каву, спіл-
кувалися. Якщо були діти до Першої сповіді і Причастя — 
готував їх, проводив катехизацію. Але дітей дуже мало. Та-
кож готував подружжя до вінчання. Але за всі роки було 
десь 7–8 шлюбів і десь стільки ж хрещень.

Це були мішані подружжя?
Переважно так.

Мішані подружжя — завжди виклик для Церкви. Як ви 
вирішували це питання?

До мене зверталися самі молодята. Я  розповідав їм 
про позицію нашої Церкви щодо мішаного подружжя. Як-

що вони зголошувалися, ми проводили з ними підготов-
ку, заповнювали необхідні протоколи, отримували дозвіл 
від владики, адже якщо подружжя мішане  — має бути 
дозвіл єпископа. 

Які виклики та труднощі служіння у Сибіру? 
Дуже далеко від дому, чуже середовище, інша країна. 

Особливою проблемою для священика, а ще й одружено-
го, є отримання необхідних документів для перебування не 
лише для себе, але й для дружини і дитини. Закон дозволяє 
безперешкодно перебувати лише три місяці. Також є неро-
зуміння твого середовища, чому ти поїхав саме до Росії.

Клімат є достатньо суворий, зима довга. Але оскільки 
я погодився на таке служіння, то наперед знав, що будуть 
суворі зими, і психологічно підготувався.

Інша трудність, що ми не маємо свого храму у  відпо-
відному візантійському стилі. Щоби інші люди бачили 
і розуміли, хто ми є. Бо коли ми збираємося у будинку чи 
квартирі, багато людей насторожено ставляться до нас, 
ніби ми якась секта. Свідоміші парафіяни на це, звісно, 
не зважають. Але хотілося б свого традиційного храму. 
Можливо, тоді б було більше парафіян. 

Ще один виклик  — великі відстані. Багато сил і  часу 
треба витрачати на дорогу, щоби добратися з  однієї па-
рафії на іншу.

Сургут — велике місто. Щороку на парафії з’являються 
нові обличчя. Або чують від людей, що там є наша Цер-
ква, бо хоч бачили збудований костел, та не знали, що там 
українці збираються, або просто люди відчувають духовну 
потребу прийти, згадавши, що вони є греко-католиками. 

Багато людей виїжджає, дехто з них є постійними пара-
фіянами. Деякі виходять на пенсію і повертаються в Укра-
їну чи перебираються в інший регіон Росії. 

Яка потреба у священиках УГКЦ в Росії і чому, на вашу 
думку, наші отці не хочуть туди їхати? 

Священики, які їхали на служіння до Росії переді мною, 
повинні були самі винаймати квартири, шукати примі-
щення для служіння, розшукувати людей, не маючи при 
цьому засобів для служіння і машини, щоби добиратися 
з однієї парафії до іншої. Вони мали більші труднощі, ніж 
я. Навіть коли я  приїхав, то були проблеми з  приміщен-
нями для служінь і організацією, але ситуація була трохи 
кращою. На сьогодні у Сибіру вже є стабільні парафії, є де 
збиратися і молитися, є умови для проживання священи-

парафії у Сибіру — Томськ, Новосибірськ, Про-
коп’євськ, Новокузнецьк, Омськ, Челябінськ. Це 
південні регіони Сибіру, де проживають наші люди, 
переважно похилого віку, яких свого часу депортували 
туди. На жаль, їхні діти та  онуки вже асимілювалися, і  ті 
парафії помаленьку вимирають.

Далі я поїхав на північ Сибіру, у Ханти-Мансійський ав-
тономний округ. Це були міста на річці Об: Сургут, Ланге-
пас, Мегіон, Нижнєвартовськ, Радужний. Там приходять 
парафіяни переважно середнього віку, з дітьми. Вони ви-
їхали у 70–90-ті. Приїхали родиною або вже там одружи-
лися, пішли працювати. Деякі приїжджають на роботу.

Через деякий час я став священиком і одразу після ви-
свячення поїхав до Сибіру.

Мене призначили на північні парафії, там треба було 
священика. Півроку я був сотрудником на парафії у Ниж-
нєвартовську, а пізніше мене призначили священиком на 
парафії у містах Сургут і Лангепас.

Як Ви будували чи розвивали парафію? У чому поляга-
ють особливості служіння у Сибіру?

Ці парафії вже були сформовані, регулярно відбували-
ся богослужіння. Була тільки проблема з приміщеннями. 
УГКЦ у Росії не має офіційної реєстрації і не може просити 
у  держави приміщення чи земельної ділянки для будів-
ництва храму. Ми там не зареєстровані юридично, а ді-
ємо лише як релігійна група. Згідно з  законом РФ, релі-
гійна група може винаймати приміщення тільки коштом 
громади. Тому на початках молилися у квартирах. Але за 
сім років, що я там служив, у Сургуті збудували римо-ка-
толицький храм, в якому і ми маємо можливість служити, 
оскільки римо-католицький єпископ Йосиф Верт є також 
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ка, є люди, а самих священиків не вистачає. За сім років, 
що я там служу, жоден новий священик з України не при-
їхав. Священики не їдуть до Росії, можливо, через трудно-
щі, які їх будуть очікувати, і стереотипи. 

У Сибіру дуже багато українців, дуже багато наших вір-
них. Але ми втратили час. За всі ці роки, відколи наша 
Церква вийшла з  підпілля, туди поїхало дуже мало свя-
щеників. Якби 20 років тому наші священики поїхали до 
Сибіру, то майже в кожному великому місті могла б бути 
парафія УГКЦ і можна було б організувати служіння. За ці 
роки виросло ціле покоління українців і багато з них аси-
мілювалися. Вони звикли ходити до православної церкви 
або якоїсь іншої конфесії. 

Як часто буваєте в  Україні і  чого найбільше бракує за 
тисячі кілометрів від Батьківщини у суворому Сибіру?

Спершу я приїздив додому щопівроку. Потім раз на рік. 
Зараз у середньому теж двічі на рік приїжджаю додому. Бо 
перші місяці я їхав сам, потім брав дружину. Потім дружи-
на поїхала додому. Згодом вона приїхала вже з дитиною.

Я собі зробив документи на проживання, а дружина 
і  дитина могли перебувати у  Росії тільки по три місяці. 
Пробуємо різні варіанти, щоби і служити на парафії, і по-
бути з сім’єю. 

