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ІНТЕРАКТИВНА КАРТА УГКЦ
Департамент інформації УГКЦ презентує новий інтернет-проект «Інтерактивна карта 
УГКЦ». Карту створено в рамках Року Божого милосердя, який триває в УГКЦ і у всій 
Католицькій Церкві з 8 грудня 2015 року до 26 листопада 2016 року. Завдання: вказати 
на карті усі сакральні об’єкти УГКЦ, в яких відкрито двері Божого милосердя.

Проте, уже в процесі розробки цього проекту виникла ідея нанести на карту «усю 
Українську Греко-Католицьку Церкву». Йдеться про те, щоб позначити усі катедральні і 
парафіяльні храми, каплиці, монастирі, навчальні заклади, музеї. Не просто позначити, 
а подати коротку довідку про об’єкт, розклад богослужінь, якісні фотографії, відео і усі 
контактні дані: поштову і електронну адресу, адресу веб-сторінки, номери телефонів, 
тощо.

«Розуміємо, що процес наповнення карти триватиме не один місяць. Але ми хочемо 
цим шляхом пройти, щоб в одному місці зібрати усю інформацію і дати можливість лю-
дині, яка шукає, наприклад, найближчий храм, щоб прийти на богослужіння, чи обирає 
місце для прощі, чи просто хоче ознайомитися з усією географічною шириною УГКЦ, 
це легко зробити. Адже на map.ugcc.ua можна не тільки прочитати про храм чи інший 
об’єкт, а й знайти його точне місце», — розповів про проект о. Ігор Яців, керівник Де-
партаменту інформації УГКЦ.

СТВОРІМО РАЗОМ ІНТЕРАКТИВНУ КАРТУ УГКЦ!
http://map.ugcc.ua/
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Найбільше значення українська молодь 
сьогодні надає таким нематеріальним цінностям, 
як бути вірними близьким та друзям і зберігати неза-
лежність. Про це свідчать дані дослідження Центру «Но-
ва Європа» та Фонду ім. Фрідріха Еберта спільно з компа-
нією GfK Ukraine.

Високе місце у ціннісних орієнтирах молоді посідає 
сім’я. Для 74% чоловіків і 83% жінок шлюб є важливим 
і дуже важливим, однак ще важливішою є наявність дітей: 
для 81% чоловіків і 88% жінок.

Отже сучасна українська молодь прагне миру і родин-
ного щастя.  Вона активна і цілеспрямована. Вона хоче бу-
ти почутою і доціненою. Водночас, молоді українці, як і їх 
однолітки в усьому світі, мають багато проблем і викликів. 
Коли технології заступають людину, коли молодь відчуває 
зневіру і самотність, саме Церква покликана прийняти, 
вислухати і прищепити їй справжні цінності. До речі, саме 
Церкві найбільше довіряє українська молодь. 

Тож не випадково більшість заходів і подій Пастораль-
но-міграційного відділу цього року були присвячені мо-
лоді. Це і Форум мігрантів УГКЦ у Римі, і семінар для свя-
щеників-місіонерів у Румунії, і регулярні зустрічі голови 
ПМВ з семінаристами.

Молодь — це навіть не майбутнє Церкви і держави, це 
їхнє сьогодення. 

А Блаженніший Святослав каже, що «молодь — це і є 
Церква», і закликає молодих людей жити і працювати для 
України і для Церкви та робити щасливими тих, що по-
руч. 

Опитування проведено у липні-серпні 2017 року серед 
2000 респондентів у віці 14-29 років методом особистого 
інтерв’ю вдома у респондента в усіх регіонах за виключен-
ням окупованих територій. 

ПМВ 10 років!
Владика Йосиф Мілян:  
«Наша Церква мусить 
культивувати католицький 
і національний патріотизм, —  
не лише на міграції, а й в Україні»
2-5
Наша команда
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Форум мігрантів
Якої Церкви потребує молодь  
у XXI сторіччі?
10-15
Блаженніший Святослав молоді: 
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будете щасливими!»
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«Діти і молодь в умовах творення 
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з молодим поколінням. 
З молоддю треба працювати» 
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міграційного відділу
26-35

VIII спецкурс з місійного служіння  
для семінаристів
36-43

20-річчя громади УГКЦ в Афінах 
Блаженніший Святослав 
розповів, як формував у Греції 
свою першу парафію
44-45

VIІI сесія духовно-формаційного 
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46-51

З життя мігрантів
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Апостольський візит  
Папи Франциска в Естонію
59-60

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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НАША ЦЕРКВА МУСИТЬ 
КУЛЬТИВУВАТИ КАТОЛИЦЬКИЙ 
І НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАТРІОТИЗМ, —  
НЕ ЛИШЕ НА МІГРАЦІЇ, А Й В УКРАЇНІ

ПМВ 10 років!

Владика ЙОСИФ МІЛЯН

3

10 років тому Блаженніший Любомир Гузар своїм де-
кретом від 16 вересня 2008 створив Пасторально-мі-
сійний відділ, покликаний опікуватися українцями на 
міграції. У 2009 році доручення очолити ПМВ отримав 
владика Йосиф Мілян, єпископ-помічник Київської ар-
хиєпархії. Згодом відділ перейменували на Пастораль-
но-міграційний. 

Що вдалося зробити за ці 10 років, як розширилася ге-
ографія душпастирства, які вимоги висувають до кан-
дидатів для служіння за кордоном? На ці та інші питан-
ня відповів в інтерв’ю голова ПМВ владика Йосиф Мілян. 

Владико, ви маєте в  Церкві багато важливих посад 
і обов’язків. Чим є для вас ПМВ?

Для УГКЦ Пасторально-міграційний відділ  — це осо-
бливий пасторальний проект, і Церкві треба скерувати ба-
гато зусиль для його розвитку. Сьогодні говоримо про 20-
22 млн закордонних українців. Це люди, які так чи інакше 
зберегли своє українство і  свою приналежність до нашої 
Церкви. 

Тобто ПМВ  — це таке міністерство закор-
донних справ УГКЦ. І дуже хотілося б, щоби укра-
їнська Церква робила для своїх людей більше, ніж 
робить Українська держава. 

Особисто я завжди ставлю високу планку, може навіть 
вищу, ніж можна досягти. Переконаний, що це правиль-
ний підхід. Коли будемо ставити собі високі цілі — зможе-
мо досягти результату. Патріарх Йосиф закликав україн-
ців, українську Церкву: «Великого бажайте!». 

Розкажіть, будь ласка, як все починалося. 
Мені ніхто не казав, що маю робити. Я не отримав жод-

ної програми, як розвивати ПМВ. Був світлої пам’яті о. Ва-
силь Поточняк, який працював для українських мігрантів 
в  Італії, він мав базу і  розуміння, чого вони потребують, 
бодай щодо останньої хвилі. І його досвід, мабуть, був для 
мене такою стартовою можливістю. От з ним ми і напра-
цьовували, враховуючи потреби наших людей, виклики, 
з якими вони стикаються в тій чи тій країні, стратегію роз-
витку ПМВ. 

Не маючи інструкцій, ми ставили собі високі цілі і дума-
ли, як дійти до всіх, хто потребує нашої Церкви і хоче три-
матися українського народу, свого коріння.

Вам дали своєрідний карт-бланш. До якої країни на-
самперед поїхали, щоби відвідати своїх вірних?

Пригадую, що ми відвідували Естонію, потім всі балтій-
ські країни, а відтак почали пізнавати виклики і можливо-
сті для нашої Церкви в різних країнах. На тій дорозі трапля-
лися добрі позитивні люди, які надихали, з якими хотілося 
працювати. Люди, які чекали на українського священика. 
Люди, які були вдячні за те, що їхня Церква про них пам’я-
тає. Це додавало наснаги якомога активніше працювати.

Як на початках, так і  сьогодні я не працюю виключно 
для ПМВ. Це був додаток до моїх різного роду обов’язків. 
Тому як тоді, так і тепер очікую, що Церква все ж поставить 
окремого єпископа, який займатиметься виключно ПМВ. 

Як розширилася географія душпастирства за ці 
10 років? До яких країн ви дійшли, де започаткували 
регулярні богослужіння?

Одне з завдань відділу — це моніторинг ситуації з на-
шими мігрантами. 

Сьогодні говоримо про 44 країни світу, де є наші мігран-
ти. І у половині з цих країн вже започатковано душпастир-
ство для наших вірних. Налагодження душпастирської 
опіки поза межами України — це не просто. Це як дипло-
матія. Тут мають місце довготривалі переговорні проце-
си, початкові протоколи про наміри, багаторазові зустрі-
чі. Іноді діалог спочатку здається абсолютно безуспішним, 
але згодом потроху дає свої плоди. Ніколи не було безви-
хідної ситуації у наших контактах з різними Єпископськи-
ми Конференціями Європи. Хоча проблеми були і є. 

Сьогодні, наприклад, ведемо діалог з Південно-Афри-
канською Республікою, де є багато наших людей, зокре-
ма молоді, яка працює в сфері IT. Це люди, які хочуть своєї 
Церкви, хочуть своєї школи для дітей, хочуть свого свя-
щеника. І вже на початку наступного року планую здійс-
нити візит до ПАР, до наших людей. 

Нещодавно ми відвідали ОАЕ і  представили нового 
священика, який надаватиме душпастирську опіку нашим 
вірним у Дубаї і Абу-Дабі. Це о. Степан Лилак, він тривалий 
час жив у Канаді, добре володіє як українською, так і анг-
лійською мовами. ОАЕ  — країна мусульманського світу, 
але там проживає дуже багато українців. 

Сьогодні наших душпастирів чекають у Грузії і Таїланді.
На Різдво наш священик вперше поїде до Лівану. Там вже 

побували принагідно священики з УКУ. А тепер ми б хотіли 
розпочати постійне служіння нашими вірним у цій країні.

Найближчим часом запровадимо стабільне душпас-
тирство на Кіпрі. Тривалий час наші священики їздили на 
свята до наших вірних у  Лімасолі і  Нікосії, і  вже назріла 
потреба у постійній присутності нашого душпастиря. Така 
ж ситуація у Туреччині. Наразі наші священики приїжджа-
ють до Анталії, Ізміра, Стамбула на свята. Будемо шукати 
можливостей скерувати священика на постійно. 

Моніторинг ситуації щодо наших людей у  різних кра-
їнах дає нам змогу дізнаватися про нові потреби, маємо 
шукати шляхи, як в  тих місцях провадити і  поширювати 
душпастирство. 

Коли шукаєте священиків для служіння за кордоном, 
які вимоги висуваєте і  як визначаєте, що саме цей 
кандидат буде найкращим душпастирем у тій чи ін-
шій країні?

Дуже важливим є знання мови тієї країни чи здатність 
її вивчити. Одним з пунктів угоди, яку ми запропонували 
Єпископським Конференціям Європи (її підписують ПМВ, 
який займається душпастирством для мігрантів, місцевий 
католицький єпископ, який приймає, єпископ, з  єпархії 
якого походить священик, і, очевидно, священик як вико-
навець), є вивчення мови. Не всім однаково це дається. 
І це дуже велика проблема. У деяких країнах Європи наші 
священики, які душпастирюють там по 10-15 років, все ще 
не знають мови. Жінки-мігрантки, які приїхали на заробіт-
ки, вивчили, а священик чомусь не може. Тож укладення 
такої угоди змусить священика або вивчити мову, або спа-
кувати валізу і повернутися в Україну.

Пропозицій їхати душпастирювати для наших мігран-
тів в різні країни світу є дуже багато, але насправді не всі 
готові до такого служіння. Ми завжди проводимо співбе-
сіду з кандидатами. Найперше зважаємо, наскільки кан-
дидат є духовною особою. Можна бути масовиком-витів-
ником, організовувати свята, екскурсії, прощі, але не бути 
глибоко духовною особою  — і  тоді громада не отримає 
того, чого потребує. Священик має жити Словом Божим, 
Святими Таїнствами, має сам іти дорогою, що провадить 
до Бога, і  показувати цей шлях іншим. Звертаємо увагу 
і на інтелектуальний рівень, адміністративні здібності. 

Робимо простий тест. Просимо священика уявити, що 
він приїжджає в  місто N і  знає, що там є наші люди  — 
українці греко-католики. Він не має жодних адрес, контак-
тів. Що він буде робити? Священик, який знається на су-
часних технологіях, який є комунікабельний, контактний, 
креативний, починає говорити про першочергові заходи, 
програму своєї діяльності, можливі шляхи пошуку наших 
людей. І одразу видно, чи він дасть собі раду. А є свяще-
ники добрі, позитивні, але вони можуть душпастирювати 
лише на Галичині, бо якщо його відіслати на закордонні 
парафії, то його наші жінки рятуватимуть, а не він їх.

А наявність дружини для кандидата на служіння за 
кордоном — це плюс чи мінус?

То залежить від дружини (усміхається).
Латинський світ не знає одруженого священства. Якщо 

знає — то не розуміє, якщо розуміє — то не сприймає. І це 
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виклик для нас. Маємо в  деяких країнах багато проблем 
саме через те, що католицькі єпископи не хочуть прийма-
ти до себе наших одружених священиків, вимагають лише 
священиків в неодруженому стані, а у нас таких дуже мало. 

Якщо говорити про роль дружини у пасторальній праці 
священика, то вона може бути дуже позитивною. Дружина, 
яка б могла вести катехитичні курси або, маючи музичну чи 
медичну освіту, допомагати на парафії, була б своєрідним 
містком між мирянами і  священиком. Наші люди завжди 
хочуть мати контакт зі священиком не тільки при престо-
лі, вони хочуть з ним пити каву, чути, що йому болить, бра-
ти участь у розбудові структур нашої Церкви і своєї пара-
фії, що вони, до речі, часто успішно роблять. На мою думку, 
дружина священика в  тому контексті може зіграти неоці-
ненну роль — згуртувати народ, показати добрий приклад. 

ПМВ щороку проводить практичні курси з  місійно-
го служіння для семінаристів і  на три дні запрошує дів-
чат, кандидаток на їмостей, щоби вони дізналися, що таке 
праця для мігрантів. Ми кажемо, що чоловік і жінка — це 
одно, то дружина б мала розділити служіння священика. 

Як Церква ще мусимо докласти багато зусиль, щоби 
сформувати образ дружини священика (як колись каза-
ли «добродійки» або «їмості»), щоби вона була не тільки 
окрасою в селі чи місті, а могла гідно, вишукано, скромно 
і на належному рівні жити та поводитись. 

Владико, ви здійснили сотні душпастирських візитів. 
Що українцям найбільше болить за кордоном і з яки-
ми проханнями до вас найчастіше звертаються?

Для українців дуже важливо, щоби про них не забули. 
Кожен візит — це прояв турботи Церкви про свій народ. 
Приїзд єпископа, відповідального за мігрантів, надихає 
наших людей. Під час наших візитацій завжди зустрічає-
мось з представниками посольства або консульства, від-
відуємо українські школи, місцевого римо-католицького 
єпископа і пробуємо на всіх рівнях заявити, що у них жи-
ве і молиться українська греко-католицька громада, що-
би вони це розуміли і, по змозі, сприяли. 

Сьогодні у світі дуже високо цінується людяність. Коли 
приходиш до наших людей з відкритим серцем, намага-
єшся вислухати, зрозуміти, допомогти їм у всякий можли-

вий спосіб, то це людей надихає, вони цього дуже потре-
бують. Коли наші люди бачать, що священик щиро хоче їм 
служити і пробує це робити правдиво — їхня солідарність 
така велика, що з ними можна гори перевертати. 

Відчуття приналежності до рідного народу і  до рідної 
Церкви набагато більше підсилене в еміграції. Маю багато 
свідчень, що живучи в Україні, люди мали можливість легко 
практикувати релігійне життя, бо Церква і священик завж-
ди були поруч, і не цінили того, а опинившись за кордоном, 
їздять в інші міста на Літургію і шукають свого священика, 
як в морі шукають рятівного круга, за який можна вчепити-
ся і плисти далі попри виклики, які спіткали у міграції. 

Сьогодні Церква багато уваги приділяє молоді. Цій 
темі був присвячений і цьогорічний Папський Синод 
і  Форум мігрантів, які відбулися у  Римі. Ви трива-
лий час опікувалася молодіжним душпастирством 
в  УГКЦ. Як працювати з  молоддю в  ХХІ сторіччі, зо-
крема на міграційних теренах?

Соціальна доктрина Католицької Церкви каже, що 
перш, ніж йти до людини з  відкритою книгою Святого 
Письма, треба подбати про її фізіологічний стан: чи вона 
не спрагла, не голодна, чи їй достатньо одягу. Сьогодні ду-
же цінується час. Перший крок у душпастирстві для моло-
ді — бути з молоддю. Не думаю, що треба відразу її навер-
тати, Церква має присвятити їй час — через час священи-
ка, єпископа, монашества. 

Готуємо зараз катехизм для молоді. Це не вирішить пи-
тання душпастирства молоді. Молодь може прочитати і ні-
чого не зрозуміти, або прочитати для того, щоби просто 
знати. Щоби справді перейнятись Христовою Благовістю, 
молодь мусить бачити когось, хто у своєму житті реалізо-
вує цю Благовість, хто сам йде за Христом, хто сам пробива-
ється крізь хащі гріха до єдиної правдивої дороги до Неба. 

Мусимо мати час, матеріальну базу і відповідно вишко-
лених священиків-катехитів. Мусимо не тільки напрацьо-
вувати молодіжні програми, табори, реколекції, прощі. 

Церква не тільки в мурах, Церква всюди, де є охреще-
ний народ. На Папському Синоді і на нашому Форумі мо-
вилося про те, що молодь треба слухати. Але слухати її 
в аудиторії, сидячи у президії, — це не те. Якщо священик 
піде разом з хлопцями і дівчатам на футбол чи дискотеку 
і буде їх бачити і чути — тоді вони відкриваються, тоді во-
ни будуть щирими. 

Ми в  Україні в  силу різних причин ще недостатньо 
розвинули академічне капеланство. Присутність Церкви 
в академічному середовищі — це не тільки праця для сту-
дентів, це також праця з  викладачами, багато з  яких са-
мі є доволі молодими. Пробуємо це робити, але часто не 
від нас залежить те, що ми не можемо потрапити в акаде-
мічне середовище, на перешкоді цьому — законодавство 
України, стереотипи, комуністичне насліддя. 

Коли я очолював Молодіжну комісію УГКЦ, ми пропону-
вали вишам: дайте нам якусь аудиторію, куточок, де свя-
щеник буде присутній, і той, кому він буде потрібний, при-
йде до нього на розмову. Крім того, священик може органі-
зовувати різного роду дискусійні клуби, проводити лекції. 

Дуже часто УГКЦ за кордоном — осередок не тільки 
духовності, а й українськості. А водночас трапляєть-

ся, що священики, працюючи тривалий час за кор-
доном, починають служити Літургію мовою країни, 
в якій душпастирюють. Чи мусить священик за кор-
доном плекати не тільки духовність, але й патріо-
тизм своїх вірних?

Наша Церква стає глобальною Церквою, а не тільки 
Церквою свого народу. Маємо вже випадки у США і Кана-
ді, де корейці ходять до нашої Церкви. Маємо в Києві пре-
цеденти, коли неукраїнці ходять до нашої Церкви і вважа-
ють себе греко-католиками.

Переконаний, Церква мусить культивувати патріотизм 
католицький і національний, причому не тільки в діаспорі, 
на міграції, а й в Україні. А ми замало над цим працюємо. 

Патріотизм  — це любов до свого, до рідного. Шаную 
всіх, їхню віру, позицію, традицію, але моє — найрідніше, 
воно, як мама. 

Якщо говоримо про нинішніх мігрантів, про українську 
діаспору — це 22 млн осіб українського походження, які, 
маючи паспорти різних держав, зберегли своє українське 
коріння і приналежність своєї Церкви. 

Вважаю, можна розмовляти різними мовами, можна 
носити в кишені паспорт іншої держави, але попри те бу-
ти українцем, — і таких випадків дуже багато.

В Торонто у  50-х роках постала парафія св. Димитрія, 
і священик запровадив окремі богослуження англійською 
мовою. Очевидно, «великі українські патріоти» звинува-
чували його у всіх земних гріхах. А сьогодні це найбільш 
розвинута парафія УГКЦ у Торонто. Чому? Бо українці, які 
зберегли мову, і так ходили до неї, але їхні діти, які забу-
ли мову, одружилися з  представниками інших народів, 
теж могли ходити до нашої Церкви, бо там було зрозуміле 
для них богослужіння. Це второпність єпископа, окремо-
го священика в тій чи тій державі світу, де ми є, прийняти 
рішення про доцільність мати в літургічному використан-
ні мову тієї країни, в якій живе і служить. 

Асиміляційні процеси є, і вони будуть попри наш спро-
тив. Тому треба зважати на тих, хто піддався тим проце-
сам, але десь всередині відчуває свою приналежність до 
свого народу і своєї Церкви.

У Римі відбувся цього року вже II Форум мігрантів 
УГКЦ. Ці заходи проходять на високому рівні, збира-
ють поважних учасників. Яка їхня основна мета і чи 
бачите вже якісь плоди? 

Одне з завдань не власне Форуму, а підготовки до ньо-
го — моніторинг ситуації: що сталося за два роки, наскільки 
успішно впроваджуємо служіння для українського мігрант-
ства в різних країнах Європи. Водночас, на Форум з’їжджа-

ються делегати, які розповідають про себе і свої потреби. 
Проаналізувавши цю інформацію, розуміємо, як можемо 
краще служити українському мігрантові і новій діаспорі. 

Наша мета  — якомога більше заангажувати відпові-
дальних людей і структур до вирішення проблем мігран-
тів. Мігранти чи нова українська діаспора, яка формуєть-
ся у  багатьох європейських країнах,  — це найбільш де-
лікатна сфера українства сьогодні в  Європі і  в світі. Тож 
підходи держави та Церкви повинні бути особливими. До 
тієї особливої душпастирської праці стараємося залучи-
ти наші міністерства, громадські організації, ватиканські 
структури, достукатися до інституцій ЄС. 

Завдання форуму — заявити про себе, що ми є, що ми 
боремось за своє місце під європейським сонцем, що ми 
готові інтегруватися в суспільство і культуру держави, але 
водночас хочемо залишатися народом, хочемо бути при 
своїй Церкві і  мати все, що нас ідентифікує як релігійну 
і національну спільноту. 
Владико, які перспективи розвитку ПМВ? Яким бачи-
те свій відділ, скажімо, за 10 років?

Не завжди кількість  — це якість. Але якщо говорити 
про відповідальне ставлення Церкви до питання мігран-
тів, то нашого відділу і його працівників є катастрофічно 
замало для поточної праці, — я вже не кажу про можли-
вості нашого розвитку. 

Простий приклад — у нас на сьогодні є архіви нашого 
душпастирства в Іспанії, а ми не маємо, де їх поскладати, 
банально немає місця. 

Якщо ми говоримо про 44 країни світу, якими опікує-
мось, то ми мусимо розвивати якісно і кількісно штат ПМВ. 