Насамперед бракує спілкування з рідними і близькими. 
Немає достатньої підтримки і розуміння нашого служіння 
в Сибіру з боку нашого середовища і з боку нашої Церкви. 
Навіть деякі рідні чи знайомі не до кінця розуміють, що 
я там роблю, чому туди поїхав, чому не повертаюся.

Я спілкувався з багатьма нашими людьми, які там дов-
ший час перебувають, їм на перших порах у Сибіру все ці-
каво, така екзотика, але потім стає одноманітно. На чужи-
ні люди трохи інші, відчувають певну втрату чогось. І хоча 
є непогана зарплата, є де жити, але людям бракує того, що 
вони мали вдома, в  Україні. Навіть весни, коли все роз-
квітає, буяє  — там такого нема. Там зима різко перехо-
дить в літо, а літо — в зиму. Тож люди мають ностальгію 
за Україною. 

Як ваша дружина поставилася до вашого місійного ви-
бору і наскільки їй було важко адаптуватися у Сибіру?

Як не дивно, коли я  збирався на служіння до Сибіру, 
всі були проти моєї поїздки туди. Але що більше мене 
відмовляли їхати, то більше я хотів туди. Я впертий: вирі-
шив — і поїхав. Ще перед одруженням я сказав майбут-
ній дружині, що у мене в планах поїхати душпастирювати 
у  Сибір. Вона погодилася. Можливо, хотіла одружитися, 
то сказала, що поїде (сміється). 

Ми разом поїхали, подивилися. Звичайно, ці постійні 
переїзди, літаки, поїзди, життя на дві країни, дитина, хво-
роби, переживання, чужина — це важко. Вдома простіше. 
Але я налаштований, що б не було — їду і служу, а вона 
вже — як їй виходить через проблеми з документами.

На вашу думку, які перспективи УГКЦ в Росії?
Я можу говорити тільки про свій регіон. За Кузбасом 

і аж до Камчатки немає наших парафій. Але вони були б, 
якби там були наші священики, хоча б у великих містах. 
Бо українці є всюди. Але був брак священиків, тож там все 
занепало. 

Священик повинен приїхати у  велике місто, де вже є 
декілька наших людей, знайти помешкання і бути там по-
стійно, служачи нашим вірним. Тут головне регулярність 
і постійна присутність священика. Люди будуть дізнавати-
ся і приходити. Наші парафії переважно так і формували-
ся — з кількох людей, до який священик приїхав на по-
стійне місце і почав служіння.

Наші люди є всюди. І ми трохи відстаємо від них і втра-
чаємо час. Зараз треба утримати хоча б засновані парафії, 
щоби було кому ними опікуватися, щоби там були наші 
священики. 

Найбільший розвиток я  сьогодні бачу на півночі Си-
біру  — Ханти-Мансійський автономний округ. Ще Яма-
ло-Ненецький автономний округ має потенціал.

Коли я служив у Сургуті, то люди, які мешкали за 500–
800 км, дзвонили і я до них їхав, служив, спілкувався. Вони 
потребують священика. З ними потрібно працювати. Але 
це не може бути щотижня, бо втрачаєш свою парафію. Там 
має бути священик напостійно. 

У кожній парафії, заснованій на півночі, немає проблем 
з житлом для священика і є місце служіння. Тільки було б 
бажання поїхати. 

Там зовсім інше служіння. І ту реальність потрібно по-
бачити і послужити нашим людям. 

З  ж и т т я  м і г р а н т і в

КІПР
ДЛЯ УКРАЇНЦІВ КІПРУ ВПЕРШЕ 
ВІДСЛУЖИЛИ РІЗДВЯНУ ЛІТУРГІЮ
Цього року вперше у Республіці Кіпр українці відзначи-

ли Різдво Христове з Божественною Літургією, яку відслу-
жив референт ПМВ о.  Роман Ільницький. Святкові бого-
служіння відбулися у Лімасолі і Нікосії. На Різдвяну Літур-
гію у столиці острова завітав і посол України в Республіці 
Кіпр Борис Гуменюк. 

А напередодні відбулись перші хрестини у греко-като-
лицькій спільноті острова. Отець Роман уділив таїнство 
хрещення хлопчику Джорджу. Після цього за традицією 
хрещена матір запросила всіх до столу, щоб відзначити сі-
мейне свято і Святвечір.

Нагадаємо, першу громаду УГКЦ на Кіпрі було заснова-
но у травні минулого року, тоді з душпастирським візитом 
до українців острова завітала делегація Пасторально-мі-
граційного відділу на чолі з головою ПМВ владикою Йо-
сифом Міляном.

УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА КІПРУ 
ВІДСВЯТКУВАЛА БОГОЯВЛЕННЯ 
ТА ХРЕЩЕННЯ

18 та 19 січня 2017 р. Б. українці, що проживають в Ні-
косії та Лімасолі і їхніх околицях молитовно відсвяткували 
Богоявлення.

18 січня святкові Богослужіння відбулися в м. Лімасолі 
в  маронітському храмі св. Шарбеля. Після Божественної 
Літургії відбулося Велике водосвяття.

19 січня відбулися святкові Богослужіння в столиці Кіп-
ру, місті Нікосія. Чимало вірян взяли участь у Божествен-
ній Літургії, після якої відбулося Велике водосвяття.

Богослужіння в обох громадах очолив ієрм. Тарас Ос-
тафіїв, який у своїй проповіді розповів про його зміст свя-
та та його значення для сучасного християнина, а відтак 
наголосив на важливості виховувати в собі «здатність від-
чувати Божу присутність в нашому житті».

НА КІПРІ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ ВІДБУЛИСЬ 
ПАСХАЛЬНІ БОГОСЛУЖІННЯ
На прохання голови ПМВ владики Йосифа Міляна до 

новостворених на острові Кіпр громад УГКЦ завітав єро-

монах Студійського уставу Василій Захарусь, щоб зверши-
ти пасхальні богослуження для українців, які проживають 
на цьому острові. Двері своїх храмів для вірних УГКЦ гос-
тинно відкрила Маронітська Церква. 