Ми не претендуємо бути ще одним МЗС на рівні держа-
ви. Але на рівні Патріаршої курії, до якої належить ПМВ, наш 
відділ мусить рости, щоби адекватно відповідати на зроста-
ючі потреби наших вірних — мігрантів і нової діаспори. 

Наступного (2019) року ми вшановуємо пам’ять бла-
женного священномученика отця Омеляна Ковча, який 
жертвенно працював для наших і не наших Божих людей, 
аж до конц табору «Майданек». І ми запланували низку за-
ходів, щоби на прикладі його життя, його жертвенного 
служіння людині показати нашим священикам, як можна 
віддано і до кінця служити потребуючому. Наступного ро-
ку плануємо провести наш традиційний семінар для свя-
щеників, які працюють для мігрантів, у Боснії. Там є село 
Козарц, в  якому душпастирював отець Омелян. Балкани 
тоді були важливим краєм, де розвивалося українське мі-
грантство. Навіть Митрополит Андрей Шептицький свого 
часу, вертаючись з подорожі до Рима, заїжджав до Боснії, 
щоби потішити наших вірних, побути і помолитися з ними.

5
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Отець АНДРІЙ ГАХ,  
секретар 
У ПМВ з 2010 року.
Сотрудник Патріаршого cобору 
Воскресіння Христового.
Одружений, виховує двох синів 
і доньку.

Мені запропонував працю у ПМВ влади-
ка Йосиф Мілян, який тоді вже очолював цей 
відділ, а його єдиним співпрацівником був о. Ва-
силь Поточняк, виконавчий секретар. Вони потре-
бували ресурсів для розвитку. І я прийняв це запро-
шення, оскільки тема мігрантів була близька для мене. 
Я сам майже 16 років був мігрантом і бачив, як потрібна 
і  корисна Церква для людей за кордоном, скільки вона 
приносить добра — не тільки через Слово Боже, а й че-
рез соціальне служіння. Я розумів потреби людей, які по-
лишили домівки і поїхали шукати кращої долі.

Пасторально-міграційний відділ  — дуже важлива 
структура в УГКЦ. Ми їздимо по світу, по країнах, де немає 
структур нашої Церкви, починаючи від Португалії і Іспанії 
на Заході Європи до Казахстану і ОАЕ на Сході. Незабаром 
поїдемо до ПАР. І всюди, куди ми не приїжджаємо до на-
ших людей, вони потребують духовної опіки, вони хочуть 
свого священика і української школи для своїх дітей, вони 
хочуть підтримки своєї Церкви і молитви. 

І можу сказати, що плоди нашої праці вже є. Ми по-
ставили на служіння у різних країнах вже 11 священиків. 
Це не завжди легко, але ми це зробили і працюємо далі. 

Отець РОМАН ІЛЬНИЦЬКИЙ,  
референт
У ПМВ з 2015 року.
Настоятель парафії Покрову Пресвятої Богородиці 
УГКЦ у Пирогово. Одружений, виховує доньку.

Я  — наймолодший працівник в  колективі ПМВ, і  це 
зовсім не обмежує, а дарує відчуття ще більшої моєї ко-
ристі для таких самих молодих людей, які проживають за 
межами України. 

Вірю в те, що наша праця надихає і підтримує на дусі 
українців по всьому світу. Адже наша Церква вже вийшла 
далеко за межі нашої держави, далеко за межі Європи. 
Сучасний світ відкритий на міграційні процеси. Сьогод-
ні йдеться про нову хвилю мігрантів, які зберігають свою 
національну і духовну ідентичність та свідомість справж-
нього українця. Разом з  цими людьми повинна бути їх 
рідна Церква! І наша праця присвячена 

тому, щоб життя наших людей, не-
залежно від місця їх перебу-

вання, було з Богом.

ПМВ 10 років

НАША КОМАНДА
Отець ВАСИЛЬ ПОТОЧНЯК,  
виконавчий секретар 
1973-2015 рр.
У 2009 році о. Василь Поточняк — отримав від Блажен-

нішого Любомира Гузара декрет про призначення на по-
саду виконавчого секретаря Пасторально-міграційного 
відділу. Саме в період його активної праці в ПМВ були за-
проваджені щорічний спецкурс з місійного служіння для 
вихованців духовних семінарій та духовно-формаційний 
семінар для підвищення кваліфікації священиків-місіо-
нерів. Саме він у 2005 році започаткував міжнародну пі-
шу прощу «Самбір-Зарваниця». А також був ініціатором 
друкованого періодичного видання про діяльність ПМВ 
«Обіжник» та веб-порталу ПМВ. 

Отець Василь був креативним місіонером, ревним ду-
шпастирем, з великою любов’ю і відповідальністю ста-
вився до своїх священичих обов’язків. Він знався на духо-
вності і міг поділитися нею. Його запрошували провадити 
реколекції до монастирів, до великих і малих парафій, до 
семінарій. 

Він здійснював візитації до Казахстану, Росії, Ізраїлю, 
Литви, Латвії, Естонії, Португалії, Італії та Іспанії. 

Отець Василь пожертвував наукою заради пошуку 
і  об’єднання у громади українців греко-католиків на 
теренах Італії. Його докторські студії відійшли на 
другий план, бо Церква потребувала координа-
тора. І він їздив з міста до міста в Італії і допо-
магав створювати громади УГКЦ. 

Він любив Церк-
ву, розкида-
ну по світах. 
Працюючи 
у ПМВ, він ста-
рався послужити 
тим, яких доля заве-
ла у різні країни  
Європи. 

15 квітня 2015 року після 
довгої, майже трирічної бороть-
би з важкою хворобою ревний 
священик та великий патрі-
от України отець Василь 
відійшов у вічність 
у  м.  Брешія (Іта-
лія). 
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Отець  
ВІТАЛІЙ ХРАБАТИН,  
референт із зовнішніх зв’язків
У ПМВ з 2015 року.
Викладач Святого Письма Старого Завіту в Інститу-
ті святого Томи Аквінського в м. Київ, в Київській 
Трьохсвятительській духовній семінарії УГКЦ, 
у Вищій духовній семінарії Пресвятого Сер-
ця Христового у Ворзелі РКЦ та соціаль-
ної доктрини Церкви в УКУ.

Я сам є сином трудової мігрантки. 
Я навчався за кордоном. Сьогод-
ні мене покликано в  нашій Цер-
кві присвятити свій час і вміння, щоб 
прислужитися тим землякам, які з  різ-
них причин полишили власні домівки. Але 
є одне спільне. Куди б ми не йшли — ми бе-
ремо з собою ікону, яка прикрашає наш дім, ви-
слуховує наші жалі і потішає, слухає наші постанови 
і  підтримує. Українці перетинають кордон і  ступають 
на нову землю, однак їхня душа залишається при 
іконі, яка є тією духовною ниткою, що тримає 
зв’язок з  домом, традиціями, вірою. Працю-
вати для них, розпорошених і  вщеплених 
в різні культури і нації, для мене є нічим 
іншим як відтворити покликання Си-
мона Киринейського  — пройти 
разом із ними трохи їхнього 
щоденного життя, даруючи 
їм надію. 

АННА 
ЯЩЕНКО,  
прес-секретар 
У ПМВ з 2012 року.
Одружена.

Пасторально-міграційний відділ —  
це мій шлях до Церкви, до УГКЦ. 

До ПМВ я потрапила завдяки 
світлої пам’яті о. Василю Поточня-
ку. Маючи основну світську роботу 
у сфері мас-медіа і змінюючи редакції 
і прес-служби, цей відділ залишається зі 
мною завжди. 

ПМВ  — це постійний рух і  кропітка праця 
команди, щоби донести Боже Слово до українців 
греко-католиків в усіх куточках світу. 

Для мене особисто ПМВ — це цікаві інтерв’ю з ви-
сокодуховними і  скромними священослужителя-
ми, це сильні виступи спікерів на наших Фо-
румах мігрантів і  курсах для семінаристів, 
це мудрі поради і тонкий гумор владики 
Йосифа та надійна підтримка коман-

ди, це зустрічі зі світлими людьми, 
які надихають і про яких хо-

четься говорити і  пи-
сати. 

Ієромонах  
ЮСТИН БОЙКО,  
експерт
У ПМВ з 2010 року.
Синкел у справах монашества 
Львівської архієпархії УГКЦ
Монах-студит, отець-доктор.

Пасторально-міграційний відділ 
є великою частиною мого життя. У час, 
коли я перебував на навчанні в Римі, укра-
їнці почали масово прибувати до Італії. На за-
прошення мого товариша ще з семінарійних літ 
о. Василя Поточняка мені довелося поєднувати нау-

ку і душпастирство. Тоді дуже сильно відчувалася по-
треба у  церковній структурі, яка б опікувалася новими 
емігрантами з України. Так зродилася ідея ПМВ, яку реалі-
зовував і підтримував блаженної пам’яті Любомир Гузар. 
Але тоді я ще не мав жодного офіційного стосунку до цієї 
структури. 

Коли ПМВ очолив Преосвященний владика Йосиф Мі-
лян, а його секретарем став о.  Василь Поточняк, я став 

частиною цієї команди. Згодом ця команда росла. 
Основою її творення стала взаємна довіра, під-

тримка, креативність і  звичайно моло-

дий дух! Неповторної краси прес-се- кретар нашого 
відділу дуже працьовита Аня Ященко, знаменитий, а вод-
ночас прекрасний менеджер о. Андрій Гах, надзвичайно 
ерудований і духовний о. Віталій Храбатин, знавець технік 
діалогу та медіації і наймолодший віком о. Роман Ільниць-
кий, мудрий і вічно молодий шеф владика Йосиф Мілян. 
Ця команда пройшла більшу частину 10-літнього шляху 
спільного служіння нашим вірним там, де ще немає цер-
ковних структур УГКЦ. 

Перед ПМВ відкриваються нові виклики і перспекти-
ви. Справді, нашого цвіту зараз по всьому світу. Усі во-

ни дочки і сини Українського Народу, але водночас 
усі вони Діти Божі. Наша місія — нести їм Сло-

во Боже і  Євхаристійного Христа. Завдяки 
цій духовній поживі вони будуть зміню-

вати обличчя землі у тому місці, де во-
ни перебувають. Переконаний, що 

разом ми зможемо цю величну 
місію сповнити, бо ми один 

єдиний живий організм, 
ми одна молода коман-

да! Благослови нас, 
Боже!
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Форум мігрантів

Пасторально-міграційний відділ УГКЦ 5-7 жовтня 
провів у  Римі ІІ Форум мігрантів УГКЦ Центральної та 
Західної Європи на тему: «Діти і молодь в умовах тво-
рення новітньої української діаспори у  Європі. Виклик 
і можливість для Церкви».

У Форумі, який відбувся при Прокатедральному собо-
рі святої Софії, взяли участь понад 130 представників 
духовенства та мирян, які проживають в  Італії, Іспа-
нії, Португалії, Франції, Великій Британії, Польщі, Бельгії, 

БЛАЖЕННІШИЙ СВЯТОСЛАВ,  
Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви

МОЛОДЬ ПОТРЕБУЄ ЦЕРКВИ,  
ЯКА БИ БУЛА МАТЕРИНСЬКОЮ СПІЛЬНОТОЮ,  
А НЕ ХОЛОДНОЮ ІНСТИТУЦІЄЮ

Мені приємно вітати вас тут  — у  Патріаршому домі 
в Римі. Це особливе місце для нашої Церкви. Мені прига-
дуються слова Патріарха Йосифа Сліпого, ісповідника ві-
ри: «Буде хата — прийдуть люди». Патріарх збудував тут, 
у Римі, цю хату для українців, і він, мабуть, дивиться на вас 
з небес і тішиться, що ця хата наповнена.

Наступного року сюди приїде увесь Синод єпископів 
на святкування 50-ї річниці освячення собору святої Со-
фії. Тож цей Форум є добрим стартом золотого ювілею 
і собору, і дому.

Я прибув до вас з  Папського Синоду, який цими дня-
ми проходить у Римі і також присвячений молоді. На Си-
ноді Святіший Отець кілька разів наголошував, що це зі-
брання — це момент слухання. І я би дуже хотів, щоби цей 
Форум став простором взаємного слухання і спілкування, 
щоби кожен з вас, делегатів цього Форуму, міг вислови-
тися від імені громади, яку ви представляєте, а всі решта 
мали час, покору і відвагу вислухати. Лише тоді, коли ми 
будемо вміти слухати один одного, ми будемо мати мож-
ливість разом знайти відповіді на питання, які турбують 
наші спільноти, наших людей.

Одним з центральних завдань діяльності громад УГКЦ, 
зокрема на європейському континенті, має бути особли-
ва увага до молоді.

Молодь є центральною темою Папського Синоду. Я себе 
до старих ще не зараховую, але коли я слухав молодь, слу-
хав результати опитування щодо душпастирства молоді 
з різних куточків світу, я став краще розуміти, як непросто 
сьогодні бути молодим, перед якими колосальними викли-
ками сьогодні стоїть молодь. Ким бути, яку професію обра-

ти, як жити у світі, який, здається, не дуже мене потребує 
та на мене очікує, як будувати стосунки з іншим людьми? 
Сьогодні молодим людям важко відповісти на ці питання.

Перед Папським Синодом кожен делегат запитував 
свою молодь: що варто сказати про вас на Синоді? І у біль-
шості випадків молоді люди просили сказати, що вони по-
требують спільноти. Спочатку — спільноти родини, при-
сутності тата і мами, що не завжди мають. Вони потребу-
ють Церкви, яка би була материнською спільнотою, а не 
холодною інституцією, яка бореться за своє виживання 
чи вирішує свої проблеми. І це завдання для нашої Церк-
ви, зокрема тут, на європейському континенті, де є наша 
нова діаспора. Якщо молоді люди не знайдуть спільноти, 
яка взяла б за них відповідальність, подала б руку допо-
моги, ними заопікувалися б, — будьте певні, вони поки-
нуть і  ту Церкву, і  ту громаду. І я би дуже просив, щоби 
питання опіки над молоддю було в центрі особливої ува-

ЯКОЇ ЦЕРКВИ ПОТРЕБУЄ МОЛОДЬ  
У XXI СТОРІЧЧІ?

ДІТИ І МОЛОДЬ В УМОВАХ  
ТВОРЕННЯ НОВІТНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ  

ДІАСПОРИ У ЄВРОПІ.  
ВИКЛИК І МОЖЛИВІСТЬ ДЛЯ ЦЕРКВИ

Нідерландах, Австрії, Німеччині, Греції, Естонії, 
Латвії, Молдові.

I сесія Форуму мігрантів була присвячена акту-
альному стану душпастирства дітей і молоді в умо-
вах новітньої української діаспори та перспективам 
його розвитку; II сесія — ролі Церкви і школи як фунда-
менту сучасного та майбутнього новітньої української 
діаспори; III сесія — молодіжному рухові служіння новіт-
ній українській діаспорі.
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ІІ ФОРУМ МІГРАНТІВ УГКЦ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ
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ги усіх інституцій: Церкви, наших громад, як також Укра-
їнської Держави, з  якою в  той чи той спосіб ми повинні 
разом опікуватися нашими дітьми, дітьми України, які пе-
ребувають поза межами Батьківщини. Бо якщо ми не змо-
жемо створити материнські спільноти для нашої моло-
ді — ми не виконаємо до кінця наш обов’язок.

Молоді люди хочуть бачити Церкву як спільноту, яка їх 
приймає, не засуджує, яка готова їм допомогти, їх вислу-
хати.

Сьогодні дуже часто емігранти, і молодь зокрема, по-
чуваються відкинутими у суспільствах, куди вони приїжд-
жають. Може так статися, що наші молоді люди і діти емі-
грантів — це те каміння, яке відкидають будівничі, а Го-
сподь Бог їх зробить наріжними каменями.

ОТЕЦЬ ПЕТРО МАЙБА,  
куратор католицьких шкіл УГКЦ

МАЄМО БУТИ ДЛЯ МОЛОДІ  
СВІДКАМИ СПРАВЖНЬОГО ЖИТТЯ

Церква має покликання і обов’язок разом із батьками 
дбати про християнське виховання дітей. Про це мовить-
ся в Кодексі Канонів Східних Церков (кан. 628). Представ-
ники духовенства  — диякони, священики, єпископи  — 
виконують різні місії у шкільних спільнотах. Вони можуть 
бути педагогами, духівниками, батьками чи хресними уч-
нів, відповідальними за школу особами (перед Церквою 
і суспільством).

Духовний супровід спільноти школи є своєрідним «по-
кликанням в  покликанні», а не якимось «додатком» до 
звичайних душпастирських обов’язків. Мистецтво духов-
ного супроводу в освіті кожен душпастир пізнає, практи-
кує, досвідчує та щоразу по-новому відкриває впродовж 
цілого служіння у школі. Часто власне школа стає для ду-
хівника своєрідною парафією і особливим місцем пізнан-
ня і зрозуміння місії Церкви у суспільстві.

До класичних обов’язків духівника належать:
• звершення Божественної Літургії та провадження 

молитов;
• духовні бесіди з  учнями, підтримка контакту з  ви-

пускниками школи;
• духовний супровід та сприяння у  духовному 

зростанні батьків учнів;
• духовний супровід вчителів, допомога їм у форма-

ції, особистому і професійному зростанні;
• організація та проведення різдвяних та великопіс-

них реколекцій, днів молитви для учнів, вчителів, 
батьків;

• участь у прощах до святих місць;
• різноманітна участь у житті спільноти школи тощо.
Для когось духівник проводить молитву, когось ка-

техизує, з кимось має особисті розмови, комусь служить 
у  Таїнстві покаяння і  примирення, для всіх  — звершує 
Святу Літургію та звертається у проповіді.

Капелану в  школі можуть знадобитися знання з  пси-
хології сім’ї та психології кризових станів, конфліктоло-
гії, а також лідерства і методики мотивування. Є ще одна 
умова — школа має всіляко сприяти духівнику в реаліза-
ції його покликання, завдань, місії.

Виховувати — означає передавати цінності, не вчити 
робити певні речі, а допомагати їх любити. Потрібно не 
нав’язувати власну думку чи власний спосіб дії, а допо-
магати вибрати добро та співпрацювати з любов’ю і тер-
пеливістю, щоб дитина могла дозрівати в своєму особи-
стому покликанні. Наше святе призначення  — бути Лю-
диною, щоб любити.

Сьогодні виклик для виховання — зневіра в  надії на 
життя, а значить  — в  Бога. Молодь сьогодні просить су-
проводжувати її, допомагаючи їй переборювати самот-
ність, яка її оточує. Молоді люди зосталися без взірцевих 
дорослих, які могли б запропонувати їм успішні моделі лю-
дяності. Маємо бути для них свідками справжнього життя.

ОТЕЦЬ ГРИГОРІЙ НАЗАР,  
душпастир для українців греко-католиків у Польщі

МЕНІ БИ ДУЖЕ ХОТІЛОСЯ, ЩОБИ ПРО НАС ВСІ ГО-
ВОРИЛИ, ЩО МИ АКТИВНА ЦЕРКВА ГЛОБАЛЬНОГО 
МАСШТАБУ, ЯКА ПРАЦЮЄ ЗАДЛЯ ВИХОВАННЯ  
МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ

Кожна міграція починається з  першого кроку. І цей 
перший крок ми зробили з  рідної хати. І якими ми є мі-
грантами залежить від того, якими ми були вдома. До-
рогою ми не сильно змінилися. Ті, що жили у  свідомих 
родинах  — національно, релігійно добре сформова-
них, — мали можливість перенести це. Ті, що мають ко-
ріння, — зберегли і зерно.

В умовах міграції людям важливо не загубити сво-
го «зерна». Ми дуже сильно досвідчили це в  Польщі. 
У 1947 році відбулася акція «Вісла», внаслідок якої, за різ-
ними даними, було переселено до 150 тисяч наших лю-
дей. Нині українцями себе визнає близько 30 тисяч гро-
мадян Польщі. Лише одна п’ята.

Я закликаю всіх присутніх священиків звернути осо-
бливу увагу на працю з молоддю. Молодь — це ті винят-
кові люди, які насамперед є дуже делікатними, вони є 

в процесі і в часі обирання. Як з деревами: зламаєш гіл-
ку — і воно почне рости в інший бік. Так само буде з моло-
дою людиною. Як в тому чи тому місці, у суспільстві, Цер-
кві чимось ту молоду людину зраниш — вона почне ро-
сти в інший бік, відходити від первісного напрямку.

Душпастирям треба застановитися, як працювати 
з людьми, щоби підготувати їх до життя в еміграції. Адже 
ніколи не можна знати, хто з парафіян емігрує.

Крім того, важливо правильно позиціонувати свою 
Церкву, щоби греко-католики, де б вони не були, могли 
себе презентувати і про себе розказати.

Нам треба вчитися того, щоби ми мовою країни, до 
якої їдемо, говорили про свою Церкву, про свою тотож-
ність. Мені би хотілося, щоби наша Церква мала якийсь 
бренд, загальнозрозумілу цінність і вартість. Мені би ду-
же хотілося, щоби про нас всі говорили, що ми є активна 
Церква, яка працює задля виховання молодого поколін-
ня, яка працює над вивченням своєї духовності, яка не-
се діло милосердя всім потребуючим, яка опікується вої-
нами на Сході України і їй небайдужа ця кривда і неспра-
ведливість, що діється у Криму. Мені б хотілося, щоби про 
нас говорили, що ми є Церква, яка мігрує по світу разом зі 
своїми вірними. І щоби всі знали, що ми активна Церква 
глобального масштабу. Але за нас того ніхто не напрацює. 
Мусимо зробити це самі!

Нам не варто боятися процесу глобалізації, бо ми є гло-
бальна Церква і ми маємо глобального Патріарха.

Глобалізація — це така світова мозаїка, і нам треба всім 
старатися, щоби ми мали свідомість того, якого кольору 
камінчиками ми є. Нам треба дбати про те, щоби мій ка-
мінчик, як впаде десь на картині Європи чи світу, яскраво 
впав кольором догори. І щоби кожен, хто на нього поди-
виться, сказав: це українець греко-католик. Тоді ми змо-
жемо створити найгарнішу мозаїку.

ОТЕЦЬ РОМАН ДЕМУШ,  
священик Тернопільської архиєпархії 

ШУКАЙТЕ СПОСОБИ, ЩОБИ УМОЖЛИВИТИ  
ДЛЯ МОЛОДІ ЗУСТРІЧ З ЖИВИМ БОГОМ

Сучасній молоді притаманна «іншість», яка полягає в ін-
шому способі думання, в іншому сприйнятті, навіть сприй-
нятті Бога. І цю іншість потрібно врахувати і прийняти.

Попри всю іншість, є Той, Хто є незмінний. Хто вчора, 
сьогодні і  навіки той самий. Тож якщо ми говоримо про 
душпастирство молоді в  період глобальної міграції, му-
симо збагнути, що молодь шукає Бога. Пошук Бога — це 
природнє прагнення кожної людини.

Церковна спільнота як така мусить бути простором 
і  нагодою зустріти Живого Бога. Це ідентичність і  автен-
тичність Церкви.

У душпастирстві молоді немає шаблонів і універсальних 
рецептів. Шукайте способи, щоби уможливити для молоді 
зустріч з Живим Богом. Святий Іван Боско казав: «Любіть те, 
що любить молодь. І молодь полюбить те, що ви хочете їй 
сказати». Спорт, театр, музика — це інструменти комуніка-
ції, виховання, через які мусимо донести правдиві цінності 
і привести до зустрічі з Живим Богом, Живим Христом.

Молодь має стати пріоритетом служіння Церкви. Адже 
це не майбутнє, а сучасне. І їй потрібно дати простір для 
реалізації її завдань у Церкві.

Сьогодні говоримо про проблему віри в молодих лю-
дей. Можливо, їм бракує живих старших свідків, свідчень 
своїх батьків. Тож найважливіше — це бути з ними, бути 
поруч. І свідчити.

ОТЕЦЬ ЮСТИН БОЙКО,  
експерт ПМВ

ЛЮДИ, ЯКІ ПОСТАВЛЯТЬ СОБІ ЗА ЦІЛЬ  
ДОСКОНАЛО НАСЛІДУВАТИ ІСУСА ХРИСТА,  
ЗАВЖДИ БУДУТЬ ПОТРІБНІ

Сьогодні молода людина стоїть перед вибором, вибо-
ром свого покликання. Це один з  найтяжчих моментів, 
від якого в житті не втечемо. І чи не кожен думає про по-
кликання подружнє. І якщо комусь сказати, що твоє міс-
це в монастирі, то він йде за принципом: я не проти щоби 
хтось, але не я.

Сьогодні дуже часто у дітей і молоді викривлене уяв-
лення про монахів і монахинь як таких. Колись я мав мі-
сію у селі Космач. Це найбільше село на Гуцульщині. Заві-
тавши до 9-го класу сільської школи, я запитав дітей: а хто 
такий монах? Один хлопець несміливо тягне руку і каже: я 
знаю. Він дивиться на мене і каже: це людина, яка ходить 
у чорному вбранні, в чорній сорочці, чорних мештах, не 
їсть… Таке понаговорював, немовби монах — це пам’ят-
ник. Якщо так уявляти монашество, то воно автоматично 
належить до минулого.

Слово монах означає єдиний, один. У I столітті так і уяв-
ляли монахів, що монах — це той, хто живе один поза сус-
пільством. У IV столітті Василій Великий шукав досконало-
го життя, він написав монаші правила, але уникав терміна 
монах. Він каже, що природа людини — не монаша, адже 
людина за своєю природою не є одинока, її природа  — 
суспільна. І монах є монахом тоді, коли живе у спільноті. 
Так постали монастирі-спільноти.
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Ченці — це люди, які наслідують Ісуса Христа. А щоби 
стати монахом, потрібно мати покликання. І тут важливо 
почути Бога, який кличе, і відповісти. У підпіллі мене отці 
вчили: якщо думка про монашество не зникає у тебе упро-
довж трьох місяців, застановися, чи вона не є від Бога?

Також важливим є і  середовище  — сім’я, парафія, 
спільнота. Сьогодні суспільство, світське середовище не 
до кінця розуміє важливість присутності монашества. Але 
люди, які у своєму житті поставлять собі за ціль доскона-
ло наслідувати Ісуса Христа, завжди будуть потрібні і Цер-
кві, і народу, і світу.

Ольга Вох, координатор душпастирського 
планування єпархії Святого Володимира у Парижі

СОЦІОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ  
МОЛОДОГО УКРАЇНЦЯ У ПАРИЖІ

Соціологічне дослідження «Виклики сучасної міграції: 
українська спільнота в Парижі» — це спільний проект Па-
ризької єпархії УГКЦ і кафедри соціології УКУ. Воно прово-
дилось взимку цього року. 10 студентів УКУ приїхали до 
Парижа, щоби в польових умовах опитати українців. Вони 
знайшли 634 родини і отримали відповіді на 73 запитан-
ня, які містила анкета. Серед опитуваних були і греко-ка-
толики, і православні, і атеїсти — українці різних релігій-
них поглядів, які мігрували до Франції.

Половина респондентів — це молоді люди. Брак мож-
ливостей для самореалізації в Україні — це основна при-
чина, чому молодь з України їде до Франції.

Дослідження мало дві мети. Перша  — дослідити, як 
УГКЦ може краще послужити своїм вірним і людям навко-
ло, які, можливо, потребують Церкви. А друга — привер-
нути увагу до питання міграції.

Опитування дало змогу створити соціологічний пор-
трет молодого українського мігранта в Парижі. Отже, це 
молода жінка, яка понад 3 роки проживає у Франції. Во-
на походить з Івано-Франківської області і приїхала з ме-

ОТЕЦЬ ВІТАЛІЙ МИКИТИН, душпастир для українців 
греко-католиків у Зальцбурзі

ПРАВДИВА ІНТЕГРАЦІЯ ВІДБУВАЄТЬСЯ ТОДІ,  
КОЛИ НАШІ МОЛОДІ ЛЮДИ В АВСТРІЇ  
НЕ БОЯТЬСЯ ПОКАЗАТИ, ХТО ВОНИ Є

Маємо п’ять наших парафій в Австрії. На сьогодні діють 
дві великі школи у Відні, які відвідує близько 100 дітей. Як 
отці, стараємося, щоби на кожній парафії була катехизація 
для дітей, і вона працює. Що нас дуже тішить — нині є при-
ріст студентства в країні. Близько 2 тисячі українських сту-
дентів в Австрії, більшість зосереджена у Відні, є студенти 
в Зальцбурзі та Ґраці. І студенти-теологи в Інсбруці.

Наші молоді люди в Австрії дуже активні, вони органі-
зували Товариство української молоді Австрії. Ми враже-
ні, наскільки вони успішні, як одне одного підтримують, 

особливо нових студентів. Мають соціальні програми, ор-
ганізовують культурні заходи. 

Правдива інтеграція відбувається тоді, коли наші моло-
ді люди в Австрії не бояться показати, хто вони є, і утвер-
джують себе в тому. 

Щодо духовного життя, щорічно на Зіслання Святого 
Духа відбувається конгрес молоді, на який з’їжджаються 
наші хлопці і дівчата з усієї Австрії.

Бачимо, що вже є потреба в реколекціях для студентів 
і таборах для дітей. 

Вважаю, що головне — зустріти людину і запитати, чо-
го вона потребує. Ми всі або є молодими, або були мо-
лодими, тож і можемо себе запитати: що нас привело до 
Церкви, що там затримало? Чи добрий священик на пара-
фії чи друзі, які показали добрий приклад у житті?

ПЕТРО СТЕЦЮК,  
суддя Конституційного суду України у відставці

СЬОГОДНІ ПОТРІБНА НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА  
ПОВЕРНЕННЯ УКРАЇНЦІВ В УКРАЇНУ

Кількість українців, які вимушено проживають поза 
межами Батьківщини, збільшується, водночас чисель-
ність населення України швидко зменшується. Висновок 
один: Україні сьогодні потрібна нова державна політи-
ка — політика повернення українців в Україну. В основу 
такої політики варто покласти зміну ставлення держави 
до діаспори, до трудових мігрантів. Перша хвиля міграції 
була економічна — не було своєї держави, друга — полі-
тична (не було своєї землі). Тепер є і земля, і держава — 
отже треба змінити підхід. І держава повинна стати на за-
хист своїх співвітчизників.

Нормативно-правову основу такої політики могла б 
скласти національна програма повернення українців 
в Україну, яка мала б бути затверджена як закон. Таку про-
граму міг би розробити Кабінет міністрів.

Також можливо варто заснувати окремий орган вико-
навчої влади. Адже мільйони українців сьогодні прожива-
ють поза межами держави. Крім того, в останні роки для 
України актуальним є явище внутрішніх мігрантів, вну-
трішньо-переміщених осіб. Йдеться про мільйони людей.

Така проблема актуальна не тільки для України — з та-
кою ситуацією стикалися і  стикаються інші держави, зо-
крема європейські. Наприклад, була і є відповідна політи-
ка Німеччини щодо повернення на історичну батьківщину 
німців, які раніше проживали у республіках Радянського 
Союзу. Знаємо і політику Ізраїлю щодо повернення своїх 
співвітчизників.

тою знайти роботу. Має вищу освіту, але не працює за 
спеціальністю. Одружена. Має одну дитину, живе з чоло-
віком. Батьки живуть в  Україні. Заробляє 1,5-2 тис євро 
на місяць. Працює нелегально, у сфері домашніх послуг, 
причому в кількох місцях. Відносно добре володіє фран-
цузькою. Ця жінка жертвує частину своїх коштів на благо-
дійність — насамперед в Україні. Досить сильно довіряє 
родині, особливо тим родичам, що залишилися в Україні. 
Відносно довіряє УГКЦ, але дуже мало довіряє Посоль-
ству України у Франції, загалом Українській державі, а та-
кож українцям, які разом з нею виїхали до Франції.

Середньостатистичний український мігрант у Парижі є 
греко-католиком, досить активно ходить до Церкви — раз 
на місяць та частіше. І цю звичку привіз з собою з України.

ВОЛОДИМИР КРАМАР,  
голова молодіжної спільноти при українській 
парафії святих Сергія і Вакха у Римі

ШУКАЙТЕ ВЛАСНИХ МОДЕЛЕЙ ПРАЦІ З МОЛОДДЮ
У співпраці з молоддю найперше заохочую священиків 

не боятися і починати з найменшого. Не зважайте на кіль-
кість — нехай буде дві чи три особи, це вже добрий фунда-
мент. Навіть у Софії ми починали з малої кількості людей.

Немає готових моделей успішної праці з  молоддю. 
Важливо насамперед створити таке місце, де молода лю-
дина добре почувається. Якщо вона чується добре — во-
на туди повернеться. Це має бути місце, де її зрозуміють, 
де її вислухають. Я вас заохочую шукати вашу особисту 
модель співпраці. Бути гнучкими, дослухатися до потреб. 
Працювати, спираючись на цінності — співчуття, добро, 
милосердя.

Як організована наша молодіжна спільнота? Молодь 
зустрічається при парафії, обговорює всі теми, які її цікав-
лять — політика, економіка, спорт, спільно проводить со-
ціальні акції і дозвілля.

Ми проводимо благодійні обіди, акції, відвідуємо хво-
рих, влаштовуємо майстер-класи. І це дуже сильно об’єд-
нує. До нас приходить різна молодь, не тільки вірні УГКЦ. 
Це і православні, і протестанти. Ми об’єднуємося навко-
ло добрих ідей, і це помаленьку дає свої плоди. Я не зму-
шував цю молодь йти до Церкви на Літургію. І ви ніколи 
не доб’єтесь того, щоби 100% молоді, яка приходить на 
зустрічі, приходили на богослужіння. Але ваше завдан-
ня — її мотивувати, зацікавити, розказати про важливість 
Літургії, про її божественну місію. Ніколи не можна насад-
жувати правду силою. Господь нікого не хоче силою зму-
сити вірити в Нього, як не змушує бути щасливим. 
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підписати футболку. Єпископ здивувався, але підписав. 
За кілька років він зустрів того хлопця, і той каже йому: 
«Владико, ви три роки тому підписали мені футболку, я її 
відтоді не прав, весь цей час вона була у мене під подуш-
кою, тому що я вже три роки не бачив свого тата, який по-
їхав на заробітки. І ваш підпис, і та футболка були для ме-
не знаком, що все таки я маю тата. Я зумів побачити свого 
тата у вас». Коли він це сказав, всі єпископи зворушилися 
до сліз. Я ніколи до того не бачив на Синоді, щоби єписко-
пи плакали… Це був голос хлопця, який тужить за при-
сутністю свого тата. Можливо, тато поїхав на заробітки за-
для нього. Але хлопцеві треба не так татового заробітку, 
як самого тата.

 ■Нові види спілкування, нові технології  — це те-
ма, над якою дискутували на Папському Синоді. Та зна-
чна частина нашого життя, яка належить нині віртуальній 
дійсності, дуже нас змінює. Мовиться, що покоління на-
роджених після 2000 року має свою назву — millennium 
generation, це покоління, що не бачило світу без ґадже-
тів. Один владика розповів таку історію: маленька дити-
на, дворічна, чудово дає собі раду з айпедом. Одного разу 
у неї забрали айпед і дали журнал. Вона пальчиком тягне, 
а воно не перескакує, і дитина починає думати, що щось 
негаразд з пальчиком, що то з нею щось не так. Штучний 
інтелект наче стає взірцем, з  яким молода людина хоче 
себе зіставляти. Але ми не машини.

Сьогодні молодь живе у світі, перенасиченому техно-
логіями, водночас має брак звичайних людських стосун-
ків і спілкування та дуже часто відчуває самотність. У соц-
мережах можемо контактувати з цілим світом, мати море 
фоловерів, але водночас мати страшенну спрагу за зу-
стріччю з живою людиною.

 ■Ще одне питання, яке порушувалося на Папському Си-
ноді, — це приклади і взірці для молоді. Молоді люди 
у цілому світі кажуть, що їм бракує дорослих людей. Бо не 
кожен старий за віком є дорослим, є зрілою особою. Сьо-
годні у стосунках між різними віковими групами людей є 
ніби така собі реверсія: усі старі хочуть бути молодими, а 
молодь є немовби взірцем для них. Вони на вас дивляться, 
вас наслідують, вас імітують і хочуть бути завжди молоди-
ми. Натомість молодь потребує зустрічі зі зрілою особою.

Сучасна молодь дуже швидко дорослішає, зокрема 
в  Україні. Може навіть зашвидко. Ті хлопці і  дівчата, які 
бачили смерть на фронті, повертаються додому сиви-
ми. І коли вони зустрічають незрілого політика, напівди-
тячого громадського лідера, то розчаровуються… і най-
більше розчарування — коли вони зустрічають незрілого 
священика.

 ■Методологія Папського Синоду така: слухати, думати 
і діяти. Сьогодні уся Вселенська Церква намагається зро-
зуміти труднощі, з якими стикається молодь, щоби знай-
ти адекватні відповіді. Я би хотів, щоби ми послухали од-
не одного, як вийдемо — щоби подумали, а потім щось 
робили.

 ■Молодь є Церквою. Ми повинні зрозуміти, що ми є 
єдиною спільнотою. А ви приходьте і кажіть, чого що ви 
хочете. Мене колись вчили: якщо ти не скажеш, що тобі 
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 ЖИВІТЬ ДЛЯ ЦЕРКВИ! СВОЇМ ЖИТТЯМ 
РОБІТЬ ЩАСЛИВИМИ ІНШИХ —  
І ТОДІ САМІ БУДЕТЕ ЩАСЛИВИМИ! 

Форум мігрантів

БЛАЖЕННІШИЙ СВЯТОСЛАВ 
молоді: ЖИВІТЬ ДЛЯ УКРАЇНИ,
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щось болить,  — ніхто не допоможе тобі той біль вгаму-
вати. Якщо будеш хотіти і мовчати — нічого не зміниться. 
Тому я вас всіх запрошую: подумаймо, що ми разом буде-
мо робити. 

 ■Правда. Ми живемо у світі фейкових новин, де понят-
тя правди абсолютно відсутнє, а правдою є те, що я хочу, а 
не «Я хочу правди». Ми — християни, і дорогою, правдою 
і життям є для нас Ісус Христос. Щоби мати орієнтир щодо 
правди у світі фейкових новин, треба бути християнином. 

 ■Сім’я. Сім’я як інституція переживає в сучасній культу-
рі страшну кризу. Слово «сім’я» починають вживати що-
до тих різновидів співжиття, які сім’єю не є. Сьогодні у сві-
ті майже половина молоді ніколи не бачила справжньої 
сім’ї і тому не здатна створити свою сім’ю. Ми перетворю-
ємося на світ безбатчеників і сиріт. А сім’я має бути іконою 
любові Бога до людини і людини до Бога. Каже Павло: «Чо-
ловіки, любіть своїх жінок, як і Христос полюбив Церкву». 

 ■Сумління. Совість  — це внутрішнє святилище люди-
ни, де ми стаємо сам на сам перед Богом. Той момент, ко-
ли Бог говорить до мене без посередників,  — це і  є со-
вість. Коли я не маю того діалогу з Богом, совість мовчить. 
І це є страшно. Якщо совість людини замовкає, людина 
стає безсовісною. 

Совість — це компас, який каже, що є добре, а що є зле. 
Я прошу вас: не розмінюйтесь на дрібниці, не прода-

вайте свого життя нікому, не дайте нікому і нічому забра-
ти у  вас цей дар. Бо лише тоді, коли ми справді будемо 
дорожити даром власного життя, будемо доцінювати гід-
ність іншої людини. Чому християни так поважають люд-
ське життя? Тому що ми віримо в Бога, який є Єдиний, Жи-
вий Бог — джерело Життя.

…То був 2014 рік. Тільки починалася війна. І мені одна 
дівчина поставила запитання, від якого і нині мені мороз 
по шкірі: «Блаженніший, що нам робити тепер  — жити 
для України чи помирати для України?». Я відповів: «Жити 
для України. Бо навіть коли ви за неї віддасте своє життя, 
ви будете жити». 

 ■Думаю, такої молоді, як наша, у світі немає.

 ■Живіть для України, живіть для Церкви, живіть для Бо-
га! Вашим життям робіть тих, що поруч вас, щасливими — 
і тоді ви теж будете щасливими!

Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав поспілкувався у  Римі з  україн-
ською молоддю. Зустріч Блаженнішого відбулася з наго-
ди Папського Синоду та завершення II Форуму мігран-
тів УГКЦ Центральної та Західної Європи. Обидва захо-
ди були присвячені молоді. Пропонуємо найцікавіші, на 
нашу думку, меседжі Блаженнішого, адресовані до моло-
дих українців. 

 ■Що означає бути ідентичним українцем гре-
ко-католиком на міграції сьогодні? Я не знаю. Але 
дуже важливо, щоби ми були собою, були справжні-
ми, не намагалися комусь подобатися чи робити щось 
на вимогу або під примусом інших. Справжність, автен-
тичність означає знайти своє покликання, знайти свою 
дорогу в житті. 

Я би дуже хотів, щоби молодь УГКЦ сьогодні знала, чо-
го вона хоче. Яку мету ми ставимо у своєму житті? Інакше 
щодня докладаємо дуже багато зусиль, багато працюємо, 
але не знаємо, чи наближаємось до тієї мети, чи віддаля-
ємось? Замало багато працювати, треба працювати з пев-
ною метою. Найбільше лихо молоді нашого часу: якщо во-
на не бачить перед собою мети — втрачає сенс життя.

 ■Блаженніший Любомир свого часу сформулював для 
себе таку мету: «Я перш за все хочу бути Людиною». 

Мені би дуже хотілося, щоби образ українця греко-ка-
толика був образом людини, яка ставить перед собою 
життєву мету і її досягає. 

 ■Після виступів єпископів, які представляли голос мо-
лоді з цілого світу на Папському Синоді, хочу поділитися 
деякими думками. Єпископ з Філіппін розповів таку істо-
рію. Одного разу до нього прийшов хлопець і попросив 
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ДІТИ І МОЛОДЬ  
В УМОВАХ ТВОРЕННЯ НОВІТНЬОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ У ЄВРОПІ.  
ВИКЛИК І МОЖЛИВІСТЬ ДЛЯ ЦЕРКВИ
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Форум мігрантів

Кожен період історії людства має свої особливості. Пе-
ріод, в якому живемо, також належить до цього ж ланцю-
га історії і має свою унікальність. Характеризують його ве-
ликі і швидкі зміни. Шалений розвиток технічних наук, а 
з ним і нових технологій, що цілковито змінили не тільки 
цю сферу, але і сферу міжлюдських відносин. 

Спілкування між людьми, навіть тими, які перебувають 
на досить далеких відстанях, стало для нас вже звичай-
ним явищем. Навіть подолання великих відстаней потре-
бує сьогодні досить короткого часу, а в найближчому май-
бутньому, здається, набере ще більш досконалих форм. 
Люди можуть швидко і зручно переміщатися з одного кін-
ця світу в другий. Тому немає нічого дивного у тому, що 
сучасний світ часто називають світом суцільної міграції.

Та незважаючи на усі, навіть найбільш розвинуті, тех-
нології, життєвий досвід показує, що вони не здатні збли-
зити людей між собою, вони не здатні збудувати спільно-
ти. Кожну спільноту творять живі люди, запалені ідеала-
ми, цінностями, що їх вони поділяють між собою. 

Ці цінності єднають сім’ї, товариства, громади тощо. 
Але передовсім вони єднають народи. Завдяки цим цін-
ностям ми як український народ не тільки існуємо, але 
й віримо у своє майбутнє та творимо його. Час Майдану 

те, що за наше теперішнє і майбутнє, іншими словами за 
виховання наших дітей і молоді, відповідальні усі ми, на-
самперед батьки, школа, Церква. 

Спадають мені на думку надзвичайно мудрі і повні гли-
бокого змісту слова Слуги Божого праведного митропо-
лита Андрея, якими він повчав наш нарід. Насамперед він 
звертав увагу на християнське виховання дітей і  моло-
ді як головну запоруку теперішнього і майбутнього. Ось 
кілька цитат з його повчань, які для нас сьогодні є своє-
рідним заповітом, що його слід і нам взяти до уваги в часі 
роботи цього Форуму: 

«Пам’ятайте, що християнське виховання є більшим 
добром, ніж усе добро світу (…) Найважливіша справа 
для Церкви, народу й родин, щоб діти були добре вихова-
ні (…)» (Лист до вірних, 1899)

«На мою думку, треба дитині від перших літ, як тільки 
приходить до розуму, говорити про святість душі і  про 
молитву до Всевишнього. Думаю, що і ми маємо ум Хри-
стовий,  — у  всіх виховних інституціях треба вчити мо-
лодь, щоб до щоденних молитов додавала благання: Зро-
би нас святими!» (Про виховання молоді, 1942).

«Думаю, що одною з найважливіших справ є плекання 
в молоді високих ідеалів. Виховання, яке даємо, повинно 
виробляти героїв, бодай так, щоб деякі з вихованих Цер-
квою стали великими християнами. Можна і  треба пле-
кати різні великі ідеали: ідеал наукової праці, ідеал ви-
тривалої консеквентної та ідейної праці для родини і для 
народу, як хто хоче стати учителем молоді, виховником, 
провідником громади тощо. Але кожному з молодих без-
умовно треба ідеалу бути добрим, а то й великим христи-
янином. До певної міри молодь мусить зрозуміти, що від 
того залежить успіх у досягненні інших ідеалів» (Про ви-
ховання молоді, 1942).