Перша зустріч з громадою відбулась 14 квітня в Страс-
ну П’ятницю у храмі Богородиці Милосердя м. Нікосії. Під 
час зустрічі вірні розважали над Хресною дорогою Госпо-
да нашого Ісуса Христа, зокрема над словами пророка Іс-
аї: «Його ранами ми вилікувані». Українці спільно моли-
лися про своє духовне зцілення. Опісля відбулося вистав-
лення Плащаниці, привезеної з  України. У  богослужінні 
також взяли участь посол України на Кіпрі Борис Гуме-
нюк з дружиною Аллою та працівники посольства. Разом 
з громадою УГКЦ молився і священник Маронітської Цер-
кви, парох місцевого храму о. Йосиф Тартак. 

У суботу, 15 квітня, ієрм. Василій переїхав у м. Лімасол, 
щоб у храмі св. Шарбеля місцеві українці мали нагоду по-
клонитись Плащаниці, він звершив і Пасхальну Літургію. 
Під час Служби Божої було зачитано Великоднє Послання 
Владики Йосифа. Вірні мали нагоду для сповіді. На завер-
шення ієрм. Василій освятив кошики із пасками та інши-
ми стравами. На богослужіння зібралося чимало вірян. 
«Я  вже 16 років проживаю на Кіпрі, але це перший раз 
я  свячу тут паску»,  — зі сльозами на очах сказала одна 
з учасниць.

У неділю, 16 квітня, Пасхальні богослужіння відбулись 
вже у  м. Нікосії. «Христос Воскрес!» українською мовою 
лунало в  маронітському храмі. Кожна родина отримала 
писанку від ієрм. Василія. Всі обмінювалися привітання-
ми, ділилися пасхальною радістю.

Святкування Великодня на Кіпрі тривало і в понеділок. 
Задля цього українці зі своїми родинами з різних міст (Ні-
косія, Ларнака, Лімасол, Пафос) зібралися на «свято віри» 
в мальовничому Корносі.  

УКРАЇНЦІ КІПРУ МОЛИТОВНО 
ВІДСВЯТКУВАЛИ СВЯТО ПОКРОВИ 
ТА ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ
14 жовтня українці Кіпру, взяли участь у святковій Бо-

жественній Літургії з нагоди празника Покрову Пресвятої 
Богородиці та Дня захисника України. Віряни молилися за 
мир в Україні, а особливо за тих, хто захищає Батьківщину 
на її східних кордонах. По завершенні Літургії відслужи-
ли панахиду за всіх знаних і незнаних захисників України, 
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які віддали своє життя за її волю впродовж усієї історії бо-
ротьби за вільну і незалежну державу. Богослужіння очо-
лив ієрм. Тарас Остафіїв. За спільним обідом, який став 
продовженням святкування, лунали українські патріотич-
ні та народні пісні.

У Лімасолі День захисника України святкували у неді-
лю, 15 жовтня. Українська громада саме приймала двох 
ветеранів російсько-української війни (АТО). У  Лімасолі 
відбулася Божественна Літургія українською мовою в ма-
ронітському храмі св. Шарбеля, а по її завершенні — пік-
нік з воїнами на пляжі.

УГОРЩИНА
УКРАЇНЦІ В УГОРЩИНІ 
ЗАПОЧАТКУВАЛИ ЦЕРКОВНУ КОЛЯДУ 
НА РІЗДВО І ЗАСНУВАЛИ СПІЛЬНОТУ 
НАЗАРЕТСЬКИХ РОДИН
Святкування Різдва Христового на українській пара-

фії Покрову Богородиці розпочалося із святкової Боже-
ственної Літургії в  церкві св. Флоріана м. Будапешт. Мо-
литву супроводжував своїм співом новостворений хор 
«Новус». Усі присутні в церкві мали нагоду поколядувати 
та приступити до мирування. Святкування продовжилося 
в іншому приміщенні, де на всіх чекали святкові різдвяні 
страви та  концерт, організований українськими діточка-
ми та молоддю.

На другий день Різдвяних свят після Божественної Лі-
тургії відбувся чин віднови подружніх обітів, під час яких 
християнські пари мали нагоду ще раз виголосити обі-
цянку вірності одне одному. Парох, душпастир для укра-
їнців греко-католиків в Угорщині о. Дам’ян Габорій, ого-
лосив також про заснування парафіяльної спільноти На-
заретських родин, яка влиється в однойменний світовий 
рух. Цього ж дня українська парафія в Будапешті започат-
кувала традицію церковної коляди.

На третій день Різдвяних свят парафіяни відвідали 
з колядою літніх і немічних людей.

Також колядники парафії Покрову Богородиці в Буда-
пешті відвідали з колядою українське посольство та Дер-
жавне самоврядування українців в Угорщині. 

КОЛЯДА ДЛЯ ВОЇНІВ 
Колядники разом з парохом о. Дам’яном Габорієм, за-

вітали й до українських бійців, які перебувають на ліку-
ванні у військовому шпиталі столиці Угорщини, та приві-
тали воїнів з  різдвяними святами. Найменші парафіяни 
віншували своїх героїв. На завершення українські госпо-
дині  — Ярослава Хортяні, Віра Дячок, Світлана Теліжен-
ко  — почастували військових українськими різдвяними 
стравами.

«ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!»
20 лютого в Будапешті в приміщенні Державного само-

врядування українців в Угорщині вшанували пам’ять за-
гиблих під час Революції Гідності в Києві у 2014 році.

До присутніх звернулися Юрій Кравченко, президент 
Державного самоврядування українців в  Угорщині, Лю-
бов Непоп, Надзвичайний і  повноважний посол України 
в  Угорщині, Ярослава Хортяні, президент СКУ в  Європі 
та представник українців в угорському парламенті.

Після промов відбулася панахида за Героїв Небесної 
Сотні, яку звершив о. Дам’ян Габорій.

Учасники заходу переглянули документальну стрічку 
«Зима у вогні». У рамках заходу була представлена фото-
виставка «Герої не вмирають», а на завершення, присутні 
хвилиною мовчання вшанували пам’ять Героїв Революції 
Гідності.

ЗА МИР В УКРАЇНІ
У неділю, 2 квітня, українська громада в  Угорщині 

у церкві св. Флоріана молилася за мир в Україні, перемогу 
над агресором, за українських воїнів і волонтерів, поло-
нених, за людей, які перебувають на тимчасово окупова-
них територіях Криму та Донбасу, біженців та вимушено 
переселених осіб.