Коли поглянемо на наших дітей і молодь в умовах су-
часної української діаспори, то маємо визнати, що у тво-
ренні громадського, а також церковного життя, їхнього 
голосу майже не чути. У чому ж проблема: лінивство, над-
мірна завантаженість, байдужість? Здається, список при-
чин можна продовжувати до безконечності. 

Та ми сьогодні зібралися не для цього, а для того, щоб 
спільно подумати, що ми можемо зробити, щоби наші ді-
ти і молодь у новітній діаспорі стали наріжними каменя-
ми своєї Церкви і свого рідного Народу!

дусім діти і молодь. Колись Блаженніший Любомир дуже 
гарно зауважив, що молодь є нашим теперішнім, а діти — 
майбутнім. 

Сьогодні ми з вами з’їхалися з різних куточків європей-
ського континенту, де проживають наші люди, для того, 
щоби серйозно задуматися над нашим теперішнім і май-
бутнім. Про це, зрештою, нам говорить вже сама тема 
цього ІІ Форуму мігрантів УГКЦ Центральної і Західної Єв-
ропи, сформульована так: «Діти і молодь в умовах творен-
ня новітньої української діаспори в Європі. Виклик і мож-
ливість для Церкви».

Так щасливо складаються обставини, що наш захід від-
бувається у той час, коли в Римі триває Папський Синод, 
який також присвячений темі молоді. Напрям його робо-
ти окреслює гасло: «Молодь, віра та розпізнавання по-
кликання». 

Приготування до цього Синоду тривали кілька ро-
ків. Плодом цих приготувань став робочий документ, 
який для його учасників слугуватиме базою для розду-
мів. У цьому документі звернена увага на те, що Христо-
ва Церква у ставленні до молодої людини сьогодення по-
винна діяти шляхом трьох кроків:

• почути молодь;
• допомогти їй розпізнати своє місце в житті у світлі 

Божого покликання;
• супроводжувати її в житті.
Форум, який ми сьогодні розпочинаємо, ставить перед 

собою подібні цілі, але вже щодо української молоді та ді-
тей, які в силу різних обставин народилися чи опинилися 
поза межами України. 

Вже в часі І Форуму мігрантів УГКЦ його учасники звер-
нули увагу на те, що нам слід перестати говорити про но-
вітню українську міграцію, а почати вести мову про новіт-
ню українську діаспору, оскільки вона вже є доконаним 
фактом, вона вже є реальністю. Про це свідчить хоча б ве-
личезна кількість українських суботніх і  недільних шкіл, 
які функціонують у багатьох країнах Західної і Централь-
ної Європи. Заснування шкіл, а разом з тим і придбання 
у власність приміщень, є виразним знаком того, що «ми 
тут надовго». 

Основним завданням Церкви є провадити людину до 
Бога. Невід’ємним елементом на цій дорозі є виховання. 
Сьогодні, як голова ПМВ, хочу звернути увагу всіх вас на 

Владика 
ЙОСИФ МІЛЯН:

і війни з російським агресором особливо вираз-
но продемонстрував усім нам, що ми є народом 
з історією, з теперішнім і великим майбутнім. 

Слова про велике майбутнє українського народу 
прозвучали тут, саме у  цьому місці, ще у  той час, коли 
вже сама розмова про це у багатьох викликала легку по-
смішку або й іронію. Маю на увазі патріарха Йосифа Слі-
пого, спадщина якого нас усіх сьогодні об’єднала. 

Саме він у  найтяжчі часи радянського поневолен-
ня з  нагоди його піднесення до кардинальської гідності 
промовив знаменні слова: «Я буду таким кардиналом, 
яким ви будете народом. Як будете великим наро-
дом, то і я буду великим, а як ви будете малими, на-
віть, як був би я великим — нічого не вдію» . 

Ці слова пригадують нам істину про те, що великий на-
род, велике майбутнє не є якимись статичними реаліями. 
Це є завдання, над яким усім нам слід ревно трудитися. 
Майбутнє будується сьогодні. Велич спільноти будується 
величчю поодиноких громадян, а велич кожного грома-
дянина будується величчю спільноти.

Коли говоримо про великий народ, велике теперішнє 
і майбутнє нашого народу, то його неможливо збудувати 
без тих, хто самим Богом покликаний його творити. Пере-
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Форум мігрантів

ЗМІНИ НЕ ПРИЙДУТЬ АВТОМАТИЧНО 
З МОЛОДИМ ПОКОЛІННЯМ. 
З МОЛОДДЮ ТРЕБА ПРАЦЮВАТИ 

Владика  
БОРИС ҐУДЗЯК: 
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На II Форум мігрантів УГКЦ Центральної та Західної 
Європи завітав і  єпископ Паризької єпархії УГКЦ влади-
ка Борис Ґудзяк. Тема молоді для владики особливо близь-
ка — адже саме він є «батьком» Українського Католиць-
кого Університету, а нині його почесним Президентом. 
Як Церкві працювати з  молоддю у  XXI сторіччі, чи мо-
жуть українці наблизити мир, соціальні мережі — це до-
бро чи зло? На ці та інші питання владика Борис відпо-
вів в інтерв’ю ПМВ.

Сьогодні молодь потребує, щоби хтось був поруч. 
Стільки дітей сьогодні виростають невислуханими. Бать-
ки не мають часу, вони зайняті чимсь іншим. Батьки ди-
вляться в телефон, а діти їх наслідують. Може і діти пер-
шими застрягають у віртуальному світі та не спілкуються 
з батьками. Спілкування є найважливішим: проста розмо-
ва, а потім спілкування літургійне, спільна молитва.

У Франції ми лише на початках. 

Розкажіть, з чого ви починали?
Наша спільнота у п’яти країнах — Франції, країнах Бе-

нілюксу і Швейцарії — мала 9 священиків і 15 парафій або 
місій. Оперативний бюджет для центральних структур 
єпархії складав 35 тисяч євро. Щоб розуміти масштаби, 
стільки за рік заробляє таксист у  Парижі. А бюджет мав 
би забезпечити утримання єпископа, всього штату і пас-
торальної діяльності у п’яти країнах. 

У Нідерландах і Люксембурзі не було жодної діяльно-
сті. У Швейцарії служили регулярно дві недільні Літургії 
на рік. Частково розвинена душпастирська активність 
велася у Бельгії і Франції. Однак не було організованого 
єпархіального молодіжного руху, не було жодних видань, 
єпархіальної веб-сторінки. Мій попередник важко хво-
рів і останніх 12 років свого служіння, наприклад, не зміг 
приїхати до Швейцарії. 

Одним з  першим завдань було змінити корпоратив-
ну культуру, атмосферу, ставлення, створити нагоди для 
спілкування на різному рівні: між священиками і єписко-
пом, між єпископом і вірними; між священиками і парафі-
ями у Франції і в інших країнах. На ці комунікації йде бага-
то зусиль, але вони того варті.

Неможливо було навіть мріяти про розвиток єпархії 
без збільшення числа священиків. Ми вже маємо 24 свя-

Владико, цього року Папський Синод при-
свячений молоді, як власне і наш Форум мі-
грантів УГКЦ. Чому саме сьогодні Церква приді-
ляє таку увагу молоді?

Молоді люди найбільше відкриті на зміни, на віяння 
Святого Духа. А тому не лише для Церкви, а й для всьо-
го людства надзвичайно важливо допомогти тим, що ще 
формуються, зростати так, щоб жити щасливо, щоб бути 
життєдайними. Церква  — це не партія, яка намагається 
зібрати максимальне число членів. Церква  — це Бого-
людська дійсність, вона покликана бути Божим Царством 
тут, на землі. У нашому світі бачимо людей, які живуть 
у  страху, біді, відчуженні, що не можуть себе реалізува-
ти, творити, працювати, часто в сім’ях немає порозумін-
ня, в Україні та інших країнах тривають війни. Такі викли-
ки стоять перед молодими людьми XXI століття в Україні, 
українцями в еміграції і загалом перед усім світом.

Ми, як послідовники Христа, добре розуміємо, що слід 
працювати на різних фронтах, з різними категоріями лю-
дей, але особлива потреба сьогодні  — працювати з  мо-
лоддю. Адже якщо колись цінності, життєвий досвід пе-
редавалися молодим людям від старших, то сьогодні ця 
традиція відсутня. Наприклад, колись молоді люди вчи-
лися бути батьками, беручи приклад зі своїх батьків. Сьо-
годні ж родини настільки покалічені, що молоді люди не 

знають і бояться закладати свої сім’ї, народжувати і вихо-
вувати дітей. 

Ви маєте колосальний досвід праці з молоддю. Чого 
вартує тільки ваше дітище УКУ. Як ви свій досвід за-
стосовуєте сьогодні у Паризькій єпархії?

Український Католицький Університет у  Львові  — це 
один феномен, а життя в Парижі — цілком інше. Спільні 
знаменники — це Євангеліє, це спосіб дії нашого Господа. 

УКУ побудований на слуханні, спілкуванні, служінні, 
свідченні, і за орієнтири має мучеників і маргіналізованих. 

Мученики найближче наслідували Господа, віддаючи 
своє життя за правду і принципи. Такими були апостоли, 
такими були християни в перших століттях. Такими були 
наші батьки і матері у вірі в XX столітті. Наприклад, Патрі-
арх Йосиф, який заснував Український католицький уні-
верситет у Римі, де ми зараз з вами сидимо, і де я мав на-
году разом з ним жити і вчитися 35 років тому. Вони при-
йняли найбільший виклик XX століття  — тоталітаризм, 
що намагався витягнути з людини стержень, яким для єв-
ропейської культури було християнство, і  потім створи-
ти нову радянську людину. Наслідки такого експеримен-
ту трагічні: десятки мільйонів жертв і  транспоколіннєві 
духовні і  душевні травми, які ще довго будуть даватися 
взнаки.

Маргіналізовані — це ті, до яких йшов Ісус Христос — 
хворі, убогі, скалічені, усунуті з суспільства. Але вони не є 
«бідненькі», що потребують нашої соціальної подачки. Ми 
потребуємо їх. Їхня Богом дана гідність не гірша чи нижча 
за нашу. З досвіду УКУ ми побачили, наприклад, що розу-
мово неповносправні люди здатні в особливий спосіб на-
вчати автентичних людських стосунків. Чому? Як?

Вони не носять масок, не будуть навколо себе мурів. 
Наші друзі з  особливими потребами мають особливий 
дар: вони не грають роль, не стають в позу; вони прямі-
ші, менш штучні. Вони просто своїм буттям питають: а ти 
зможеш любити мене? Ти можеш зі мною спілкуватися? 
Це найважливіше педагогічне питання. Ісусове питання, 
Ісусова методологія. 

Ісус був мучеником. Він віддав своє життя за любов до 
Бога і ближнього. І через спілкування і слухання Він завж-
ди йшов до маргінесу, до краю. Аж поки сам не був ради-
кально, вповні маргіналізований.

Якщо бути чесними перед собою, то мусимо визнати, 
що в  житті не маємо сили чи влади змінити багато, але 
можемо бути солідарними, взаємно одне одного підтри-
мувати. У Парижі ми так і намагаємося робити — просто 
бути разом. Очевидно у нас є проекти, стратегічні плани, 
але найважливіше завдання — вміти бути справді разом. 

Молоді люди найбільше відкриті на 
зміни, на віяння Святого Духа. А тому 
не лише для Церкви, а й для всього 
людства надзвичайно важливо допо-
могти тим, які ще формуються, зроста-
ти так, щоб жити щасливо, щоб бути 
життєдайними.

Я бажаю всім нашим політикам, щоб 
ніхто з них не збагатився на посадах, а 
щоб вони хоч трохи збідніли — кожен 
з них. Якщо ми будемо бідніти, збагачу-
ючи ближніх, ми будемо мати щасливу 
країну.
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щеники, більшість з  яких пройшли школу спілкування 
з єпископом. Чимало жили 2 роки в єпархіальному домі 
разом зі своїми дружинами і дітьми. Майже кожного міся-
ця в монастирі у Франції, Бельгії чи Швейцарії ми прово-
димо зустрічі зі священиками з усіх країн єпархії. Спільно 
молимося, ділимося своїми радощами і бідами та думає-
мо, як рухатися вперед.

На початку мого служіння в  єпархії на моє прохання 
Блаженніший Святослав благословив провести всеохоп-
ний аудит єпархії. Протягом двох років владика Кен Нова-
ківський та інші аудитори оцінювали душпастирське жит-
тя єпархії, канонічний і  цивільно-юридичний стан, наші 
будинки і фінанси. Аудитори провели колосальну роботу.

На підставі аудиту був виготовлений 40-сторінковий 
документ: «діагноз» і «лікування». 

Ми отримали повну картину єпархії, яка в’янула і завми-
рала. Передусім через те, що стара еміграція асимілювала-
ся. Люди, які приїхали у 50-х, 60-х, 70-х помирали, багато 
хто виїхав, бо українцям не давали у Франції і Бельгії роз-
витку, на відміну від США, Канади чи Австралії. Навіть діти 
емігрантів, які поселилися в цих країнах, потім часто виїж-
джали. У середині 90-х років в Парижі в катедрі недільну Лі-
тургію відвідувало 40 людей, а в інших громадах кількість 
парафіян впала до 5-10 осіб. Ми почали ставити собі питан-
ня, чому єпархія не змогла втримати молоді? Це питання 
до всіх наших єпархій — чому молодь від нас відходить?

Після проведення аудиту була запропонована певна 
стратегія. І ми її поступово втілюємо. Наприклад, один з її 
пунктів — щороку 5 нових священиків. І ось за три роки 
в нас вже 15 нових священиків.

І як ви відшукували вірних в тих країнах? Священика 
ж на порожнє місце не запросиш…

Наповнення наших церков відбулося раніше. Потік 
емігрантів з  України почався з  кінця 90-х, і  на сьогод-
ні більше трьох мільйонів українців проживають у  ЄС. 
Невідомо скільки в  Франції, адже статистики точної не-
має, тим більше, що багато з них перебувають нелегаль-

своїм родинам. Але як показує соціологічне опитування, 
після трьох років перебування на чужині заробітчани по-
ступово стають емігрантами і все частіше планують лиши-
тися. Феномен цієї хвилі еміграції — швидка асиміляція. 
Діти рідко добре знають українську мову, більше перехо-
дять на місцеві мови. А батьки навпаки все ще не знають 
добре місцевої мови. Між батьками і дітьми відбувається 
культурне відчуження. Але наперед все важко визначити. 
Може емігранти представлятимуть Україну там, де вона 
була завжди незнаною?

І наша Церква, і Україна, і українська громада їх втрачає. 
Це мільйони людей. Не будемо вдаватися в моралізатор-
ство, кожна людина має свої причини, чому вирішує їха-
ти чи залишитися. Питання в іншому: що робити, як можна 
їх втримати, як можна їм помогти? Їх треба зрозуміти, до 
них треба дослухатися. Тому ми замовили таке опитуван-
ня. Наша Церква зробила щось подібне вперше і раніше, 
ніж держава. Радіємо, що опитування отримало зацікав-
лення від державних структур та громадських організацій.

Мільйони українців перебувають поза межами Украї-
ни. Яка політика нашої держави, нашого уряду щодо укра-
їнців, які проживають закордоном? Вона формується, по-
требує нашої спільної праці. Сподіваємося, що наше до-
слідження допоможе рухатися в напрямку її створення.

Владико, розкажіть, будь ласка, про географію вашо-
го душпастирства. Де воно найбільш розвинуте і де 
найбільші перспективи, де є потреба в священиках?

У різних точках у нас немає багато постійних парафіян. 
У неділю на богослужінні у всіх країнах є 1500-2000 осіб. 
На Великдень це число збільшується вп’ятеро. Найбіль-
шою парафією є катедра в  Парижі. Друге найбільше за 
кількістю вірних місто  — це Антверпен. Далі Брюссель, 
Утрехт, Гаага і Ліон. І багато маленьких парафій, де на бо-
гослужінні може бути 10-30 людей. Такі громади не в ста-
ні утримувати священика. Знаю про таку практику серед 
православних священиків в цих країнах, що вони ще десь 
працюють протягом тижня. Але тоді виходить, що у  не-
ділю Літургія для священика є наче хобі. Правдиве ду-
шпастирство потребує систематичної щоденної праці. Ми 
стараємося, щоб нашим священикам не доводилося до-
датково працювати на світських роботах. Очевидно, ду-
же складно утримати священика з  родиною у  Франції. 
У Бельгії священики мають державну зарплату. Це трохи 
полегшує душпастирювання. Однак наші фінанси це хо-
діння по канату. Ми намагаємося рости, відповідати на 
крик душі людей, які хочуть душпастиря, але не можуть 
його утримати. 

Однак і громада має долучатися, проте люди мають до 
цього дозріти.

Наш ріст буде залежати від того, наскільки віра є важ-
лива для наших вірних. Чи Христос є моєю Альфою і Оме-
гою чи чарівною атрибутикою моєї традиційної націо-
нальної культури. 

Ви народилися у  США, тривалий час навчалися 
у Римі, згодом проживали у Львові. Зараз ви в Пари-
жі. Де ваш дім? 

Я єпископ-грішник. Папа казав не бути єпископом ле-
товища. А я маю 90-100 рейсів на рік, не враховуючи пе-

реїздів потягами і автівками. В Парижі в нашому єпархі-
альному домі буваю десь тиждень на місяць. 

Мій дім там, де є спілкування з людьми. Мій дім не гео-
графічний. Він спільнотний. 

У цьому будинку (УКУ в Римі — ред.) я прожив три ро-
ки. Коли сюди приїжджаю, є різні ностальгійні пережит-
тя… Від того часу минуло 35 років .

Добре я чуюся там, де можна бути у спільноті, у сопри-
часті, де можна спільно помолитися, ламати хліб, підняти 
келих вина, де є благовоління між людьми.

Три роки ви жили у  цьому домі поруч з  Патріархом 
Йосифом. Як він на вас вплинув і які спогади про ньо-
го виринають, коли сюди приїжджаєте? 

Найперше — це свідчення Ісповідника віри. Він пере-
бував у Сибірі у сталінських таборах 18 років, думав, що 
там загине, і сталося чудо. Роль Папи Івана XXIII у вирішен-
ні Кубинської кризи була настільки значна, що Хрущов хо-
тів йому подякувати. Святіший Отець попросив випустити 
митрополита Сліпого. Хрущов поцікавився: а він ще жи-
ве? Бо ж Хрущов нищив нашу Церкву у 1945-1946 роках 
і сам відповідав за арешт і засудження Митрополита Йо-
сифа Сліпого. Митрополита випустили. Йому був 71 рік.

Для більшості людей це час пенсії, відпочинку, тим 
більше після таких поневірянь і каліцтва (у Патріарха бу-
ли відморожені ноги). А він починає нове життя. 

Через вісім місяців по приїзді до Рима, він проголосив 
створення Українського Католицького Університету. Об’їхав 
увесь світ, їздив до різних громад. І я мав нагоду семиріч-
ним хлопцем вітати його в Сиракузах у США в 1968 році. 

Я в ньому бачив людину, яка стояла на універсальних 
цінностях і в нашій Церкві, і в нашому народі, та засвідчи-
ла про те, що є не лише українське і світське, а й католиць-
ке і вселенське. 

Друге, що мені запам’яталося,  — молитва і  духовне 
життя, яке він плекав у пітьмі радянських поневірянь. 

І третє  — наука. Патріарх розумів необхідність науки 
для людського розвитку, і він її плекав. 

Він слухав людей, йому все було цікаво. Він був жит-
тєдайним і молодим до глибокої старості. Це мене захо-
плювало.

но. Можемо констатувати, що сьогодні майже у кожному 
великому місті Європи є наші люди. В час Майдану укра-
їнці почали більше гуртуватися, мобілізуватися, і  дехто 
звертався листом з проханням надати їм священика. Так 
створилися громади в  Гаазі і  Утрехті в  Нідерландах. Те-
пер утворилися ще дві нові і сподіваємося, що буде п’ята 
і шоста у тих місцевостях, де ніколи раніше не було струк-
тур нашої Церк ви. 

Коли я приїхав, було 20 громад, тепер — 42. Деякі свя-
щеники служать у двох-трьох і навіть чотирьох громадах. 
У Парижі, де спочатку був лише один священик, потім два, 
зараз — шість. Була одна спільнота в катедрі, тепер ще дві 
є. Придбана церква у містечку Санліс, де колись жила Ан-
на Ярославна, і там заснована парафія. Відкрита місія у мі-
стечку Венсен під Парижем. Ще мріємо і плануємо засну-
вати громаду на заході Парижа. 

Люди є. Вони потребують і  бажають душпастирської 
опіки. Тож щоб краще зрозуміти наших людей, почу-
ти їх біль, вникнути в  їхні прагнення, щоб якнайкраще 
по-християнськи супроводжувати наших вірних, ми за-
мовили соціологічне опитування. Його проводили у  Па-
рижі 11 соціологів з  кафедри УКУ у  січні-лютому цьо-
го року, і у серпні з’явилися результати дослідження, які 
ми презентуємо у різних місцях і містах, щоб привернути 
увагу до феномену еміграції. 

Виявилось, 52% українських емігрантів в  Парижі ма-
ють вищу освіту. Це люди, в  яких українська держава 
вклала колосальний ресурс  — навчання у  школах, уні-
верситетах. І от замість того, щоб стати рушієм країни — 
працюючи, заробляючи, сплачуючи податки — вони ви-
їжджають. Країна в них інвестувала, а вони їдуть. З одно-
го боку, це катастрофа для країни. Очевидно, що багато 
коштів повертається в  Україну, адже вони допомагають 

Не беріть телефонів на зустрічі. Дивіть-
ся людям в очі, а не в екрани. Людські 
очі чарівніші і більше розкажуть, аніж 
Google.

Мій дім там, де є спілкування з людьми. 
Мій дім не географічний. Він спільнотний.
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Коли я приїхав до Рима, Блаженнішому було вже близь-
ко 90 років. Наше спілкування було переважно безсло-
весним: коли він виходив сюди на подвір’я і сідав погрі-
тися на сонці, я просто тихо стояв біля нього. Так було ма-
ло не щодня. І йому було приємно, що хтось є біля нього. 

Владико, ви згадали про роль влади у  звільненні 
Патріарха Йосифа. Сьогодні вкрай важливе питання 
вибору влади в  Україні. До вас дослухається багато 
українців, що би ви порадили людям, які не довіря-
ють нікому? Як не помилитися з вибором?

Зараз треба духовно готуватися до виборів. Церква 
пропонує молитися. І я би заохочував кожного вірного го-
тувати себе і цілу країну до виборів молитвою. Молитися 
за те, щоб бути вільним, щоб не піддатися маніпуляціям. 

Важливо брати участь у  виборах, брати відповідаль-
ність. Хоча кандидатів ми ще остаточно не знаємо, треба 
розуміти, що ідеального кандидата не буде, але потріб-
но голосувати за найкращого. Треба розуміти, що наші 
вибрані лідери не можуть залишатися наодинці з даною 
їм владою, їх треба контролювати, перевіряти. І кожно-
му з  нас треба на своєму місці робити те, що ми може-
мо. Кожна людина може і повинна подумати: а що я можу 
в житті? Визначити для себе і це робити. 

Дозвольте поділитися особистим прикладом. З іншо-
го контексту, але він може бути корисним. Моя Мама, яка 
упокоїлася цього року, останні роки поступово тратила 
повноту життя. Пам’ять про минуле пропадала, майбут-
нього не було, рухатися майже не могла… Але вона жила 
до меж своїх можливостей. Вона не зневірялася. Робила 
те, що могла. І жила в мирі, спокої і радості. Нам треба шу-
кати спокою, який показала мені Мама. Бо людина завж-
ди обмежена, завжди має проблеми. Виклик для кожного 
з нас — жити серед проблем і обмежень. Дуже багато за-
можних людей нещасливі, незважаючи на їхні багатства, 
палаци, рахунки, літаки. Мама ж доводила, що людина, 
життя якої видимо гасне, до кінця може залишатися лю-

диною миру і легкої радості. Я бажаю всім перед вибора-
ми пошуку миру і тієї радості. 

А політикам що би ви порадили?
Блаженніший Любомир радив олігархам часто ходити 

на похорон. Ми всі станемо перед Господом на суд. 
Від себе додам, що треба людей любити, що більше — 

треба за людей приносити жертву.
Я бажаю всім нашим політикам, щоб ніхто з них не зба-

гатився на посадах, а щоб вони хоч трохи збідніли — ко-
жен з них. Якщо ми будемо бідніти, збагачуючи ближніх, 
ми будемо мати щасливу країну. 

Владико, ви стали лауреатом цьогорічної премії іме-
ні Василя Стуса, першим представником духовен-
ства, кого відзначили цією премією. Ким для вас був 
Стус і що для вас означає ця відзнака?

Це сталося цілком несподівано, бо зазвичай цю пре-
мію отримують художники, музиканти, письменники.  
Однак це велика честь. Василь Стус належав до тих поста-
тей, на яких нас виховували. У нашій пластовій домівці бу-
ли портрети дисидентів 60-х і  70-х років. Серед них був 
Василь Стус. Коли мені було 11-12 років, ми у січні прово-

дили голодівку з нагоди річниці масових арештів 1972 ро-
ку. Це був день солідарності з дисидентами. Ми голодува-
ли, а гроші, які не витратили на харчі, використовували на 
листівки і марки, щоби писати до дисидентів, до таборів, 
до Брежнєва, Косигіна, протестуючи проти ув’язнення не-
законно засуджених. Тож Стус був перед моїми очима від 
раннього дитинства як герой, як тонкий творець-поет, як 
мученик. Його премія і асоціація мене з ним — це велика 
честь, хоча я не є ні поетом, ні мучеником.

Не можу оминути питання війни на Сході. На своїй 
сторінці у Facebook ви часто розміщуєте інформацію 
на цю тему, зокрема про загиблих Героїв. Це вам бо-
лить як пастирю, як людині, як патріоту?

І як пастиреві, і  як людині, і  як патріоту. Я думаю про 
цих жінок, дітей, матерів… На місці цього солдата міг би 
бути я чи хтось з моїх близьких, знайомих, студентів, вір-
них. Зрештою таким і був Василь Сліпак, оперний співак 
з Парижа, який загинув більше року тому на Сході. Ми по-
знайомилися у 1992 році, коли йому було ще 17 років, і він 
вчився у музичному училищі… Це дуже болісно … 

Кожне життя  — це таїнство. І коли насилля нищить 
людське життя  — це велика трагедія. Але є інший бік 
смерті в  бою  — принесення себе у  жертву, віддавання 
свого життя за когось. І саме так намагаюся сприймати 
смерті чоловіків і жінок, що гинуть на Донбасі. З одного 
боку їх вбивають, а з іншого — вони віддають своє життя 
за ближнього. За нас. І це найвищий акт любові, який мо-
же здійснити людина. Саме це і є мучеництвом. 

Ми в  Парижі перебуваємо глибокому тилу, але це не 
означає, що війна далеко. Ми намагаємося говорити до 
неукраїнців про війну в Україні, про агресію Росії, роз’яс-
нювати цей феномен, порушувати цю тему, коли світ мов-
чить. Це наше головне завдання. І, звісно, молитися за 
мир і  справедливість, за навернення напасників, за на-
вернення нашої влади і народу. 

Чи українці можуть наблизити такий омріяний мир?
Без сумніву. Чесним життям на своєму місці ми може-

мо багато чого змінити. Це для багатьох здається утопіч-
ним. Але якщо ми будемо внутрішньо сильні, ніщо не змо-
же Україну подолати. Найбільша неміч — це взаємна не-
довіра, яка проявляється зокрема у  корупції. Очевидно, 
всі її критикують, але майже всі в ній задіяні. Дехто з не-

волі, а дехто свідомо і вільно. І сьогодні, на жаль, є багато 
студентів, які платять хабарі, тому що не хочуть вчитися. 

Треба працювати з  молоддю. Зміни не прийдуть авто-
матично з молодим поколінням. Молоде покоління також 
може зіпсутися. Ми бачили, як молодь нас вивела на Май-
дан, але ніхто не говорить про молодь, яка не була на Май-
дані. Ми маємо молодих героїв Небесної сотні, які віддали 
життя, і молодь, яка, коли однолітки гинули від куль, про-
довжувала жити за старими порядками в університетах.

Я вже не кажу про старших — їх складніше змінити, хо-
ча і на них варто звертати увагу. Нам треба не згіршувати 
молодь і надавати їй відвагу бути свідками. Стільки їх ста-
ло в авангард моральних і соціальних змін — і це для ме-
не є великим позитивом. Ми повинні розуміти, що великі 
зміни і революції часто робить мала горстка осіб. Зміну зла 
на добро, євангелізацію імперії зробила невеличка групка 
апостолів. Спочатку їхня Добра Новина поширювалася по-
вільно, а потім так швидко, що змінила цілу імперію, цілу 
людську історію. З такою вірою ми покликані жити. 

І наостанок, актуальне для молоді питання про соц-
мережі. Скільки вони існують, стільки точиться дис-
кусія: це добро чи зло. Як на вашу думку?

Це інструмент. Це як чарка вина: її можна випити, вона 
веселить серце чоловіка, як каже 103 псалом. Однак не 
можна надуживати. 

Я пропоную кожному перевірити: чи для вас соціаль-
ні мережі є інструментом, чи вони вами маніпулюють? Чи 
ви вільні користувачі чи невільні споживачі? Один зі спо-
собів — на час посту відмовитися від соціальних мереж 
і перевірити себе. 

І ще одна порада — не беріть телефонів на зустрічі. Ди-
віться людям в  очі, а не в  екрани. Людські очі чарівніші 
і більше розкажуть, аніж Google. 

Я би заохочував кожного вірного готу-
вати себе і цілу країну до виборів мо-
литвою. Молитися за те, щоб бути віль-
ним, щоб не піддатися маніпуляціям. 

Добре я чуюся там, де можна бути у 
спільноті, у сопричасті, де можна спіль-
но помолитися, ламати хліб, підняти ке-
лих вина, де є благовоління між людьми.

Фото з сайтів: Єпархії св. Володимира Великого у Парижі для 
українців греко-католиків у Франції, Бельгії, Нідерландах, Люк-
сембурзі та Швейцарії; УКУ; Школи журналістики УКУ; Дивен-
Світ; Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу.
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ЛЮТИЙ
ПІДГОТОВКА ДО ЮВІЛЕЮ У ГРЕЦІЇ

Голова ПМВ владика Йосиф Мілян провів у Києві робо-
чу зустріч з  душпастирем для українців греко-католиків 
Греції о. Андрієм Твердохлібом.

Під час зустрічі обговорили душпастирське служіння 
для потреб українців в Греції та підготовку до святкувань 
20-ї річниці заснування української церковної громади 
в Афінах.

ПРОГРАМУ ФОРУМУ МІГРАНТІВ 
ПРЕЗЕНТУВАЛИ УКРАЇНСЬКИМ 
СВЯЩЕНИКАМ В ІТАЛІЇ
Представники ПМВ разом з владикою Йосифом Міля-

ном зустрілися зі священиками, які душпастирюють для 
українців греко-католиків Італії, і презентували програму 
II Форуму мігрантів УГКЦ Центральної та Західної Європи. 
Зустріч відбулася в  італійському місті Сан-Джованні-Ро-
тондо, де проходили реколекції для українських свяще-
ників.

«Мені дуже приємно бути сьогодні з  вами. Вами пи-
шається Церква, ви маєте особливу харизму, особливий 
дар  — супроводжувати наш народ у  вірі тут, в  Італії,  — 
звернувся до душпастирів владика Йосиф.  — Коли го-
воримо про українське мігрантство чи фундаменти но-
вої української діаспори в Європі, то завжди йдеться про 
вас  — душпастирів в  Італії. Оскільки тут найбільше свя-
щеників, найбільше громад УГКЦ. І я справді маю радість 
з вами бачитись».

Єпископ розповів про підготовку II Форуму мігрантів 
УГКЦ Центральної та Західної Європи. «Перший Форум ми 
провели у Фатімі. Як на мене, він був досить вдалий і до-
волі представницький  — у  ньому взяли участь поважні 
державні діячі, урядовці. У нас була гостра полеміка щодо 
української школи. Ми визначилися, що будемо проводи-
ти такі форуми що два роки.

Уже є результати Форуму у  Фатімі  — Церква почала 
інтенсивніше працювати з  Міністерством закордонних 
справ і Міністерством освіти:

«Діти і молодь в умовах творення новітньої української 
діаспори в Європі. Виклик і шанс для Церкви» — такою є 
тема ІІ Форуму. Будемо обговорювати питання виховання 

і провадження дорогою Євангелія і Божих заповідей на-
шої молоді. 1 жовтня розпочнеться Папський Синод, який 
розглядатиме це питання і ми хотіли, щоби тема нашого 
Форуму звучала в унісон з тим, що обговорюватиме Като-
лицька Церква тут, у Римі».

У свою чергу експерт ПМВ ієромонах Юстин Бойко 
представив проект програми Форуму.

Він зауважив, що у Римі свого часу організували перший 
форум українців Італії: «І він багато дав. Це був майданчик 
для ділення досвідом як для священиків, так і для мирян. 
Форум у Фатімі дав священикам нагоду поговорити з миря-
нами не тільки зі свого оточення, а й з інших теренів, обмі-
нятися думками і просто підтримати один одного.

Чому тема Форуму діти і  молодь? Переважно маємо 
справу з людьми старшого і літнього віку, вони приїхали 
в Італію ніби на рік, а вже тут 20 років. Вони не є мігранта-
ми. Можемо говорити про те, що в Європі вже закладені 
основи української діаспори. І невід’ємною частиною цієї 
діаспори є молодь і діти. Про це свідчить велика кількість 
українських шкіл. До того ж, все більше молодих україн-
ців їдуть у європейські країни на навчання і роботу, вони 
кваліфіковані, знають мови. Молодь, діти — це майбутнє 
Церкви. Тож залучити їх до Церкви, привести їх до Бога — 
це наше першочергове завдання».

ЗУСТРІЧ З НОВИМ КЕРІВНИКОМ 
МІГРАНТЕС

Делегація Пасторально-міграційного відділу на чо-
лі з  головою ПМВ владикою Йосифом Міляном відвіда-
ли у Римі фундацію Мігрантес, де провели робочу зустріч 
з новим керівником організації Джованні де Робертісом.

На зустрічі владика Йосиф презентував діяльність 
ПМВ, розповів про країни, якими опікується відділ, і захо-
ди, які він організовує, зокрема про щорічні курси з  мі-
сійного служіння для семінаристів передостаннього року 
навчання, духовно-формаційний семінар для священи-
ків-місіонерів, працю з кандидатами на місійне служіння, 
прощу мігрантів Самбір-Зарваниця. Також єпископ зга-
дав про проведення Форуму мігрантів УГКЦ Центральної 
і Західної Європи у Фатімі (Португалія) 2016 року і Фору-
му українців Східної Європи та Азії у Караганді (Казахстан) 
у жовтні 2017 року. Крім того, голова ПМВ поділився пла-
нами про організацію II Форуму мігрантів УГКЦ Централь-
ної і Західної Європи у Римі у жовтні 2018 року і запросив 

керівника Мігрантес відвідати форум, а також представив 
йому проект зустрічі з молоддю, яка відбудеться в рамках 
заходу.

Також владика Йосиф подякував Джованні де Роберті-
су за підтримку та співпрацю і за допомогу у споруджен-
ні пам’ятника мігрантам у Зарваниці та виданні «Обіжни-
ка» ПМВ.

ЗУСТРІЧ З СЕКРЕТАРЕМ КОНГРЕГАЦІЇ 
СХІДНИХ ЦЕРКОВ
Під час робочого візиту до Рима делегація ПМВ у складі 

владики Йосифа Міляна, о. Андрія Гаха, о. Віталія Храбати-
на та о. Романа Ільницького зустрілась з секретарем Кон-
грегації Східних Церков архієпископом Цирілом Васілем.

Сторони обговорили стан душпастирської опіки над 
вірними в  країнах, де немає ієрархічних структур УГКЦ. 
Представники ПМВ також презентували архієпископу 
видання ПМВ  — «Обіжник»  — та представили резолю-
ції Форуму українців Східної Європи та Азії, який відбув-
ся у  жовтні 2017 року в  Казахстані, зокрема за підтрим-
ки Конгрегації Східних Церков. Також делегація ПМВ за-
просила секретаря Конгрегації на II Форум мігрантів УГКЦ 
Центральної і Західної Європи, присвячений молоді.

БЕРЕЗЕНЬ
ДУШПАСТИРСЬКИЙ ВІЗИТ 
ДО УКРАЇНЦІВ БУДАПЕШТА 
Голова ПМВ владика Йосиф Мілян відвідав з  ду-

шпастирським візитом українців Угорщини і  очолив не-
дільну Святу Літургію на парафії Покрови Богородиці 
в Будапешті.

«Ми дуже часто у  своєму житті практикуємо добрі 
справи, дуже часто молимося і, здається, не отримуємо 
того, чого просимо. Сьогодні чуємо відповідь — Господь 
має свою скарбонку, у неї ми вкладаємо свої добрі діла, 
помисли, допомогу, добрі вчинки, жертвенне служіння, 
а Він з тієї скарбонки витягає і роздає паралітикам, тим, 
кого поконав гріх або недоля, щоби всяка людина могла 
спастися, — зазначив голова ПМВ під час проповіді у дру-
гу неділю Великого Посту. — Дуже часто людина не може 
вийти з паралічу духовного, бо хтось не поклав до скар-
бонки свою лепту, чогось там бракує, щоби дати розсла-
бленому. А часто людина, яку поконав гріх чи недоля, роз-
чарування, невдачі, не може прийти до Господа, бо бра-
кує отого чоловіка, який би підставив би своє рамено під 
ноші. Нам часто бракує відваги так прагнути звернутися 
до Господа, щоб аж розкрити стелю.

Господь вчить нас щоби ми, гуртуючись у  спільноту, 
яка називається Церквою, були готові і могли понести тя-
гарі одні одних. Каже Господь: «Носіть тягарі один одного, 
і так виконаєте закон Христовий». 

Владика Йосиф наголосив, що піст  — це особли-
вий час, коли Бог дає кожній людині нагоду до подвигу: 
«Скільки маємо нагод робити добро, а не робимо! Це теж 
переступ — не чинити добро. Бо гріх — це свідомий пе-
реступ Божого закону! Господь сказав: «Ви є світлом для 
світу. Нехай світить перед людьми ваше світло, щоб во-
ни, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого От-
ця, що на небі». Навчимось сьогодні з того євангельського 
вчинку — паралітик, нічого не зробивши, але маючи до-
брих друзів, став здоровим. Спробуємо жити так, щоби ми 
робили добрі справи, кидаючи їх у скарбонку Бога і Цер-
кви. Щоби і до нас, якщо буде потреба, і до інших, Господь 
промовив: «Встань, візьми своє ліжко і йди до свого дому, 
бо відпускаються тобі гріхи твої». 

Новини ПМВ
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ВЕЛИКОПІСНІ РЕКОЛЕКЦІЇ 
ДЛЯ УКРАЇНЦІВ ЕСТОНІЇ
9-11 березня відбулися великопісні реколекції для вір-

них Української Греко-Католицької Церкви в Естонії.
На реколекції був запрошений експерт Пастораль-

но-міграційного відділу УГКЦ о. Віталій Храбатин.
Перед початком реколекцій біля Шевченківського ду-

ба та пам’ятного каменя була відслужена панахида з на-
годи 204-ї річниці від дня народження Кобзаря, на яку зі-
бралися представники українських організацій Естонії та 
Посольства України в Естонії.

Дні духовної віднови відбулися у містах Таллінн та Тарту.
Протягом цих днів роздумували над темою: «Любов Бо-

жа до людини через Таїнство Пресвятої Євхаристії».

РЕКОЛЕКЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ 
УГОРЩИНИ

23-25 березня при українській греко-католицькій па-
рафії Покрови Богородиці в Будапешті пройшли Велико-
пісні реколекції. Дні духовної віднови відбулися в центрі 
угорської столиці в церкві св. Михаїла, де українська гро-
мада щотижня збирається на богослужіння. Духовні нау-
ки провадив секретар Пасторально-міграційного відділу 
УГКЦ о. Андрій Гах.

Основними темами розважань були: «Молитва Ісуса. 
Сила молитви. Ісус розп’ятий на Хресті. Досвід нашого 
життя. По дорозі до Емауса. Апостоли пізнають Христа».

На завершення душпастир для українців греко-католи-
ків у  Будапешті о.  Дам’ян Габорій подякував отцю-реко-
лектанту за науки. 

Під час великопісних реколекцій українці Будапешта 
та околиць мали нагоду приступити до Святих таїнств По-
каяння та Євхаристії, а також глибше досвідчити Господа 
в своєму житті.

КВІТЕНЬ
ЗУСТРІЧ З ВИХОВАНЦЯМИ ЛЬВІВСЬКОЇ 
ДУХОВНОЇ СЕМІНАРІЇ
Голова ПМВ владика Йосиф Мілян зустрівся з вихован-

цями Львівської духовної семінарії Святого Духа.
Єпископ розповів про діяльність Пасторально-мі-

граційного відділу, стан і  перспективи душпастирства 
у  країнах, де немає ієрархічних структур УГКЦ. Він поін-
формував семінаристів про виклики, з  якими сьогодні 

стикаються українські священики на місійних теренах, 
і особливості душпастирства в окремих країнах.

Також владика Йосиф закликав семінаристів передо-
станнього року навчання взяти участь у  традиційному 
спецкурсі з місійного служіння для вихованців духовних 
семінарій УГКЦ, який ПМВ провів з 25 червня по 1 липня.

ЧЕРВЕНЬ
ГОЛОВА ПМВ ПРЕДСТАВИВ ROACO 
CИТУАЦІЮ УКРАЇНСЬКИХ МІГРАНТІВ 
В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТА ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ
20-22 червня в генеральному домі отців єзуїтів у Римі 

відбулася 91-ша Пленарна Асамблея ROACO (Ради Орга-
нізацій, що допомагають Східним Католицьким Церквам), 
організована Конгрегацією Східних Церков. Від УГКЦ у ній 
взяв участь голова ПМВ владика Йосиф Мілян. На пленар-
ному засіданні він представив ситуацію українських мі-
грантів в Центральній та Західній Європі.

Владика зазначив, що зі зростанням наших громад за 
кордоном зростає й необхідність добре вишколеного кли-
ру. Тож ПМВ шукає кандидатів і є посередником та гаран-
том між двома єпископами — тим, що відпускає, та тим, 
що приймає. ПМВ випрацював тристоронню угоду для 
кандидата та єпископів щодо прийняття до праці, а також 
документ-контракт з  правами та обов’язками священи-
ка — душпастиря за кордоном «Правильник скерування 
і відкликання священика на служіння за кордоном».

«Справа специфічного вишколу священиків та семіна-
ристів, призначених на служіння за кордоном, є нагаль-
ною і пріоритетною нашою турботою. Наше завдання — 
підготувати священика з огляду на знання мови, культури 
відповідної країни та традиції латинської Церкви. Має-
мо добрий досвід підготовки семінаристів для служіння 
в  Іспанії та Португалії. Місцеві єпископи прийняли їх на 
навчання в свої семінарії. Формуючись у тому контексті, 
в майбутньому вони зможуть служити як для вірних УГКЦ, 
так і для вірних в тих дієцезіях».

Зі слів єпископа, щоб допомогти душпастирям та ка-
техитам, ПМВ організовує для них щорічні сесії формаці-
йних семінарів.

Мовилося й про те, що на нинішньому етапі зростання 
і розширення наших спільнот у країнах Центральної і За-
хідної Європи серед пріоритетних є питання власних при-
міщень для богослужінь та катехизації: «У Центральній і За-

хідній Європі ми не маємо власних сакральних споруд і за-
звичай користаємо з милосердя місцевих спільнот. У таких 
храмах богослужіння відбувають почергово, але неодно-
разово це призводить до конфліктів та непорозумінь. Як-
що для богослужінь ми ще можемо знаходити відповідні 
години, щоб не перешкоджати у літургійному житті вірним 
латинського обряду, які гостинно нас приймають, то щодо 
катехизації і  християнського формування в  своєму обря-
ді наших дітей та молоді маємо великі труднощі. Якщо не 
шукатимемо, як зарадити цьому якнайшвидше, то просто 
втратимо дітей, а в майбутньому не матимемо молоді».

Говорячи про небезпеки для спільнот, голова ПМВ за-
значив, що труднощі є як внутрішні, так і зовнішні.

Так, перша внутрішня складність стосується клиру і на-
ціонального координатора згідно з приписами інструкції 
«Erga migrantes...»: «На початку була співпраця між Цер-
квою, яка приймала, та Главою УГКЦ. На сьогодні ця вка-
зівка інструкції ігнорується. В цьому питанні необхідний 
більший діалог між нашими Церквами. Багато чого за-
лежить від чисто людського фактору. Душпастирство мі-
грантів є спільною справою, через що співпраця між Цер-
квою «відбуття» і Церквою «прибуття» мігрантів є просто 
необхідною і конечною».

Інша внутрішня проблема має більше культурно-по-
літичну складову: «У контексті подій в Україні (четвертий 
рік триває війна) чимало людей приходить до нашої цер-
кви за кордоном та ідентифікується з нею тому, що розді-
ляє ті самі цінності, ту саму соціальну доктрину. Дуже ча-
сто фіктивні громадські організації, які, замість дбати про 
єдність спільноти, ділять її через політичні переконан-
ня. Тому роль священика є дуже важлива. Своєю працею 
і християнським свідченням він зберігає спільноту від по-
ділу, а часто запобігає йому. В цій ситуації намагаємося за-
радити нашими ініціативами, однією з  них є Форум для 
українських мігрантів Центральної та Західної Європи».