Після Божественної Літургії відбувся молебень до Бо-
городиці та  молитва за Україну. Молитовну зустріч очо-
лив о. Роман Пушка, протопресвітер Чернігівський, якому 
співслужив о. Дам’ян Габорій.

У молитві взяли участь парафіяни української парафії 
Покрову Богородиці та представники українського ди-
пломатичного корпусу в Угорщині, представники україн-
ських організацій в Угорщині,  гості з України.

ВЕЛИКОПІСНІ РЕКОЛЕКЦІЇ
З 31 березня по 2 квітня при парафії УГКЦ Покрову Пре-

святої Богородиці в Будапешті відбулися дні духовної від-
нови.

Духовні науки проходили в храмі св. Флоріана. Їх про-
вів о.  Роман Пушка, декан Чернігівський, парох парафії 
Володимира і Ольги УГКЦ в м. Ніжині.

Упродовж трьох днів парафіяни розважали про три дні 
з життя апостолів: Страждання Христа, Очікування після 
розп’яття та Радість Воскресіння. Духовні науки переплі-
талися з великопосними богослужіннями.

Під час реколекцій відбулися зустрічі з  дітьми та  мо-
лоддю парафії. Багато вірних приступили до таїнства По-
каяння та Євхаристії. Також відбулися душпастирські візи-
ти до хворих, яким уділили таїнство єлеопомазання.

На завершення реколекцій о.  Дам’ян Габорій подяку-
вав реколектанту за духовну поживу та ділення духовним 
досвідом і зазначив, що це перші парафіяльні реколекції 
для українців в Будапешті.

ВЕЛИКДЕНЬ НА УГОРСЬКІЙ ЗЕМЛІ
Великодні святкові богослужіння української парафії 

Покрову Пресвятої Богородиці відбулися в храмі св. Фло-
ріана. Божественну Літургію звершив душпастир для 
українців в Угорщині о. Дам’ян Габорій в супроводі чоло-
вічого хору «Новус». А опісля біля церкви освятили вели-
кодні кошики та зібралися на святкову гостину.

Вже стало традицією, що українці з  різних міст Угор-
щини з’їжджаються на це велике свято до столиці. В бого-
служінні взяли участь представники українського дипло-
матичного корпусу в Угорщині, гості з України та місцеві 
угорці.

У Томину неділю українці в  Угорщині провели тради-
ційні Великодні гаївки.

Святковий день розпочався з  Божественної Літур-
гії в  храмі св. Флоріана. А відтак всі перебралися на ос-
трів Маргіт, що на річці Дунай. Захід розпочався з молит-
ви, після якої до учасників гаївок з привітальним словом 
звернувся о. Дам’ян Габорій: «Сьогодні ми показуємо на-
шу українську духовну культуру та традиції і тим людям, 
яких так багато є на острові і які на нас споглядають».

Великодня програма була підготовлена катехиткою 
парафії Марією Втерковською і  орієнтована як на дітей, 
так і на дорослих. Під час забави співали воскреслих пі-
сень та гаївок, водили хороводи, проводили ігри, конкур-
си, фотосесії. У рамках свята відбулася і дегустація пасок, 
які спекла парафіянка Мар’яна Стельмах. Учасники свята 
домовились наступні Великодні гаївки провести знов на 
цьому острові.

У БУДАПЕШТІ ПОБУДУЮТЬ 
УКРАЇНСЬКИЙ ХРАМ
Така домовленість була досягнута під час офіційної зу-

стрічі державного секретаря Міністерства людських ре-
сурсів Угорщини Мікловша Шолтиса з  представниками 
українського дипломатичного корпусу та української гро-
мади, що відбулася у приміщенні Державного секретаріа-
ту Угорщини в справах релігії і національних меншин Мі-
ністерства людських ресурсів.

Угорський уряд запевнив українську сторону у  спри-
янні будівництву українського греко-католицького храму 
та у фінансовій підтримці.

Як зазначив душпастир для українців греко-католиків 
в Угорщині о. Дам’ян Габорій, українська громада в Буда-

пешті вже дозріла до того, щоб мати свій храм, який стане 
центром духовного життя для українців в Угорщині.

Священик зауважив, що за останніх півроку громада 
українців греко-католиків Будапешта провадила богослу-
жіння вже в трьох храмах. На це були політичні і технічні 
причини. «Постійна зміна місця та часу богослужінь нега-
тивно впливає на громаду. Тому сподіваємося тільки на 
свій храм, який вирішить усі проблеми, які ми мали ос-
таннім часом. Нещодавно угорський уряд поінформував, 
що хоче офіційно прийняти на роботу понад 200 000 укра-
їнців. Очікуємо, що приїде багато наших вірних. Тому бу-
дівництво українського храму в Будапешті є справою ду-
же актуальною і невідкладною», — підкреслив о. Дам’ян.

На зустрічі українську сторону також представляли: 
надзвичайний і повноважений посол України в Угорщині 
Любов Непоп, український дипломат Іштван Балог, пред-
ставник українців в  угорському парламенті Ярослава 
Хортяні, голова Державного самоврядування українців 
в Угорщині Юрій Кравченко.

ТАБОРИ ДЛЯ ДІТЕЙ ВОЇНІВ АТО
У 2017 році в Угорщині відпочили близько 700 дітей як 

зі Сходу України, так і з сімей учасників АТО. Про це заявив 
держсекретар у справах релігії та національних меншин 
Міністерства людських ресурсів Угорщини Міклош Шол-
тес під час прес-конференції щодо організації відпочинку 
для дітей з України в угорському містечку Гордонь, що на 
озері Веленце.

У прес-конференції також взяли участь представник 
українців в угорському парламенті Ярослава Хортяні, го-
лова Державного самоврядування українців в  Угорщині 
Юрій Кравченко та душпастир для українців греко-като-
ликів в Угорщині о. Дам’ян Габорій.

Держсекретар зазначив, що відпочинок українських 
дітей фінансово забезпечує угорський уряд. Організацією 
табору в Угорщині та його змістовне наповнення взяло на 
себе Державне самоврядування українців Угорщини, ду-
ховну опіку для дітей під час відпочинку — УГКЦ в Угор-
щині. Це вже четвертий рік поспіль в Угорщині відбува-
ється такий табір.
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Відбір та  перевезення українських дітей до Угорщи-
ни здійснив Фонд «Чисті серцем» (м. Івано-Франківськ) 
та Почесне консульство Угорщини в м. Івано-Франківськ 
та області.