Голова ПМВ також наголосив на необхідності органі-
зації служіння для українських студентів  — це ще одна 
не опанована царина і  виклик для Церкви. Адже за да-
ними українських досліджень на навчання за кордоном 
у 2016 році виїхало понад 66 тисяч осіб.

«Третьою внутрішньою проблемою спільноти є немож-
ливість запевнити відповідної катехитично-просвітниць-
кої діяльності серед наших дітей та молоді через брак 
фінансової підтримки для оплати оренди приміщення, 
придбання необхідного катехитичного матеріалу (підруч-
ників, зошитів, аудіовізуального матеріалу) і  утримання 
катехитів, організації літніх християнських таборів. Самі 
парафіяльні спільноти не можуть подолати ці труднощі».

Говорячи про зовнішні труднощі, владика зауважив, що 
ними є насамперед незрозумілий страх перед іншим об-
рядом у Католицькій Церкві і упередження до традицій.

Владика Йосиф підкреслив, що сучасна ситуація ви-
магає більш стратегічних кроків для вирішення питання 
душпастирства вірних тої чи тої Східної Церкви, зокрема 
створення нових ієрархічних церковних структур у кра-
їнах Західної Європи  — там, де їх немає: «В Португалії, 
Іспа нії, Італії маємо подбати за створення структур на-
шої Церкви для кращого супроводу як вірних, так і самих 
священиків. Думаю, що присутність єпископа була б на-

годою для більшого діалогу. Таке рішення Апостольсько-
го Престолу могло б запобігти асиміляції наших вірних. 
Мігрант, який залишив дім, має право мати у новій краї-
ні Батьківщину та Церкву. На жаль, маємо сумний досвід 
в історії Української Церкви в діаспорі через неадекватну 
політику Церкви: незнання ментальності вірян спричи-
нило їх відступництво та перехід до православних спіль-
нот, латинізацію, заборону служити одруженому духо-
венству, насильний перехід на григоріанський календар 
тощо. Після створення нових ієрархічних структур ста-
нуть можливими краще пізнання та збагачення один од-
ного, допомога місцевим Церквам оживляти християн-
ські цінності Європи».

Владика Йосиф також розповів про діяльність Пас-
торально-міграційного відділу. І зазначив, що в  планах 
ПМВ — створення Місійного інституту та Пасторально-мі-
сійного фонду: «Інститут дав би можливість більш само-
бутнього існування нашого відділу і приготування кадрів, 
їхнього інформування та всебічного формування. Нато-
мість Фонд був би підставою і  фундаментом для нашої 
праці, підтримкою душпастирів і  громад, катехитичних 
проектів тощо».

ПАПА ЗУСТРІВСЯ З УЧАСНИКАМИ 
91-ї ПЛЕНАРНОЇ АСАМБЛЕЇ ROACO
Папа Франциск зустрівся з учасниками 91-ї Пленарної 

Асамблеї ROACO (Ради Організацій, що допомагають Схід-
ним Католицьким Церквам), яка 20-22 червня відбулася 
у Римі. УГКЦ на засіданні представляв голова ПМВ влади-
ка Йосиф Мілян.

Як повідомляє Радіо Ватикану, під час аудієнції в Апо-
стольській столиці, Глава Католицької Церкви звернувся 
до членів ROACO зі словом, в якому подякував за конкре-
тну солідарність, підтримку та сприяння Східним Като-
лицьким Церквах у їхній місії свідчення та євангелізації.

Під час аудієнції Папа звернув увагу на великі страж-
дання християн на Близькому Сході й на зменшення їх 
кількості в регіоні, який є «колискою християнства». Гла-
ва Католицької Церкви подякував за допомогу й турботу 
про Близький Схід, адже там існують давні християнські 
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Церкви з їхніми традиціями, богословською та духовною 
спадщиною, яку необхідно зберегти. За його словами, на 
цих землях панує великий гріх «прагнення влади» та гріх 
війни, через що страждають найбідніші. Але є також наш 
спільний гріх, що полягає в  непослідовності між вірою 
і життям. У цьому контексті Папа особливо закликав тих 
людей, які проповідуючи вбогість, ведуть невідповідний 
стиль життя, аби вони ділилися з братами й сестрами.

Говорячи про Східні Католицькі Церкви, Папа зазна-
чив, що вони є живими свідками апостольських часів і по-
кликані в особливий спосіб зберігати та поширювати іс-
кру вогню П’ятидесятниці: покликані кожного дня нано-
во відкривати власну пророчу присутність в  тих місцях, 
де вони перебувають, починаючи від Єрусалима, Святого 
Міста, ідентичність і особливе покликання якого залиша-
ється незмінним, незважаючи на різні труднощі та полі-
тичні дискусії, як і на те, що присутність християн там є не 
надто численною.

Папа побажав, щоб з  тих святих місць, де мрія Бога 
здійснилася у Таїнстві Воплочення, Смерті та Воскресіння 
Ісуса Христа, вийшов оновлений дух мужності, який ожи-
вить християн Святої Землі та Близького Сходу для усві-
домлення та виконання їхнього особливого покликання. 
Сини та доньки Східних Католицьких Церков, завдяки до-
помозі ROACO, мають змогу давати свідчення того, що й 
сьогодні ще варто жити та терпіти за Євангеліє, навіть бу-
дучи меншістю та переслідуваними; адже Євангеліє — це 
радість та життя людей усіх часів.

На завершення зустрічі Святіший Отець ще раз подя-
кував членам ROACO за те, що вони конкретними жеста-
ми милосердної любові підтримують життя та діяльність 
Східних Католицьких Церков та Наступника святого апо-
стола Петра у його місії задля єдності усіх християн. «Най-
дорожчі, нехай постійна Божа допомога завжди супрово-
джує вас у вашій діяльності. Від щирого серця уділяю усім 
вам Апостольське благословення, яке поширюю на Орга-
нізації, які ви представляєте, та ваші родини і спільноти, 
до яких належите», — закінчив свою промову Папа Фран-
циск, просячи також молитись за нього.

ХРИСТИЯНСЬКИЙ ТАБІР  
ДЛЯ ДІТЕЙ З КРАЇН БАЛТІЇ
У Кодасемі (Естонія) відбувся християнський табір «Та-

вор» для дітей українців, які мешкають в  країнах Балтії, 
організований Пасторально-міграційним відділом УГКЦ.

Табір базувався на території реколекційного будинку 
Католицької церкви. Кожний день починався із зарядки, 
ранішньої молитви, Божественної Літургії. Тематикою ду-
ховно-відпочинкового табору були Божі чесноти: віра, на-
дія, любов. Аніматори з України Наталя Ходій, Оксана Ху-
ла, Гладун Олена, Костя Єгоров і священики о. Роман Са-
пужак (Латвія), о.  Олег Поп’юк (Естонія) створювали для 
дітей атмосферу християнського виховання і справжньо-
го відпочинку. Щодня дітям розповідали про одну із чес-
нот. На природі діти вчилися зростати у  чеснотах та пе-
реборювати самі себе. Також діти проводили час в іграх, 
міні-походах, майстер-класах  — пізнаючи та вивчаючи 
релігійні і українські пісні, відпочиваючи, радіючи зустрічі 
один з одним і з Богом.

ЛИПЕНЬ
ДІЛЕННЯ ДОСВІДОМ З ДУШ-
ПАСТИРЯМИ МІГРАНТІВ ЄВРОПИ

На зустрічі відповідальних за душпастирство мігран-
тів Європи, яка відбулася 13-15 липня у Стокгольмі, секре-
тар ПМВ о. Андрій Гах розповів про діяльність Пастораль-
но-міграційного відділу, представив ситуацію з  внутріш-
ньо переміщеними особами в Україні через війну на Сході 
і розповів про те, як УГКЦ реагує на цей виклик. А також 
поінформував про ситуацію українських мігрантів поза 
межами Батьківщини.

Тема цьогорічної зустрічі  — «Гуманітарний рух: по-
тік мігрантів та новин. Діалог і спілкування у світлі нової 
культури зустрічі». Захід організований секцією у  справі 
мігрантів комісії соціального душпастирювання при Раді 
єпископських конференцій Європи.

У зустрічі взяли участь представники 23 країн Європи. 
На сесійних засіданнях вони обговорювали питання ви-
кликів міграції та ролі Церви як посередника на шляху до 
діалогу та захисту прав людини.

ПІВДЕННОАФРИКАНСЬКІ 
ПЕРСПЕКТИВИ 

Голова ПМВ владика Йосиф Мілян провів робочу зуст-
річ з  головою Української асоціації Південної Африки 
Дзвениславою Качур, яка прибула до Києва як делегат 
від громади українців Південно-Африканської Республі-
ки, щоби просити надати священика для забезпечення ду-
ховних потреб українців ПАР. У зустрічі також взяли участь 
працівники ПМВ о. Віталій Храбатин і о. Роман Ільницький.

Дзвінка Качур розповіла, що громада українців ПАР 
переважно молода. Вона складається з представників мі-
шаних подружжів — українців, які одружилися з грома-
дянами ПАР, а також українських лікарів, моряків, IT-фа-
хівців та представників інших спеціальностей, які виїхали 
до Південної Африки на працю.

«Об’єднуватися ми почали у  2014 році після подій на 
Майдані. Я проживаю у  Кейптауні. Мабуть, чисельність 
наша в  Йоханнесбурзі більша, але організація краща 
в Кейптауні. А Посольство України розташоване в Прето-
рії», — зазначила Дзвенислава. І додала, що в Кейптауні 
діє й українська школа для дітей віком від 3-х до 12-ти ро-
ків. Більшість учнів тут зі змішаних сімей. Деякі розмовля-
ють українською, деякі — ні.

Вона зазначила, що один з представників української 
громади, будучи в  Австралії, познайомився зі священи-
ком УГКЦ о.  Ігорем Головком і розповів йому про ситуа-
цію з українцями в ПАР. Після цього владика Йосиф Мілян 
скерував отця Ігоря відвідати з душпастирським візитом 
українців в Південній Африці.

«Всі люди, які прийшли на службу, були дуже задоволе-
ні. Священик з Польщі, о. Богдан з РКЦ, надав приміщен-
ня своєї церкви у Преторії, — розповіла Дзвінка Качур. — 
Для нас священик дуже важливий. Це і розвиток громади, 
і об’єднання».

Голова Української асоціації Південної Африки запро-
сила владику Йосифа відвідати з душпастирським візитом 
українців у ПАР.

Голова ПМВ зазначив, що Стратегія розвитку УГКЦ 2020 
говорить, що Церква має дійти до кожного віруючого гре-
ко-католика і послужити йому в його духовних потребах: 
«Наша Церква буде старатися відгукнутися на потреби на-
ших вірних, де б вони не були і скільки б їх не було».

Він зауважив, що такий візит можна було б здійснити 
наприкінці листопада  — поспілкуватися з  українцями, 
провести богослужіння, вивчити духовні потреби у  ПАР. 
Владика Йосиф також висловив бажання зустрітися з міс-
цевим архиєпископом РКЦ і нунцієм, а також з представ-
никами українського дипломатичного корпусу.

Владика Йосиф також поцікавився, які вимоги до май-
бутнього душпастиря. Голова Української асоціації Пів-
денної Африки зазначила, що для священика в  ПАР 
обов’язковим є знання англійської мови і наявність водій-
ських прав, оскільки громадський транспорт майже від-
сутній, а відстані — доволі великі.

СЕРПЕНЬ
З САМБОРА ДО ЗАРВАНИЦІ 
Святою Літургією у церкві Різдва Пресвятої Богороди-

ці м. Самбора 3 серпня розпочалася ХІІІ Міжнародна пі-
ша проща родин мігрантів та людей доброї волі від Сам-
бора до Зарваниці — від Самбірської чудотворної ікони 
Богородиці до Зарваницької, — організована Пастораль-
но-міграційним відділом УГКЦ. 

У богослужінні взяли участь декан Самбірський о. Бог-
дан Добрянський, о. Антон Борис, духівник прощі, о. Ва-

силь Комарницький із Київської Архиєпархії, о.  Володи-
мир Луцевич, парох Мурованого.

Із Самбора вирушило понад 300 паломників із шести 
областей України. Наймолодшому — 5 років, найстаршо-
му — 85. Серед учасників прощі заробітчани із 10 країн, 
а також родичі заробітчан, які працюють у 21 країні світу. 
До Зарваниці вони прибули 12 серпня. Керівник прощі — 
Людмила Пушкар. 

Засновником та першим духовним опікуном прощі був 
світлої пам’яті о. Василь Поточняк.

ВЕРЕСЕНЬ 
ПЕРШИЙ ВІЗИТ ЄПИСКОПА УГКЦ 
ДО ФІНЛЯНДІЇ
У суботу, 22 вересня, відбулась Архиєрейська Боже-

ственна Літургія в  катедральному храмі cвятого Генріха 
в Хельсінкі, яку очолив голова ПМВ УГКЦ владика Йосиф 
Мілян. З ним співслужили: душпастир для українців гре-
ко-католиків Естонії о.  Олег Поп’юк та працівники ПМВ 
о. Андрій Гах, о. Віталій Храбатин та о. Роман Ільницький.

Це перший візит українського єпископа до Фінляндії.
Після Літургії відбулась зустріч з громадою та дружнє 

спілкування.

Довідка. Перші постійні богослужіння розпочалися 
у  Хельсінкі у  2011 р. Тоді до вірних УГКЦ тричі на рік 
приїжджав о.  Іван Мачужак — на Різдво, Пасху та на 
початку навчального року. З 2016 р. служіння у Хель-
сінкі для української громади перейняв о. Олег Поп’юк. 
Богослужіння відбуваються кожної четвертої неділі мі-
сяця о 16.00 в катедрі святого Генріха. З кожним роком 
щораз більше українців приїжджає до Фінляндії на по-
стійне місце проживання. Нова діаспора формується 
з осіб, які на початку 2000-х років приїхали на навчан-
ня та працю.
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ХРАМОВИЙ ПРАЗНИК У ТАЛЛІННІ
У неділю, 23 вересня, в  рамках візиту делегації ПМВ 

до Естонії відбулась Архиєрейська Божественна Літургія 
з нагоди храмового празника парафії Богородиці Троєру-
чиці в Таллінні, яку очолив голова ПМВ УГКЦ владика Йо-
сиф Мілян. З ним співслужили: душпастир для українців 
греко-католиків Естонії о. Олег Поп’юк та працівники ПМВ 
о. Андрій Гах, о. Віталій Храбатин та о. Роман Ільницький.

Після Літургії святкування продовжилось і всі мали на-
году поспілкуватись з єпископом.

Довідка. Талліннська парафія Української Греко-Ка-
толицької Церкви в  Естонії була заснована з  благо-
словення Києво-Галицького митрополита Кир Воло-
димира Стернюка в 1991 році. У жовтні 2000 року Тал-
ліннська парафія УГКЦ була освячена на честь Божої 
Матері Троєручиці — заступниці всіх невинно скрив-
джених. Чин освячення звершив Блаженніший Любо-
мир Гузар — Глава УГКЦ (2001-2011). Нині в Естонії є ще 
дві греко-католицькі громади в містах Тарту та Пилва.

ЗУСТРІЧ У ТАРТУ 
У неділю, 23 вересня, в  рамках візиту делегації ПМВ 

до Естонії відбулась Архиєрейська Божественна Літургія 
в місті Тарту. Після Літургії відбулася зустріч з громадою.

Це перший візит українського греко-католицького 
єпископа до цієї громади.

Тарту  — друге найбільше місто Естонії після Таллін-
на. Це велике студентське містечко, до якого на навчання 
приїжджає і багато української молоді, а останнім часом 
українці приїжджають сюди і на працю.

Служіння в  місту Тарту розпочалось на початку 90-х, 
коли о. Павло Яхимець, ЧСВВ, один-два рази на місяць до-
їжджав сюди з Вільнюса. З 2003 року о. Володимир Паліє-
нко розпочав служіння в Естонії — Таллінні та Тарту. Саме 
відтоді почалися регулярні богослужіння один раз на мі-

сяць. Згодом громада виросла та зміцніла. З 2015-го з но-
вим священиком, о. Олегом Поп’юком, богослужіння по-
чали відбуватись двічі на місяць. Також в українській су-
ботній школі Тарту відбувається катехизація, проводяться 
літні християнські табори.

ПОМОЛИТИСЯ З ПАПОЮ 
В ЛАТВІЙСЬКІЙ АҐЛОНІ ТА ТАЛЛІНІ
24 вересня на запрошення Ризького митрополита 

Збігнєва Станкевича, делегація ПМВ взяла участь у  Свя-
тій Месі, яку очолив Папа Франциск у  відпустовому міс-
ці Аґлона (Латвія), паломництвом до якого завершився 
одноденний Апостольський візит Святішого Отця Фран-
циска до Латвії.

«Покажи, що Ти є Матір’ю» — ці слова молитви, які та-
кож є гаслом Апостольської подорожі Папи Франциска до 
Латвії, стали темою проповіді, яку Святіший Отець виго-
лосив під час Святої Меси в міжнародному Марійському 
санктуарії в  Аґлоні на південному сході Латвії, до якого 
протягом століть з’їжджаються паломники різних конфе-
сій, аби вшанувати Небесну Покровительку цього регіону.

Євхаристійне богослужіння на честь Марії  — Матері 
Церкви звершувалося латинською та латиською мовами, 
під час нього прозвучали читання з Діянь апостолів про 
те, як Ісусова Мати перебувала на молитві з апостолами, 
та з Євангелія від Івана про те, як Марія стояла під хрес-
том, а Ісус доручив їй Свого улюбленого учня, а йому — 
Свою Матір.

9 вересня 1993 р. Аґлону відвідав Папа Іван Павло II. 
Він відслужив Месу, в якій брало участь близько 380 000 
паломників.

А 25 вересня на запрошення Апостольського Адмі-
ністратора в  Естонії єпископа Філіпа Журдана делегація 
ПМВ на чолі з його головою владикою Йосифом Міляном 
взяла участь у Святій Месі, яку очолив Папа Франциск на 
площі Свободи в Таллінні (Естонія).

Як повідомляє Vatican News, у контексті читання з Кни-
ги Виходу, в якому мовилося про прихід єврейського на-
роду, звільненого з єгипетського рабства, до гори Синай, 
Святіший Отець зауважив, що ця розповідь нагадує також 
і про змагання за свободу естонського народу та всіх Бал-
тійських країн. «Вам відома боротьба за свободу, ви мо-
жете ототожнитися з  цим народом. Отож, буде корисно 
послухати те, що Бог каже Мойсеєві, аби зрозуміти те, що 
Він говорить нам, як народові».

Наприкінці Святої Меси Папа звернувся до присутніх 
з прощальним словом: «Дорогі брати й сестри, перед тим, 
як уділити кінцеве благословення та завершити цю Апос-
тольську подорож до Литви, Латвії та Естонії, хочу подяку-
вати вам усім, починаючи від Апостольського Адміністра-
тора Естонії. Дякую за вашу гостинність, що свідчить про 
велике серце цього малого стада!».

Перебуваючи у  Таллінні, Папа Франциск мав також 
екуменічну зустріч з  молоддю в  лютеранському храмі 
св. Карла. У храмі Святішого Отця привітали дівчина-ка-
толичка та юнак-лютеранин. Вони зазначили, що багато 
молодих людей, які прибули на зустріч, не є католиками, 
а деякі з них навіть не християни, але всі вони визнають 
в особі Папи Франциска Божу людину, батька, який про-
мовляє з любов’ю і щирістю та говорить їм про Христа.

Крім того, цього дня у  катедральному соборі Таллін-
на Папа Франциск зустрівся з підопічними «Карітас» і се-
стер-місіонерок Милосердної Любові.

ЗУСТРІЧ У ТАЛЛІННІ З АПОСТОЛЬ-
СЬКИМ АДМІНІСТРАТОРОМ В ЕСТОНІЇ
Голова ПМВ владика Йосиф Мілян зустрівся в Таллінні 

з Апостольським Адміністратором в Естонії Філіпом Жур-
даном.

Владика Йосиф подякував за запрошення взяти участь 
у візиті Святішого Отця Папи Франциска до Естонії. Голова 
ПМВ наголосив, що це запрошення — добрий жест в бік 
УГКЦ та Пасторально-міграційного відділу зокрема.

Єпископи обмінялись враженнями від візиту Папи 
Франциска до Балтійських країн. А також поспілкувались 
про душпастирську ситуацію в Естонії, зокрема щодо на-
дання духовної опіки українцям.

ЖОВТЕНЬ
ЮВІЛЕЙ У БУДАПЕШТІ 
З нагоди 10-ліття української греко-католицької грома-

ди у Будапешті голова ПМВ владика Йосиф Мілян відвідав 
угорську столицю і звершив Літургію в церкві святого Ми-
хаїла. Йому співслужили: митрополит Угорської Греко-Ка-
толицької Церкви владика Филип Кочіш, душпастир для 
українців греко-католиків Угорщини о.  Дам’ян Габорій, 
о. Іван Паньків, о. Михайло Лесів та о. Роман Улей. Літур-
гію своїм співом прикрасив октет «Теофорос» Львівської 
духовної семінарії Святого Духа.

«Ми сьогодні святкуємо 10-літній ювілей громади, кот-
ру називаємо Церквою, бо церква — це не мури, а об’єд-
нання людей, які вірують в Єдиного Бога. І кожен з нас в цій 

будові живої Церкви є, за словами cвятого Папи Івана Пав-
ла II, «живим камінням». І від того, наскільки ми чутливі 
і вразливі на Боже Слово, наскільки ми готові реалізувати 
Боже Слово у будь-яких вимірах нашого людського життя, 
настільки зміниться цей світ. Тоді Бог буде нам усім Богом, 
а ми йому — народом. «На Твоє слово закину сіті», — про-
мовив Петро. Спробуємо знайти час, щоби вслухатися у Бо-
га, у його Слово, бо воно змінить нас, а ми — цей світ», — 
звернувся владика Йосиф під час проповіді до присутніх.

На завершення урочистостей в  церкві привітальне 
слово виголосили Посол України в  Угорщині Любов Не-
поп та угорський митрополит. А відтак владика Йосиф 
вручив подячні грамоти активним парафіянам та мецена-
там парафії. Опісля відбувся духовний концерт за участі 
відомого львівського тенора Назара Тарцишина та семі-
наристів. Також у рамках ювілейного святкування відбу-
лася фотовиставка про історію парафії. 

Перша Літургія для українців греко-католиків в  Угор-
щині була звершена 3 жовтня 2008 року в церкві св. Фло-
ріана. Тоді богослужіння очолив глава УГКЦ Блаженні-
ший Любомир Гузар у співслужінні з владикою Филипом 
Кочішем та владикою Богданом Дзюрахом. Після Літургії 
відбулася зустріч українського і  угорського духовенства 
з українською громадою в приміщенні Державного само-
врядування українців Угорщини, на якій обговорювалося 
питання духовної опіки для українців. Від цього моменту 
церкви домовлялися між собою про те, як можна виріши-
ти питання призначення священика з  України, який мав 
би опікуватися громадою.