У БУДАПЕШТІ ВІДБУВСЯ РОДИННИЙ 
ПІКНІК
У неділю, 1 жовтня, після Божественної Літургії, україн-

ські родини мали спільну духовно-відпочинкову програ-
му в  гірській околиці Будапешта, в  парку Нормафо. Гро-
мада мала нагоду побути разом та поспілкуватися. Відпо-
чинковий день завершився молебнем до Пресвятої Бого-
родиці біля старовинної каплички на території парку.

Родинний відпочинок організувала спільнота Назарет-
ських родин при українській парафії Покрову Богородиці 
в Будапешті.

ЗАПРАЦЮВАВ ЦЕНТР 
ДУШПАСТИРСТВА УКРАЇНСЬКИХ 
СТУДЕНТІВ
З благословення голови ПМВ владики Йосифа Міляна 

в жовтні в Будапешті розпочав свою діяльність центр ду-
ховної опіки для українських студентів.

Тут передбачені щотижневі зустрічі, Божественні Лі-
тургії та Новорічна проща довіри (до Швейцарії).

Серед українських студентів популярними є Централь-
но-Європейський університет, де навчання відбувається 
англійською мовою, та інші виші Будапешта, а також дер-
жавні університети Ніредьгази, Дебрецена та Сігеда.

Як зазначив душпастир для українців греко-католиків 
Угорщини о. Дам’ян Габорій, для УГКЦ важливо, щоб сту-
денти, які приїхали на навчання до Угорщини, мали по-
стійну духовну опіку: «Як показує досвід, дуже часто мо-
лоді люди, приїжджаючи на навчання в  чужі країни, на 
жаль, забувають про свої християнські обов’язки. На це є 
різні причини. Ми б хотіли тут, в Угорщині, допомогти на-
шим студентам, підтримати їх духовно. Тому будемо шу-
кати наших студентів в  угорських навчальних закладах, 
налагоджувати з ними контакт, організовувати зустрічі».

Адреса центру душпастирства в Будапешті: 
Аkadémia u 1. V ker.
mail: ugcchungary@gmail.com
Контактна особа: о. Дам’ян (06705547742)
Божественні Літургії для українських студентів відбу-

ваються щонеділі о 10:00 в церкві св. Михаїла по вул. Ваці, 
47 (центр міста).

ГРЕЦІЯ
МАЙСТЕР-КЛАС ІЗ ПИСАНКАРСТВА 
В АФІНАХ

При українській церковній громаді в  Афінах провели 
майстер-клас із писанкарства. Ініціатором цього захо-
ду стала парафіяльна молодь.Спершу була коротка лек-
ція про історію писанки, саму суть писанкарства та його 
християнське трактування, обговорили й особливості пи-
санок, комбінацію кольорів та  орнаментів, притаманних 
для кожного регіону України.

Учасниками майстер-класу в суботу стали діти та вчи-
телі суботньої української школи при культурно-освітньо-
му цетрі «Берегиня», а в неділю — дорослі парафіяни.

Для деяких учасників участь в такому заході стала пер-
шою нагодою в житті власноруч створити писанку і в та-
кий спосіб приготуватися до святкування Воскресіння 
Христового.

ВЕЛИКДЕНЬ НА ГРЕЦЬКІЙ ЗЕМЛІ
Під час Страсного тижня, вірні УГКЦ у Греції мали наго-

ду в храмі, де збирається на молитву наша громада, взя-
ти участь у всіх богослужіннях Страсної седмиці. Всі охо-
чі змогли приступити до сповіді, адже у той час мали до 
послуг двох священиків, ієрм. Ореста Козака та о. Андрія 
Твердохліба.

У Страсну п’ятницю багато вірних взяли участь в уро-
чистому обході з  плащаницею вулицями міста довкола 
храму разом із грецькою та сирійською громадою, які та-
кож моляться в цьому ж храмі.

У Страсну суботу від 16:00 і до пізнього вечора українці 
мали нагоду освятити пасхальні страви.

У неділю, після Воскресної утрені, громада УГКЦ при-
вітала греко-католицького єпископа Мануеля Ніна, до 
юрисдикції якого вона належить, з  річницею його єпи-
скопської хіротонії, що відбулася 15 квітня 2016 року.

Українці подарували владиці єпископські ризи із сим-
волічним зображенням Пресвятої Тройці, адже кате-
дральний храм, у якому молиться і українська спільнота, 
посвячений Пресвятій Тройці.

Після звершення урочистої Пасхальної Божественної 
Літургії, яку очолив єпископ Мануель, відбулося благо-
словення пасхальних страв.

Українська громада в місті Патрах також взяла участь 
в  богослужіннях та  освятила пасхальні страви. Боже-

ственну Літургію для українців у  цьому грецькому місті 
відслужив ієрм.  Орест Козак. А с. Христофора Тернинко, 
ЧСВВ організувала маленький хор, який своїм співом су-
проводжував богослужіння.

ПРЕЗИДЕНТ СКУ ЗУСТРІВСЯ 
З УКРАЇНСЬКОЮ ГРОМАДОЮ АФІН
У рамках робочого візиту до Греції президент Світово-

го конґресу українців Євген Чолій зустрівся з українською 
церковною громадою Афін.

21 квітня він зустрівся з греко-католицьким єпископом 
Мануелем Ніном, якому розповів про діяльність, яку про-
вадить Світовий конґрес ккраїнців, а також співпрацію 
поміж різними організаціями українців по цілому світі. 
Євген Чолій повідомив про ті виклики, що постали нині 
перед Україною, та поінформував, як СКУ допомагає ско-
ординувати зусилля українців, які проживають в  різних 
країнах. Владика Мануель розповів про свою діяльність 
як греко-католицького єпископа та про ті громади, що на-
лежать до його юрисдикції, серед них і численна україн-
ська громада святого Миколая в Афінах.

Після Служби Божої пан Євген звернувся до україн-
ської громади, розповів про діяльність СКУ та наголосив, 
що потрібно докладати зусиль  — кожен на своєму міс-
ці і в тій країні, де тепер проживає, — щоб поширювати 
правдиву інформацію про ситуацію в Україні.

ВОСЬМЕРО ДІТЕЙ ВПЕРШЕ 
ПРИСТУПИЛИ ДО СВЯТИХ ТАЇНСТВ 
СПОВІДІ ТА ПРИЧАСТЯ
В останні вихідні травня (28 та  29 травня) в  громаді 

УГКЦ міста Афіни після року підготовки та катехизації ві-
сім дітей вперше в  своєму житті приступили до Сповіді, 
а наступного дня в  урочистий спосіб прийняли до своїх 
сердець Євхаристійного Ісуса у Причасті.

«Хочеться в особливий спосіб подякувати дітям за від-
повідальне ставлення до прийняття Святих Таїнств, а їх-
нім батькам  — за молитву та  належний супровід своїх 
дітей. Також дякуємо всім, хто спричинився до катехиза-
ції дітей протягом цього року, зокрема сестрі Вероніці Га-
латан, ЧСВВ»,  — зазначив душпастир для українців гре-
ко-католиків у Греції о. Андрій Твердохліб.

Божественна Літургія в  неділю, 29 травня, була осо-
бливо урочистою, адже окрім батьків, родичів та друзів, 
разом з громадою УГКЦ молився греко-католицький єпи-
скоп Мануель Нін.

Опісля Служби Божої діти разом із настоятелем гро-
мади о. Андрієм Твердохлібом розрізали святковий торт, 
яким частувалися разом із усіма присутніми.

ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ В ГРЕЦІЇ 
ПРОВЕЛИ «ВЕСЕЛІ КАНІКУЛИ 
З БОГОМ»
З ініціативи Пасторально-міграційного відділу УГКЦ 

цього року в  Греції вперше провели літній табір «Веселі 
канікули з Богом».

У таборі, який розташовувався поруч із однією з найви-
щих грецьких гір — Парнас, відпочили 40 дітей.

Кожен день табору «Веселі канікули з Богом в Греції» 
розпочинався ранковою молитвою та гімнастикою, опіс-

ля був сніданок. Тоді всі учасники збиралися на представ-
лення теми дня; опісля в групах, відповідно до віку, її об-
говорювали. Щодня учасники табору мали нагоду присту-
пити до Сповіді та взяти участь у Службі Божій під відкри-
тим небом.

Табір став доброю нагодою для знайомства поміж са-
мими дітьми та  молоддю, практики та  вдосконалення 
української мови, можливістю для опанування нових ці-
кавих та  корисних навичок через участь у  майстер-кла-
сах, різноманітних іграх, тренінгах та роздумах над тема-
ми дня.

У четвертий день табору всі учасники мали змогу че-
рез скайп-конференцію поспілкуватися з  головою ПМВ 
владикою Йосифом Міляном. Діти привітали єпископа 
з днем народження, який владика святкував того дня.

Завершився табір у неділю ввечері прощальною вечір-
кою, під час якої кожен мав нагоду поділитися своїми вра-
женнями і виконати вивчені банси та пісні перед присут-
німи того вечора батьками, родичами та гостями.

ДЛЯ УКРАЇНЦІВ У ГРЕЦІЇ ПРОВЕЛИ 
ОБРЯД ВІДНОВЛЕННЯ ХРЕСНИХ 
ОБІТІВ
Для церковної громади українців греко-католиків в мі-

сті Афіни у  неділю після дня пам’яті рівноапостольного 
св. Володимира Великого був проведений обряд віднов-
лення хресних обітів.

Цього дня відбулася і паломницька поїздка з відвіди-
нами трьох монастирів неподалік грецької столиці. Для її 
учасників також було проведено цей обряд.

Душпастир для українців греко-католиків у  Греції 
о.  Андрій Твердохліб зазначив, що відновлення хресних 
обітів, даних хресними батьками під час прийняття святих 
таїнств хрещення та  миропомазання, вже стало доброю 
традицією в Україні.
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«Кожен християнин, який охрещений в ім’я Пресвятої 
Тройці, має бути свідомий цих обітів, адже духовна бо-
ротьба триває ціле наше життя. Тому так важливо періо-
дично ті хресні обіти відновлювати та самим собі пригаду-
вати, чиї ми духовні діти; пригадувати собі відречення від 
зла та служіння Христові».

СВЯТО ПЕРШОГО ДЗВОНИКА

В Афінах відбулося свято першого дзвоника в  укра-
їнській суботній школі при культурно-освітньому центрі 
«Берегиня».

Після вступних слів запрошених гостей, помолившись 
молитву «Отче наш» та отримавши благословення освя-
ченою водою, всі присутні зайшли до нових класів, в яких 
цього літа було проведено ремонт. 

Душпастир для українців греко-католиків у Греції о. Ан-
дрій Твердохліб побажав Божого благословення всім уч-
ням і запросив усіх на недільну Службу Божу для школярів 
та студентів з нагоди початку нового навчального року.

ЛАТВІЯ 
МОЛИТВА НА ДЕНЬ СОБОРНОСТІ
Українці у  Ризі відзначили День соборності України. 

Святкування розпочалися молитвою за Україну, за утвер-
дження та зміцнення єдності українського народу. Молит-
ву провадив місцевий парох парафії Преображення ГНІХ 
о. Роман Сапужак. Опісля відбулося покладання квітів до 
пам’ятника Тарасові Шевченку в парку Кронвальда. При-
сутні взяли участь у флешмобі «Єдина Україна» та завіта-
ли до Посольства України. 

Посол України в Латвії Євген Перебийніс привітав всіх 
зі святом і розповів про його історичне значення. Всі за-
прошені переглянули документальний фільм про День 
соборності та  виставку, присвячену видатному латвій-
ському воєначальнику: «Генерал Петерісу Вольмарсу Рад-
зіньшу в історії України та Латвії».

УКРАЇНЦІ В РИЗІ ВШАНУВАЛИ 
ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ
25 лютого українці в Ризі вшанували пам’ять Героїв Не-

бесної Сотні. В  каплиці церкви Страждальної Богороди-
ці священики о. Вітольд Левицький та о. Роман Сапужак 
відслужили панахиду за загиблих за свободу України. На 
заході були присутні представники посольства України 
в Латвійській Республіці. 