Для переговорів між церквами та налагодження кон-
тактів з українською громадою був призначений секретар 
ПМВ о. Василь Поточняк. Отець Василь відвідував україн-
ські громади з душпастирськими візитами та налагоджу-
вав співпрацю між угорською церквою та громадою.

З 2012 року голова ПМВ призначив священника Київ-
ської архиєпархії УГКЦ о. Дам’яна Габорія регулярно відві-
дувати українські громади Угорщини. Українців в Угорщи-
ні ставало все більше, духовні потреби зростали. Вже було 
замало Літургій раз на місяць. У 2016 році за сприяння мі-
ністра Людських ресурсів Угорщини Балога Золтана була 
надана матеріальна підтримка для того, щоб українці ма-
ли душпастирську опіку на постійній основі. Цього ж року, 
з вересня, почалися щонедільні богослужіння. Українська 
греко-католицька громада в  Будапешті отримала назву: 
парафіяльна спільнота Покрови Богородиці в Будапешті.

Від цього моменту починається активне релігійне жит-
тя громади, створюються різні церковні спільноти та цен-
три. Зокрема, у  2016 році розпочали діяльність пасто-
ральна і економічна ради при парафії. У 2017 р. створю-
ються спільноти Матері в молитві та Назаретських родин, 
Центр душпастирства молоді. У 2018 році — Центр під-
тримки сім’ї.

У вересні 2018 року з благословення владики Йосифа 
Міляна при парафії створили Українську школу лідерства 
ім. кардинала Любомира Гузара, скаутську організацію 
«Католицькі Скаути Європи», представництво церковно-
го телебачення «Живе ТВ» та церковний хор.

При парафії друкується «Парафіяльний вісник», відбу-
ваються катехизації для дітей, молоді та дорослих, здій-
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снюються прощі до святих місць, організовуються святку-
вання церковних та державних свят і різні культурно-ду-
ховні програми. Відбуваються літні християнські табори 
для дітей. Парафіяни активно займаються харитативною 
діяльністю. Найважливіше завдання і виклик, який стоїть 
сьогодні перед спільнотою, — це побудова свого україн-
ського храму.

ЗУСТРІЧ ПМВ З СЕКРЕТАРЕМ 
КОНГРЕГАЦІЇ СХІДНИХ ЦЕРКОВ
Під час робочого візиту до Рима делегація ПМВ у скла-

ді владики Йосифа Міляна, о. Андрія Гаха та о. Романа Іль-
ницького зустрілась з  секретарем Конгрегації Східних 
Церков архієпископом Цирілем Василем.

Сторони обговорили стан душпастирської опіки над 
вірними в  країнах, де немає ієрархічних структур УГКЦ. 
Представники ПМВ також розповіли архієпископу про 
проведення II Форуму мігрантів УГКЦ Центральної і Захід-
ної Європи, який відбувся 5-7 жовтня у Римі і був присвя-
чений молоді. 

ЗУСТРІЧ З ЄПИСКОПОМ ІБІСЬКИМ

У рамках робочого візиту до Іспанії голова ПМВ УГКЦ 
владика Йосиф Мілян зустрівся з єпископом Ібіським Ві-
сенте Хуаном Сегура. У зустрічі також взяв участь рефе-
рент зовнішніх зв’язків ПМВ о. Віталій Храбатин.

Владика Йосиф розповів про діяльність Пастораль-
но-міграційного відділу і  зокрема про Форум мігрантів 
УГКЦ Центральної та Західної Європи, що відбувся у Римі 
5-7 жовтня.

Під час зустрічі сторони також обговорили питання 
пастирської діяльності УГКЦ в  Європі загалом та Іспанії 
зокрема і душпастирської праці з молоддю. Єпископи на-
голосили на необхідності адекватної та послідовної праці 
для нової української діаспори.

Голова ПМВ висловив подяку єпископу та присутнім 
працівникам курії за душпастирську опіку над україн-
ськими мігрантами. Єпископ Вісенте розповів про життя 
його невеликої дієцезії, а на завершення зустрічі запро-
понував відвідати катедральний собор.

СВЯТО ПОКРОВИ У САНТА ЕУЛАРІЯ
На свято Покрови Пресвятої Богородиці голова ПМВ 

владика Йосиф Мілян звершив Літургію в іспанському мі-
сті Санта Еуларія в українській парафії Воскресіння Хри-
стового.

«Сьогодні святкуємо свято Покрови. Це празник, який 
засвідчує, що Богородиця, мати Ісусова, настільки пе-
рейнялася нападами у Константинополі, що з’явилася на 
молитовне прохання людей і  захистила їх. І ті, що напа-
дали, не побачили зібраного народу. Вважають, що князь 
Аскольд, поганин, далекий від християнства, повернув-
шись з тієї війни, охрестився і відтоді Україна починає бу-
ти християнською,  — зазначив владика Йосиф під час 
проповіді. — У 1037 році Ярослав Мудрий віддав Україну 
під Покров Пресвятої Богородиці. Тому нам має бути лег-
ко вибирати справді вічні цінності».

Єпископ відзначив, що Україна, обравши християн-
ство, «вибрала кращу частку»: «Вибрала у вірі, у Бозі. Ви-
брала не тільки інший спосіб життя духовного. Ми сьогод-
ні говоримо, що Україна ще тоді вибрала європейський 
вимір свого розвитку. Якби над Україною, її небом ми не 
мали єдиної надійної захисниці — Пресвятої Богородиці, 
ми би сьогодні не тішилися тією дорогою, яка веде нас до 
остаточної свободи і суверенної Української держави».

СПІВПРАЦЯ З ІСПАНСЬКИМИ 
ЄПИСКОПАМИ 
У рамках робочого візиту до Іспанії Голова ПМВ вла-

дика Йосиф Мілян зустрівся з єпископом Жирони Фран-
циском Пардо. У зустрічі також взяли участь секретар 
ПМВ о. Андрій Гах, референт зовнішніх зв’язків ПМВ о. Ві-
талій Храбатин і  вікарій Ординаріату для Східних Като-
лицьких Церков Іспанії о. Андрес Естебан.

Сторони обговорили питання організації душпастир-
ства для українців греко-католиків у провінції Жирона. 

Такі ж зустріч відбулася і з єпископом дієїцезії Льєйда 
Сальвадором Хіменесом Вальсом, з  архієпископом Тар-
рагонським Хайме Пуджолем Пальсельсом та єпископом 
Тортоським Енріке Бенавентом Відалом, на яких обгово-
рили питання співпраці щодо вдосконалення душпастир-
ської опіки над вірними УГКЦ в Іспанії і, зокрема, провін-
ціях Льєйда та Каталонія.

ГОСТІ З ІЗРАЇЛЮ

Голова ПМВ владика Йосиф Мілян зустрівся з о. Атанасі-
осом Хаддадом з Мелхітської Католицької Церкви та гру-
пою викладачів католицьких шкіл з єпархії св. Івана в Га-
лілеї, місцевості м. Хайфа (Ізраїль), які прибули до Києва.

Гості помолились на Святій Літургії і  ознайомились 
з  Патріаршим собором УГКЦ та канцелярією Київської 
архи єпархії.

ЛИСТОПАД
ЛІТУРГІЯ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ ДУБАЯ
Голова ПМВ Владика Йосиф Мілян звершив Літургію 

для українців греко-католиків на римо-католицькій пара-
фії св. Марії в м. Дубай.

Під час проповіді у 24-ту неділю після Зіслання Святого 
Духа єпископ прокоментував історію про зцілення крово-
точивої жінки та воскресіння єдиної дочки Яіра. «В Єван-
гелії Христос дуже часто критикував тодішнє духовен-
ство, що воно не зовсім віддане і вірне справі, яку робить. 
Проте до начальника синагоги Він спустився, щоби допо-
могти. Він йшов туди, аби рятувати дитину. Бог завжди є 
там, де ми просимо про рятунок. І ця кровоточива жінка, 
витративши весь свій маєток, уповаючи на останню на-
дію, торкнулася краю Його одежі — і вилікувалася. Чи і ми 
не є такими? Щоби рятувати свою позицію, бізнес, добре 
ім’я, здоров’я прибігаємо до різних середників, вдаємося 
навіть до тих, які малоймовірно допоможуть, і лише коли 

вичерпаємо весь потенціал, згадуємо, що є ще Бог. А Бог 
від нас вимагає віри».

Голова ПМВ наголосив, що добро робить добро і  за-
кликав присутніх робити добрі справи в ім’я інших людей: 
«Так мало від нас вимагається, щоби когось торкнутися 
своєю любов’ю, своїм милосердям, своєю людяністю. Лю-
дяність сьогодні так мало вартує, але так дорого коштує. 
Нам не важко торкнутися когось своєї увагою, взяти ко-
гось у свої обійми. Тож пробуймо торкатися рукою своєї 
віри тих, хто потребує допомоги, аби стати на ноги. Бог 
завжди простягає людині руку. Тому робімо маленькі Бо-
жі справи, а Бог нас торкнеться і, якщо ненароком впаде-
мо, підніме».

Візит делегації ПМВ до ОАЕ стосується передусім пи-
тання відновлення сталого душпастирства українських 
громад у містах Дубай і Абу-Дабі.

НОВИЙ СВЯЩЕНИК ДЛЯ УКРАЇНЦІВ ОАЕ

У рамках візиту до ОАЕ делегація Пасторально-мі-
граційного відділу на чолі з його головою владикою Йо-
сифом Міляном зустрілися в Абу-Дабі з Апостольським Ві-
карієм Південної Аравії владикою Полом Хіндером.

Владика Йосиф представив йому нового священика 
для українців греко-католиків Об’єднаних Арабських Емі-
ратів о. Степана Лилака.

Сторони також обговорили подальшу співпрацю щодо 
надання душпастирської опіки українцям в ОАЕ.
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З 26 червня по 1 липня у Марійському духовному цен-
трі в  Зарваниці відбувся VIII практичний спецкурс ПМВ 
УГКЦ з місійного служіння для семінаристів передостан-
нього року навчання. У спецкурсі взяли участь близько 90 
вихованців всіх семінарій УГКЦ в Україні.

Упродовж тижня з семінаристами ділилися своїм ду-
шпастирським і  місіонерським досвідом єпископи, свя-
щеники, військові капелани, представники монаших 
спільнот, експерти з питань явища міграції та релігі-
єзнавці.

Учасники почули свідчення місіонерів з  Італії, Угор-
щини, Казахстану та з місійних теренів різних регіонів 
України.

Оскільки ПМВ дбає не тільки про формацію вихован-
ців семінарій, а й майбутніх їмостей, на останні три 
дні курсу традиційно запросили дівчат семінаристів, 
які планують послужити Церкві в  одруженому стані. 
Своїм досвідом з ними ділилися дружини священиків, які 
проживають на міграційних теренах.

Далі подаємо найцікавіші виступи. 

Владика 
Йосиф Мілян, голова 
ПМВ

НАМ ТРЕБА БАГАТО СВЯЩЕНИКІВ, НА НИХ ЧЕКАЄ 
НАШ НАРОД В РІЗНИХ КУТОЧКАХ СВІТУ

ПМВ опікується 44 країнами світу, де немає ієрархічних 
структур УГКЦ, і  дбає про те, щоби забезпечити духовні 
потреби вірних на тих теренах.

Близько 20 країн ми охопили своєю увагою і там чи ста-
більно, чи час до часу здійснюється душпастирство для 
наших вірних, в інших ми постійно моніторимо ситуацію 
і намагаємося розвинути служіння. Йдеться не тільки про 
країни Європи. Є і Схід — наприклад, маємо дві парафії 

були пророки, які сказали: Господь полишив святиню і пі-
шов зі своїм народом у неволю. Подібно й тепер — Хрис-
тос пішов з нашим народом у Польщу, Францію, Португа-
лію, за океан… Всюди, куди пішли наші люди.

Владика Кен Новаківський нам розповідав, як нещо-
давно був у Гонконзі — на Службу Божу зібралося понад 
200 людей, правда китайців греко-католиків. Після Служ-
би повели до ресторану  — а там синьо-жовті прапори, 
тільки українська кухня. Гонконг! Почав показувати фото-
графії і каже: ці люди зі Збаража, ці з Тернополя. У мене аж 
виникло бажання відвідати наших людей у Гонконзі.

В Україні немає місійних семінарій. Але це не озна-
чає, що священики не мають місійного покликання йти за 
Христом до свого народу.

Бог покликав вас з народу, вибрав з того народу. Якщо 
поняття священика окреслює для нас того, хто не готовий 
залишити все і вирушити з дружиною та дітьми (чи коли 
він неодружений — самому) за своїм народом, щоби йо-
му служити, то не знаю, чи це називається священством. 
Христос перший йде, Він нас випереджає, вказує нам до-
рогу, і нам буде з Ним добре, бо ми маємо Його священ-
ство, яке Він нам дарує через руки єпископів.

Хай зерно Божого Слова, досвід наших душпастирів, які 
є там, де є наш народ, вас надихне. Хай допоможе вам бути 
солідарними. Якщо не самому йти, то принаймні бути солі-
дарними з тими священиками і їхніми родинами, як добрі 
друзі, які завжди підтримають. Хай Бог дає вам сили успіш-
но завершити ваше навчання на добрих, святих, відкритих 
на служіння священиків, бо люди нас чекають всюди!

Владика  
Василь Тучапець, 
екзарх Харківський

УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА ПОСТАЄ НА СХОДІ  
  ВСЕ ГОЛОСНІШЕ І АКТИВНІШЕ

Харківський екзархат — наймолодший (був створений 
у 2014 р.) і включає три області: Харківську, Сумську і Пол-
тавську.

На той час наших парафій було дуже мало. Церква 
не мала сприятливих можливостей для свого розвитку. 
У Харківській області йшла пропаганда «русского мира», 
але Церква існувала і старалася послужити нашим людям, 
які живуть і на Сході Україні. Там багато вихідців з Захід-
ної України, студентів, які навчаються у  харківських уні-
верситетах. Але в останні роки приходять й інші люди, які 
виросли на Сході, але свідомо вибирають нашу Церкву. 
Українська Церква в останні роки постає на Сході все го-
лосніше і активніше.

На сьогодні у Харківському Екзархаті служать 19 свяще-
ників, зареєстрована 21 громада і дві місійні станиці у Хар-
ківській області — в Ізюмі і Лозовій. Будується 5 храмів, зо-
крема головний катедральний собор у Харкові, який ста-

VIII спецкурс  
з МІСІЙНОГО СЛУЖІННЯ  
для семінаристів

Курси для семінаристів в ОАЕ (Абу-Дабі і Дубаї). Позаминулого року на Великдень 
на Службу Божу в Дубаї прийшло понад 1000 людей. Ма-
ємо запрошення до Шанхаю, Японії. Була «вилазка боєм» 
до ПАР, де є багато наших жінок. Отець Ігор Головко, який 
душпастирює в Австралії, повертаючись з Європи, відві-
дав нашу громаду і відслужив нашим людям Святі Літургії 
у ПАР. Тепер готуємо візит до ПАР від ПМВ.

Ми тісно співпрацюємо з МЗС, зокрема з відділом, який 
опікується українцями за кордоном. Під час душпастир-
ських візитів в  різні країни обов’язково зустрічаємось 
з  місцевими ієрархами Римо-Католицької Церкви, пред-
ставниками посольства або консульства України, громад-
ських організацій українців і українських шкіл.

Наша Церква приділяє значну увагу питанню духовної 
опіки вірних за кордоном. Церква завжди супроводжує 
свій народ. У Стратегії розвитку УГКЦ-2020 зазначено, що 
Церква буде супроводжувати своїх вірних, де б вони не 
були і скільки б їх не було. І ми це пробуємо робити.

Наш спецкурс покликаний представити семінаристам 
на практиці душпастирство на міграційних теренах. Якби 
так сталося, що ви би бажали послужити в Іспанії, Порту-
галії, Греції, на Кіпрі, у ПАР, країнах Балтії, то можу сказати, 
що нам треба багато священиків, на яких чекає наш народ 
в різних куточках світу. Але це мають бути духовні особи, 
які будуть жертовно служити Богові, Церкві і рідному на-
родові.

Тішуся великою кількістю учасників нашого цьогоріч-
ного спецкурсу. Ви скоро завершите своє навчання у се-
мінаріях, станете священиками і проповідниками. Будете 
тими, хто реалізує заповідь Христову і мотто нашого семі-
нару — «Ідіть і навчайте». Не кожен професор, який має 
добрі знання, може добре викласти предмет. Не кожна 
добре підготовлена лекція професора ляже вам до серця 
і запам’ятається. Тож щоби йти проповідувати і хрестити, 
замало освіти, нашого спецкурсу, диплому. Тому я хотів би 
звернути увагу усіх вас на ревність. Ви маєте бути гарячі, 
щоби гідно проповідувати Христа Розп’ятого і Воскресло-
го. Не маючи вогню у серці, ви не зможете запалити інших.

Владика  
Теодор Мартинюк, 
єпископ-помічник 
Тернопільсько-
Зборівський

МІЛЬЙОНИ НАШИХ ВІРНИХ ПОЗА МЕЖАМИ РІДНОЇ 
ЗЕМЛІ ЧЕКАЮТЬ НА ВАС

Хочу передати вам запрошення від імені мільйонів на-
ших вірних поза межами рідної землі, які перебувають 
там короткотерміново чи тривало. Вони чекають на вас! 
Жнива великі, а робітників мало, охочих мало. На мою 
думку, ми — священики, єпископи — поки ще не зрозумі-
ли, не відчули особисто того, що називається «вийти і піти 
за Христом». У Старому Завіті є момент, коли народ Ізраї-
лю, потрапивши у неволю, почав сумніватися: а де Бог? Та 
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не пасторально-духовним осередком УГКЦ в тому регіоні.
Екзархат зростає і  розвивається. Зараз у  Харкові вже 

до 200 людей приходять на Службу Божу.
Стратегія розвиту Харківського Екзархату — реєстра-

ція громад в  районних центрах. Найближчі роки плану-
ється зареєструвати 9 громад — по три в кожній облас-
ті. Для нових громад треба буде нових священиків. І там 
працю треба буде починати фактично з нуля. Тобто це та-
ка праця апостольська, місійна. Як відбувається організа-
ція парафій? Найперше винаймаємо житло для священи-
ка, приміщення, щоби він міг проводити богослужіння, а 
тоді вже шукаємо земельну ділянку, звертаємось до міс-
цевої влади, якщо не дають — шукаємо кошти і купляємо 
ділянку, будуємо капличку, а згодом і церкву.

На наших теренах дуже важлива діяльність благодійно-
го фонду Карітас, особливо з початком війни. Наша Цер-
ква багато робить на Сході через Карітас, допомагаючи 
людям, які постраждали від війни, та іншим потребуючим. 
У Харківській області приблизно 200 тисяч переміщених 
осіб. Більшість — у Харкові. Карітас допомагає з житлом, 
орендою, продуктами. Є різні проекти, які допомагають 
людям відкрити свою справу, зокрема Карітас США допо-
магає здобути грант на відкриття власної справи або до-
помагає опанувати нову професію. Надається психологіч-
на та юридична допомога, реабілітація дітей, які пережили 
війну. Через Карітас багато людей приходить до Церкви.

Влітку в Екзархаті на кожній парафії проводять «Веселі 
канікули з Богом», щоби прищеплювати дітям ази христи-
янського життя. А через дітей — батькам.

Схід України  — велике поле євангельської апостоль-
ської праці. 

Владика Йосафат 
Говера, екзарх Луцький

ВОЛИНЬ ЧЕКАЄ СВОЇХ ВІДВАЖНИХ МІСІОНЕРІВ
Кожен з вас має поставити собі питання, як він хоче се-

бе реалізувати як священик? Служіння священика важли-
ве всюди, де його Церква потребує. А Церква сьогодні по-
требує в різних місцях — і поза межами України, і в Украї-
ні. Коли я їздив до Німеччини, то там католики кажуть, що 
вони «в діаспорі», тому що вони у меншості, більшість про-
тестантів, а католиків лише 10-15% від загального населен-
ня, решта — представники інших конфесій та релігій або 
атеїсти. Луцький екзархат в Україні — це теж своєрідна ді-
аспора, греко-католики у меншості, а переважна більшість 
людей — православні. Одначе це рідні наші терени. Луць-
ка єпархія у XIX столітті налічувала 1200 парафій! Володи-
мирська єпархія мала 600 парафій. Так було до 1839 року, 
коли УГКЦ на Волині була репресована і ліквідована.

Водночас, багато людей продовжували триматися сво-
єї Церкви, і не приймали хрещення та не вінчалися у пра-

вославних церквах, які були їм нав’язані. І коли відроди-
лася місія часів Миколая Чарнецького між Першою і Дру-
гою світовими війнами, то почало знову приходити багато 
людей. Деякі парафії налічували по 1000 вірних у міжво-
єнний період. Тому відродження УГКЦ на Волині  — це 
черговий етап, щоби знову відродити наше життя, і воно 
поволі рухається.

Кожен має знайти свою місію і  пізнати, до чого його 
кличе Бог. І може багато кого з вас Господь кличе як раз 
на Волинь. Волинь чекає своїх відважних місіонерів. 

Владика Дмитро 
Григорак, правлячий 
архиєрей Бучацько-
Чортківської єпархії

НАЙГОЛОВНІШІ ЕЛЕМЕНТИ ХАРИЗМАТИЧНИХ РУ-
ХІВ: МОЛИТВА В СПІЛЬНОТІ, ЧИТАННЯ СВЯТОГО 
ПИСЬМА І ДАРИ ХАРИЗМИ

Харизми — це особливі благодаті. У Церкві є два види 
благодатей: ті, що властиві Святим Таїнствам, і специфічні, 
що називаються харизмами.

Харизми з’явилися з  виникненням Церкви  — з  дня 
П’яти десятниці. Вони були поширені у всій первісній Цер-
кві, але згодом були забуті.

До харизматичних рухів різне ставлення. Це не при-
клад для нас. Але Бог дав ці дари своїй Церкві. Папа 
Іван ХХІІІ почав ІІ Ватиканський Собор молитвою до Свя-
того Духа: «Обнови свою Церкву новою П’ятидесятницею, 
щоб можна було бачити знаки і чуда». І Бог почув Папу.

Так, у 1966 році два професори католицького універси-
тету Д’юкейн у Пітсбурзі зацікавилися рухом, що підкрес-
лював роль Святого Духа. У січні 1967 року вони відвідали 
молитовне зібрання, на якому зрештою отримали хрещен-
ня Святим Духом. Наступного тижня один з них покладав 
руки на інших професорів свого університету, і ті також от-
римали переживання Святого Духа. Пізніше під час зібран-
ня в  університеті Д’юкейн ще більше людей попросили 
професорів помолитися за них. Це спричинило в каплиці 
явище, під час якого вони, а також інші присутні студен-
ти, теж отримали Святого Духа і говорили іншими мовами. 

Цей рух вивчали і вирішили, що це Боже явище, що він 
автентичний і потрібний Церкві.