Після молитви у  головному храмі Страждальної Бо-
рородиці відбувся концерт-реквієм «Плакала калина» за 
участю священика УГКЦ з  м. Долина та  ансамблю «Діти 
світла».

У Сиропусну неділю, 26 лютого, під час Божественної 
Літургії о. Вітольд звернувся до вірян з духовним словом 
про Великий піст. Після богослуження всі разом традицій-
но заспівали «Боже великий, єдиний». Отець Роман подя-
кував гостям, попросив прощення у своїх парафіян та за-
кликав усіх пробачити один одному. У Домі Святої родини 
відбулась зустріч з гостями. 

У перший день Великого посту всі разом молились Ве-
ликий канон Андрія Критського. По його завершенні гості 
повернулися в Україну. 

ЗУСТРІЧ РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД УГКЦ 
ЛАТВІЇ ТА ЕСТОНІЇ У РИЗІ
20 травня відбулася зустріч релігійних громад УГКЦ 

Латвії та Естонії у м. Рига. Такий захід відбувся вже вдру-
ге. Цьогорічною темою зустрічі було 100-ліття об’явлення 
Богородиці у Фатімі.

Спільна зустріч розпочалася Божественною Літургією 
у храмі Переображення Господнього у Ризі.

Священик для вірних УГКЦ в  Латвії о.  Роман Сапу-
жак виголосив проповідь на тему Фатімських об’явлень, 
розповівши про три таємниці, які отримали візіонери 
1917 року в маленькому португальському селі Фатіма.

Після Божественної Літургії віряни мали нагоду послу-
хати доповідь: «Концепт Богородиці у  життєвій та  твор-
чій долі Богдана Лепкого», яку виголосила для них Наталя 
Гавдида, кандидат філологічних наук, доцент Тернопіль-
ського національного університету ім. Івана Пулюя.

Громади УГКЦ двох балтійських країн мали нагоду про-
вести час у спілкуванні, поділитися досвідом праці праці.

На завершення зустрічі священик для вірних УГКЦ в Ес-
тонії о. Олег Поп’юк подякував громадам УГКЦ двох країн 
за участь у заході та запросив усіх на третю спільну зустріч, 
яка відбудеться в м. Тарту (Естонія) у травні 2018 року.

ЕСТОНІЯ
МІНІСТР КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ВІДВІДАВ 
ХРАМ УГКЦ В ЕСТОНІЇ 
3 квітня з  робочим візитом до Естонії завітав міністр 

культури України Євген Нищук.

ВСТУПНІ ПОНЯТТЯ
Насамперед слід взяти до уваги дві важливі 

обставини, а саме — ситуацію, коли коли вірні УГКЦ, 
священики та миряни, не мають власного Ієрарха міс-
ця, але є зорганізовані в громади і для своєї діяльності, 
попри перебування на території латинської Церкви, ко-
ристуються східним церковним законодавством (Кодекс 
Канонів Східних Церков)1. 

У випадках відсутності власного Ієрарха на певній те-
риторії, відповідно до кан. 916 § 5 ККСЦ, місцевими Ієрар-
хами для вірних УГКЦ є латинські місцеві Ієрархи:

1. Дієцезіяльні Єпископи;
2. Ієрархи, які стоять на чолі певних партикулярних 

Церков (територіальні прелатури і абатства, апо-
стольські вікаріати, префектури і адміністратури, 
створені на стало).

3.  Генеральний вікарій та єпископські вікарії2.
Може виникнути також ситуація, що на території якоїсь 

певної країни (як наприклад в Іспанії) був створений ор-
динаріат для вірних східного обряду, за таких умов Орди-
нарій, який ним керує, в будь-якому разі є місцевим Ієрар-
хом для цих вірних.

Місцевого Ієрарха особа набуває через постійне або 
тимчасове місце проживання. Якщо вона перебуває на 
території, де нема Ієрарха власної Церкви, то власним 
місцевим Ієрархом є місцевий Ієрарх іншої Церкви свого 
права, навіть латинської, якщо ж ієрархів більше, то міс-
цевим для наших вірних є Ієрарх, призначений Апостоль-
ським Престолом або Патріархом за згодою Апостолсько-
го Престолу3. 

1 Кан. 1 ККСЦ
2 Кан. 134 § 1 ККП
3 Кан. 916 §§ 1 і 5 ККСЦ

Отець Андрій Танасійчук
доктор канонічного права

ТАЇНСТВО ПОДРУЖЖЯ: 
канонічний аспект

Після офіційних зустрічей міністр завітав до храму Бо-
городиці Троєручиці УГКЦ у Таллінні.

Адміністратор храму о. Олег Поп’юк провів для Євгена 
Нищука екскурсію храмом і розповів про життя українців 
греко-католиків в  Естонії. Опісля відбулася зустріч міні-
стра культури з представниками українських громад. На 
зустрічі обговорили подальшу співпрацю та обмін досві-
дом у розвитку української культури в Естонії.

ХРАМОВИЙ ПРАЗНИК У ТАЛЛІНІ
Українська церква в  столиці Естонії, посвячена на 

честь Богородиці Троєручиці, заступниці усіх невинно 
скривджених, 1 жовтня відсвяткувала храмовий празник.

Урочисту Божественну Літургію очолив о.  Вінкентій 
Пелих, ЧСВВ  — ігумен василіянського монастиря свято-
го Йосафата у Вільнюсі. У привітальному слові до громади 
о. Вінкентій звернув особливу увагу на значення празни-
ка Покрову Богородиці в житті християнина.

На храмове свято також був запрошений душпастир 
для українців греко-католиків Латвії о.  Роман Сапужак, 
який звершив чин освячення води. 

Настоятель храму душпастир для українців греко-ка-
толиків Естонії о. Олег Поп’юк подякував усім присутнім 
за спільну молитву, а також всім тим, хто долучився до ор-
ганізації храмового свята.

Завершилися урочистості спільним частуванням при 
святковому столі, в  часі якого своїм пісенним дарунком 
поділився бр. Пахомій Левчун з василіянського монасти-
ря у Вільнюсі.

УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ ЕСТОНІЇ 
ПРОВЕЛА ЗУСТРІЧ У КОДАСЕМА
6–8 жовтня відбулася зустріч української молоді Есто-

нії в Кодасемі.
Така виїзна зустріч відбувається вдруге. Духовний су-

провід молоді надавав душпастир для українців греко-ка-
толиків Естонії о. Олег Поп’юк.

Ці дні були нагодою для нових знайомств і були напов-
нені численними подіями. Хлопці і дівчата брали участь 
у  Божественній Літургії, дискутували на духовні теми, 
почули лекцію про історію УГКЦ, а також співали укра-
їнських пісень, відвідали музей і  провели майстер-клас 
з українських танців.
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ВТРУЧАННЯ МІСЦЕВОГО ІЄРАРХА 
В УКЛАДЕННЯ ПОДРУЖЖЯ
Канонічне право передбачає низку ситуацій при укла-

денні подружжя, в яких для вирішення достатнім є звер-
нення до місцевого Ієрарха (протосинкела  — генераль-
ного вікарія, синкела — єпископського вікарія), без необ-
хідності звертатися до єпархіяльного Єпископа.

1. Необхідність дозволу місцевого Ієрарха для бла-
гословення подружжя (див. кан. 789 ККСЦ):
• подружжя неосілих;
• подружжя, яке не може бути визнане або укладе-

не згідно з приписами цивільного права;
• подружжя особи, яка зв’язана природними обов’яз-

ками щодо третьої сторони або щодо дітей, які поя-
вилися з попереднього зв’язку з тією стороною;

• подружжя неповнолітніх без відома батьків або 
проти їхньої волі;

• подружжя особи, якій церковний вирок заборо-
няє переходити до нового подружжя, поки вона 
не виконає певних умов;

• подружжя особи, яка публічно покинула като-
лицьку віру, навіть якщо не перейшла до некато-
лицької Церкви або Спільноти, але місцевий Іє-
рарх хай не дає дозволу, поки не будуть виконані 
приписи в цьому випадку кан. 814, з застосуван-
ням відповідних модифікацій.

2. Надання диспензи від подружніх перешкод
Місцевий Ієрарх може звільнити від перешкод церков-

ного права підлеглих йому вірних, де б вони не перебу-
вали, а також інших вірних Церкви свого права, які в да-
ний час приписані до неї і перебувають у межах території 
єпархії, за винятком таких перешкод:

• свячення;
• довічного прилюдного обіту чистоти, складеного 

в чернечому інституті, хіба що йдеться про Згро-
мадження єпархіяльного права;

• супруговбивства.
Диспенза від вищевказаних перешкод застережена 

Апостольській Столиці4.

3. Надання дозволу на укладення мішаного по-
дружжя за умови виконання передбачених пра-
вом умов (див. кан. 814 ККСЦ)

4. Канонічна форма вінчання 
Благословення подружжя місцевим Ієрархом чи паро-

хом або надання одним з них компетенції для благосло-
вення подружжя іншим священикам є необхідне для пра-
восильності подружжя.

Місцевий Ієрарх і парох компетентні благословляти 
подружжя в межах своєї території у двох випадках. Якщо 
наречені є їхніми підлеглими або принаймні одна з двох 
сторін  належить до власної Церкви свого права, в нашому 
випадку до УГКЦ. На підставі свого уряду, право благослов-
ляти подружжя мають: місцевий Ієрарх, парох або адміні-
стратор парафії. Парафіяльні сотрудники благословляють 
подружжя з благословення пароха або в його присутності. 

4 Кан. 795 §§ 1 і 2 ККСЦ

Місцевий Ієрарх і місцевий парох в межах своєї тери-
торії мають право надавати повноваження благословля-
ти подружжя священикам будь-якої Церкви свого права, 
навіть латинської5. Для правосильності це повноважен-
ня має бути надане визначеному священику і у виразний 
спосіб. Загальне повноваження благословляти подруж-
жя (наприклад, для всіх священиків єпархії) має бути на-
дане письмово6. 

Слід зауважити, що згідно зі змінами внесеними до ла-
тинського Кодексу Римським Архиєреєм Франциском7, 
диякони, приналежні до латинської Церкви, не можуть 
асистувати при шлюбі, якщо одна зі сторін є східним като-
ликом або східним некатоликом.

Латинський парох правосильно благословляє одру-
ження східних християн якщо:

а) отримав делегування від свого Ординарія місця, як-
що він є також Ординарієм або Ієрархом місця для 
наречених;

б) призначений єпархіальним Єпископом цих вірних.
Кан. 833 ККСЦ говорить про компетенцію благослови-

ти подружжя східних некатоликів. Цей канон до 2016 р. не 
мав аналогу у законодавстві латинської Церкви, тому ла-
тинські Ординарії при потребі застосовували цей припис. 

Сьогодні латинська Церква також має таку саму норму, 
а основними елементами канону є: 

а) Ієрарх місця (єпрархіяльний/дієцезіальний Єпи-
скоп, протосинкел, синкел); 

б) будь-який католицький священик (латинський чи 
східний), не диякон, тому що вживається термін 
«благословити»; 

в) східні некатолицькі вірні; 
г) поважна невигода (фізична чи моральна); 
д) «по змозі»; 
е) «повинен повідомити». 
Священик не має обов’язку просити у церковної влади 

цих вірних дозволу благословити їх одруження.

5. Дозвіл на таємне вінчання
Місцевий Ієрарх дає дозвіл на таємне вінчання 

з обов’язком зберігати таємницю, який зникає тоді, коли 
таке зберігання викликає загрозу поважного згіршення 
або шкоди для святості подружжя8. 

ВИСНОВОК
У цій статті ми розглянули ті канонічні норми, які трак-

тують особу місцевого Ієрарха в питаннях подружнього 
права. Вони є надзвичайно важливими в тих місцях, де 
наші душпастирі виконують своє служіння під юрисдик-
цією латинських ієрархів. В інших канонах подружнього 
права йдеться вже не про місцевого Ієрарха, але виключ-
но про єпархіального Єпископа, а тому ніхто інший, окрім 
нього, не є в цих випадках компетентним. 

5 Кан. 830 § 1 ККСЦ
6 Кан. 830 § 2 ККСЦ
7 Франциск, Апостолський лист « De concordia inter codices» 

від 15. 09. 2015 року, арт. 6
8 Кан. 840 §§ 1 і 2 ККСЦ
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