Цей рух не сприймає авторитарного будівництва звер-
ху чи ззовні, і керуючі органи радше дорадчі — вони ли-
ше координують рух спільноти. У кожній спільноті є лідер 
з-поміж її членів, переважно мирянин. Але мусить бути 
і духівник, який має право вето. Він не керує, а спостері-
гає. А якщо бачить, що спільнота не так розвивається, то 
він корегує дії лідера.

Римські архиєреї не просто толерували харизматичний 
рух, щоби втримати його в лоні Церкви, але щиро й актив-
но підтримували його розвиток, бачачи в цьому русі прав-
диве діяння Бога і приймаючи його як надію для світу.

Зокрема, Папа Павло VI казав: «Харизматична Віднова 
є надією Церкви і Світу!» До молодих він звернувся таки-
ми словами: «Великою радістю для нашого часу, для на-
ших братів є ваше покоління молодих католиків-хариз-
матів! Людей, котрі світові сповіщають про славу і велич 
Бога, що об’явився в  день П’ятидесятниці». А Папа Іван 
Павло II зазначав: «Я завжди належав до цієї Віднови в Ду-
сі Святім... Переконаний, що цей рух є знаком діяння Ду-
ха Святого... Переконаний, що цей рух є найважливішим 
компонентом обнови всієї Церкви».

На сьогодні у світі нараховується 140 млн католиків-ха-
ризматиків, серед них 450 єпископів-харизматиків.

Найголовніші елементи харизматичних рухів — це мо-
литва в спільноті, читання Святого Письма і дари харизми.

Водночас, у  діяльності харизматичних рухів існують 
і  певні труднощі: це проблема з  послухом, замкнутість, 
відчуженість, елітарність (позиціонування себе як вибра-
них) або ж «творення парафії в парафії».

Владика Михаїл Бубній, 
екзарх Одеський 
та адміністратор 
Кримський

ДОБРА ДРУЖИНА СВЯЩЕНИКА —  
ЦЕ 70% ЙОГО ПАСТОРАЛЬНОГО УСПІХУ

Потреби нашої Церкви дуже великі. Де не торкнувся 
сильно комунізм і радянська влада, — там маємо процві-
тання. Я кажу про те, що Галичина збирає плоди, а Південь, 
Центр і Схід — засіває. Митрополит Андрей Шептицький 
дуже прагнув розвинути нашу Церкву на тих теренах. Йо-
му не вистачило часу, йому не дали певні політичні сили. 
Він вже навіть купив в Одесі земельну ділянку, але через 
війну не встиг розвинути і покликати до життя нашу Цер-
кву на тих теренах.

Спецкурс ПМВ саме для того, щоби сказати правду про 
місійну ситуацію, яку маємо в Церкві. А правда така, що 
крім Галичини, наша Церква є по цілому світу. І в  яку б 
країну ви не поїхали — наші вірні там є!

Не тільки якесь згромадження чи чин має бути місіо-
нерським. Кожен священик у  душі має бути місіонером, 
мати відкрите серце, бути готовим йти туди, де його по-
требує Господь, вірні і  куди його посилає Церква. Це є 
правдивий священик! Ісус мав 12 апостолів на початку. 
А вас тут сьогодні 88. Уявіть, яка це сила!

Населення Одеського екзархату — 5,5 млн осіб. Він охо-
плює 4 області: Одеську, Миколаївську, Херсонську і Кіро-
воградську. Найменше розвинена наша Церква у Кірово-
градській, найбільше — в Херсонській, в якій створено на-
віть два деканати — Херсонський і Скадовський. Одеський 
екзархат налічує 54 діючих парафії, 44 священики і 2 дия-
кони. 8 храмів будуються. 14 заплановано спорудити.

Як єпископ дбаю, щоби кожен священик екзархату був 
забезпечений житлом, місцем служіння і  автомобілем. 

Хто любить море — маєте шанс бути близько моря, на по-
стійному курорті.

Я завжди кажу, що добра дружина священика — це 70% 
його пасторального успіху. Маю священика, який зізнався: 
«Владико, я хотів піти з цих теренів на Галичину, але дружи-
на не дала». А дружина співає, катехизує, все впорядковує, 
і завдяки такій дружині отець себе гарно віднайшов. Вже 
побудував два храми. А рушієм є дружина! Я більше ска-
жу: коли приїжджаю на його парафії, то люди більше гор-
нуться до їмості, ніж до священика — вона там і керівник, 
і  провідник. Люди нею тішаться. Тож, браття, від майбут-
ньої дружини дуже залежить ваше пасторальне служіння.

Отець Віталій Храбатин, 
референт зовнішніх 
зв’язків ПМВ

СВЯЩЕНИК ДЛЯ СВОЇХ ЛЮДЕЙ Є ЗНАКОМ 
ПРИСУТНОСТІ ХРИСТА — І В ЦЬОМУ ВИРАЗ ЙОГО 
МІСІЙНОСТІ

Конституція Другого Ватиканського собору Католицької 
церкви «Lumen Gentium» (Світло народів) серед іншого дає 
і  трактування священства у  сучасних умовах. Визначаль-
ними є дві тези про богословську ідентичність священика 
і про його апостольську місію. Ці дві речі особливо харак-
терні для священика, який буде душпастирем за кордоном.

Священик — це той, хто веде людей до спасіння. У Се-
редньовіччі більшість священиків і  ченців їхали на місії, 
запалені думкою, що треба спасати душі. Другий Ватикан-
ський Собор каже, що священик зі своєю потрійною місією 
(навчати, освячувати і управляти) має бути в самому серці 
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цього покликання Церкви. Ми є не тільки ритуальними слу-
жителями, відповідальними за обряд, ми — щось більше.

Священик покликаний, вибраний і  особливий в  очах 
Бога. Як зазначено в декреті Presbiterorum ordinis, свяще-
ник не є делегатом від спільноти перед Богом, як також 
не є Божим працівником для народу. Він вибраний Богом 
серед людей і для людей, щоби уприсутнити Ісуса Христа. 
Щоби своїм життям показати Ісуса Христа.

У різних харизматичних рухах сьогодні дуже часто па-
нує слово «успішність». А священик успішний тільки то-
ді, коли служить. У покликанні Христос кличе нас до того, 
щоби служити — і в тому є наше щастя. Коли ви будете 
священиками, ви відчуєте, що люди вас шукають, щоби ви 
щось зробили, а не щоби «бути». А ви якраз щоби «бути»! 
Адже через особисту посвяту священика відбувається Та-
їнство Преображення. Через священика Христос є при-
сутній між людьми.

Люди шукають у  священикові Ісуса Христа. Сьогодні 
священик має пригадати, що він є проповідником, тобто 
є для своїх людей знаком присутності Христа — і в цьому 
власне полягає вираз його місійності. А проповідує він пе-
редусім своїм прикладом.

Отець Любомир 
Яворський, заступник 
голови департаменту 
Патріаршої курії 
УГКЦ у справах 
душпастирства силових 
структур України

УГКЦ ЗАВЖДИ БУЛА ПРОМОУТЕРОМ  
У КАПЕЛАНСЬКОМУ СЛУЖІННІ

Моє капеланське служіння розпочалося у  2006 році, 
коли Блаженніший Любомир Гузар, будучи далекогляд-
ним, попросив владику Михаїла Ковтуна, щоби у Києві був 
департамент військового капеланства. Тоді ніхто не розу-
мів, що таке військове капеланство. У серпні 2006 року 
після паломництва до Зарваниці Блаженніший Любомир 
сказав мені: «Ви мусите відвідати кожну військову части-
ну». А там не чекали військових капеланів. Мені тоді бу-
ло 25 років, і треба було будувати капеланське служіння.

УГКЦ завжди була промоутером у капеланському слу-
жінні. У 2014 році наші священики були першими і найчи-
сельнішими, які поїхали у зону бойових дій на Сході Украї-
ни. Коли розпочалася війна, в УГКЦ було 47 військових ка-
пеланів. На сьогодні наша Церква має 600 ротацій у зоні 
бойових дій — це приблизно 170 військових капеланів.

Священики, з  парафій яких були мобілізовані хлопці, 
хотіли відвідати своїх парафіян у зоні бойових дій — про-
вести Літургію, посповідати. І так починали здійснювати 
капеланське служіння.

На Сході України в  зоні проведення АТО священики 
УГКЦ будують каплиці. Вже поставили 27 каплиць, зокре-
ма 4 каплиці-бліндажі у Луганській області.

Капеланське служіння відбувається не тільки на війні. 
Військові капелани проводять табори для дітей військо-
вослужбовців. За 4 роки в таких таборах, які організову-
ють в Одесі та Карпатах, взяли участь близько 1500 дітей.

Особливе служіння — для поранених. Там треба біль-
ше слухати, а не говорити. Коли ми приходимо у шпиталі, 
кажемо лікарям, що ми їхні колеги: ви лікуєте тіло, ми — 
душу. Якщо хлопець втратив кінцівки, то лікар вже нічого 
не зробить, тут потрібна робота священика.

Крім того, військові капелани опікуються родинами за-
гиблих на війні і звільненими полоненими.

Бачимо велику потребу у  капеланському служінні  — 
це дуже потрібний і благородний вид служіння.

Отець Андрій Марчук, 
директор філії Карітасу 
в Тернопільсько-
Зборівській архиєпархії

СОЦІАЛЬНЕ СЛУЖІННЯ ВИЯВЛЯЄ ВНУТРІШНЮ  
ПРИРОДУ ЦЕРКВИ І ПОКАЗУЄ, НАСКІЛЬКИ ЖИВОЮ  
Є ПАРАФІЯ

Мета соціального служіння — об’являти світові мате-
ринське обличчя Церкви та бути живим знаком присут-
ності Бога серед людей. Дияконія виявляє внутрішню 
природу Церкви і показує, наскільки живою є парафія. Це 

також випливає зі Стратегії УГКЦ-2020 «Жива парафія — 
місце зустрічі з живим Христом».

Переважно соціальні програми і  проекти УГКЦ реалі-
зуються через мережу Міжнародного благодійного фон-
ду Карітас України, який є офіційною благодійною органі-
зацією Церкви.

Щодо напрямків служіння, то це праця з дітьми та мо-
лоддю, сиротами, мігрантами, особами з  інвалідністю, 
літніми людьми, допомога сім’ям, які опинилися в  тяж-
ких життєвих обставинах, самотнім людям, ув’язненим, 
людям без постійного місця проживання, людям, які по-
страждали від стихійних катастроф, та українцям, які сьо-
годні потерпають від війни на Сході.

Не кожна парафія може реалізувати великий соціальний 
проект, але турбуватися про двох-трьох потребуючих осіб 
здатна кожна церковна спільнота. Мабуть, у кожного з вас 
на парафії будуть багатодітні сім’ї, сироти, тож потрібно 
спонукати парафіян турбуватися один про одного і нагаду-
вати, що парафія — це спільнота, об’єднана духом любові, 
в який бідні, самотні люди повинні завжди бути під опікою.

Мати Тереза казала: «Ми не можемо нагодувати всіх го-
лодних, але можемо дати їсти хоча б одному». А Христос ка-
зав, що, допомагаючи бідним, хворим, ув’язненим, ми Йому 
служимо.

Перший крок для успішного служіння в парафії — ви-
явлення ініціативних, соціально активних людей, гото-
вих присвятити час для соціального служіння в  парафії. 
Другий  — виявлення соціально незахищених категорій 
людей, які потребують допомоги. І третій  — підтримка 
і сприяння парафіянам, відповідальним за соціальне слу-
жіння у єпархії, архиєпархії чи екзархаті.

Часто люди ходять до храму і не знають одне одного, 
особливо у великих містах. А ділами милосердя парох мо-
же об’єднати паству.

Коли ми молимося за бідного, і Господь нам його дає, 
то одночасно Господь у своїй любові, милосерді і доброті 
посилає добру людину, яка має нагоди допомогти бідній 
особі. І пам’ятайте, що ви просите не для себе, а для по-
требуючого.

Отець Роман Демуш, 
Тернопільська 
архиєпархія

МОЛОДЬ ГОТОВА ПРАЦЮВАТИ І ЖЕРТВУВАТИ, 
ЯКЩО МИ БУДЕМО ДОВІРЯТИ ЇЙ

Ситуація з  міграцією радикально змінилася з  багатьох 
причин: кордони відкрилися, молодь стала освіченою, 
а суспільство більш глобалізованим. Але ще один важли-
вий чинник, який спричинив міграцію молоді в Європу, — 
це війна на Сході. І це дуже серйозний виклик. Вона змуси-
ла багатьох людей втікати, зокрема і  молодих. Прошарок 
наших молодих юнаків в  Європі за останні роки суттєво 

збільшився. Тож відбулася зміна вікової ментальності. При-
їхали люди, які не займатимуться некваліфікованою робо-
тою, — це освічена молодь, яка знає мови, — і спілкування 
з нею зовсім інше. І це священики мають враховувати.

Кілька тижнів тому у  Львові відбулася перша в  Украї-
ні зустріч молоді і молодіжних душпастирств УГКЦ і РКЦ. 
Виникла ініціатива зустрітися з молоддю, щоби в рамках 
підготовки до Папського Синоду напрацювати матеріали 
для наших єпископів і представити ситуацію української 
молоді. Два дні на цій зустрічі був присутній Блаженніший 
Святослав. Це дуже знаменно.

Три основні меседжі, з  якими молодь звернулися до 
єпископів: єдність Церкви, автентичність свідчення свя-
щеників і економічна прозорість в Церкві. 

УГКЦ зробила багато кроків назустріч людям, відкрила-
ся — і молодь це дуже відчуває.

Значний вплив на формування молодого поколін-
ня мають сучасні технології, зокрема соціальні мережі. 
Інтер нет — це також інструмент пасторальної діяльності. 
Інтернет  — це ресурс євангелізації, місійної діяльності. 
За  кордоном створюються групи у  Фейсбуці, священики 
мають віртуальну парафію — і це вже є спосіб комунікації.

Мати Тереза казала, що найбільша хвороба нашого ча-
су — самотність. Ми боїмося будувати стосунки, ми бої-
мося живих зустрічей (знову ж таки через вплив інтерне-
ту), хоча нам їх деколи дуже бракує. Саме тому так важли-
ві живі зустрічі спільноти, зокрема молодіжної.

Перший Всеукраїнський з’їзд молоді в Італії відбувся на-
весні 2016 року. Зібралося 150-200 людей. Відбулася зу-
стріч Блаженнішого Святослава з молоддю. Знаєте, що най-
більше запам’ятала молодь після зустрічі з Блаженнішим? 
Як він разом з ними їв макарони на газоні з одноразового 
посуду. Це важлива для молоді характеристика. І це важ-
ливо для молодіжних душпастирів — бути автентичними.

Отець Володимир 
Ковалковський, віце-
ректор Тернопільської 
вищої духовної 
семінарії імені 
Патріарха Йосифа 
Сліпого

МАРІЯ ДЛЯ СВЯЩЕНИКА — ЦЕ ПЕРЕДУСІМ ПРИ-
КЛАД СЛУХАННЯ СЛОВА БОЖОГО

Священик покликаний попри всі зовнішні обставини 
йти разом зі своїми вірними дорогою святості і спасіння. 
І він мусить бачити знаки для свого покликання, знаки на-
дії, які б щодня підносили і надихали його на священиче 
служіння. Для вас знаком надії є саме священиче покли-
кання. Це найпрекрасніше покликання, яким Бог може 
обдарувати людину. Я бажаю, щоби ви відчули, що ви по-
трібні Ісусові і потрібні людям — це джерело найбільшої 
надії для священика.

Ще один знак надії для священика — людська доброта. 
Парафіяни завжди будуть пам’ятати про вас, молитися за 
вас, виявляти свою доброзичливість. І це дасть вам наго-
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ду щодня починати працю з оптимізмом і радістю. Люди-
на хоче бути доброю — вам тільки треба направити, по-
керувати цією людською добротою.

Інший знак надії — церковні рухи і спільноти. В єванге-
лізації малих груп я бачу шанс на відродження Церкви, на 
відродження живої парафії. Ще одна з  форм євангеліза-
ції — через інтернет, соціальні мережі свідчити про Бога 
у своєму житті. Це шанс для сучасного священика.

Сьогодні існують і загрози священичому служінню. Це, 
зокрема, відносність (релятивізм) до моральної правди 
і правди віри; швидкоплинність (людина вважає, що швид-
ка змінність має бути також в сфері духовності і віри, і якщо 
священик не йде в ногу з часом, кажуть, що він відсталий), 
практичний атеїзм, політкоректність та еротизація життя.

Священик мусить бути Божою людиною, святою. Свя-
тий  — це не той, хто не грішить, це той, для кого Бог є 
найважливіший.

Добрий священик насамперед має бути Божою люди-
ною, відважною, вразливою на потреби ближніх, бути лю-
диною жертви і шукати різні форми достукатися до людей.

Я раджу вам побудувати глибокі відносини з Богороди-
цею. Щоби ви відчували, що Марія є вашою мамою. Мали 
відчуття синівської любові до Богородиці  — таке, як до 
мами. Відчували, що Марія вас любить так само, як мама. 
Ви є дуже подібні до Ісуса, але також і до Марії — адже ви 
несете Ісуса світові! Мама дає життя, годує, виховує, на-
вчає, захищає. І коли священик прийме Марію за свою ма-
му — вона буде й для вас все це робити. Вона може стати 
такою мамою, але ви мусите прийняти її у своє життя.

Богородиця, як кожна мама, навчає і виховує, потішає 
і додає відваги, захищає і охороняє. Марія для сучасного 
священика — приклад слухання Слова Божого. Священик 
насамперед є проповідником Христа і Євангелія. Але щоб 
його священиче слово було успішним, він сам мусить пе-
режити це Слово, пропустити його через своє серце. І тут 
Марія є найдосконалішим взірцем.

Отець Юстин Бойко, 
експерт ПМВ

ПЕРША І НАЙГОЛОВНІША МІСІЯ СВЯЩЕНИКА — 
БУТИ ДРУГИМ ХРИСТОМ У МІСЦІ,  
ДЕ ТЕБЕ БОГ ПОСТАВИВ

У 90-х та на початку 2000-х років до Італії чи не щодня 
приїжджали автобуси з  українськими жінками, які їхали 
заробити копійку і  якнайшвидше повернутися додому. 
Ми, священики, бачили, що вони не дають собі ради у си-
туації, в якій опинилися, і казали їм, щоби вони поверта-
лися. Але минає рік, другий — вони не повертаються. Де-
хто вже має розбиту сім’ю, дехто не хоче вертатися. Вони 
навіть придумали таке прислів’я: по року часу нема з чим 
вертатися додому, по другому — нема до кого, а по тре-

тьому — нема чого. І я зрозумів, якщо й надалі гнатиму їх 
додому, — вони відійдуть від Церкви.

Згодом священики вирішили змінити риторику і заохо-
чували жінок влаштувати собі життя в Італії. Що це озна-
чає? Ми почали говорити: висилайте не всі гроші додому, 
а половину. Раз у тиждень підіть на каву, на піцу, погово-
ріть з кимось. Деякі священики почали майже зобов’язу-
вати жінок, щоби раз у місяць оновили гардероб. І депре-
сія потроху відступила. Згодом жінки зрозуміли, що вони 
мусять себе знайти в італійському суспільстві. Багато хто 
почав вчити мову, створювати громадські організації, що-
би впливати на життя суспільства, в якому вони перебува-
ють. І священики їх до того заохочували.

Жінки почали привозити до Італії дітей і  думати про 
створення шкіл, щоби забезпечити дітям майбутнє. По-
ступово міграція в  Італії почала перероджуватися в  діа-
спору. І це відбувається по цілій Європі. Найбільше діа-
спора проявляє себе зараз у Португалії, де спочатку були 
переважно чоловіки, а потім приїхали жінки. Великі пер-
спективи для творення діаспори має також Іспанія.

Душпастир на міграційних теренах має внести в те сус-
пільство власну священичу ідентичність — духовну.

Найбільше проблем, що їх ми переживаємо, від того, що 
не маємо чіткого бачення, хто такий священик і до чого він 
покликаний. Перша і найголовніша місія священика — бу-
ти другим Христом у місці, де тебе Бог поставив. Це озна-
чає, що головним завданням священика на міграції мусить 
бути Літургія і  духовне життя. Не забави, не концерти  — 
це все має місце, але це другорядне. Як ми шукали людей 
в якомусь місті, то ми збирали їх насамперед на Літургію. 
Літургія була місцем зустрічі один з одним, і вже там люди, 
часом далекі від Бога і від Церкви, зустріли Христа.

Духовна ідентичність священика полягає в тому, щоби 
бути добрим свідком Христа, бути посланцем своєї Цер-
кви і навчити людей спілкуватися з Богом. 

Ми тільки знаряддя в  руках Божих. Священик не має 
кожного провадити за руку, він має йти попереду, а люди 
мають брати з нього приклад. Вірити, любити і прощати ще 
ніхто нікого не змусив. Це чесноти, Богом дані людині. Тож 
підсумовуючи, браття, хочу наголосити, що духовна іден-
тичність священика на міграції дуже важлива. І вона скла-
дається з трьох моментів: зберегти єдність з Христом через 
Євхаристію, зберегти єдність зі своєю Церквою через влас-
ний обряд і навчити людей молитися.

Отець Андрій 
Танасійчук, заступник 
голови Канонічного 
відділу Патріаршої курії 
УГКЦ

КОЛИ ПРИЇДЕТЕ НА СЛУЖІННЯ ЗА КОРДОН,  
ПАМ’ЯТАЙТЕ НЕ ПРО МНОЖЕННЯ, А ПРО ДІЛЕННЯ

УГКЦ, яка є найбільшою Східною Католицькою Цер-
квою, має свої ієрархічні структури в  межах території 

України і поза її межами — це архієпархії, митрополії, ек-
зархати. Але є міста, місця і держави, де наша Церква до-
бре зорганізована, хоч там немає нашого єпархіально-
го єпископа як ієрарха, але є наші вірні і  наші священи-
ки, які підпорядковуються латинському єпископу, який є 
у тих місцях. Це, зокрема, Італія, Іспанія, Португалія, Гре-
ція, Прибалтійські країни та ін.

Я довший час викладав у Венеції. Латинські єпископи 
і  парохи на початку 90-х не знали, яке право застосову-
вати до наших мирян, і допускали багато помилок. Адже 
всі канонічні питання щодо наших вірних і священиків ла-
тинський єпископ має вирішувати не згідно зі своїм ла-
тинським кодексом, а має шукати відповіді у Кодексі ка-
нонів Східних Церков.

Основні документи, які регулюють канонічне служіння 
священнослужителя УГКЦ на територіях, де немає ієрар-
хічних структур, це документи Вселенської церкви — Ко-
декс канонів Східних Церков та інструкція Erga migrantes 
caritas christi.

Наприклад, у подружжя наших вірних в  Італії народи-
лася дитина. Латинський парох має право охрестити її, 
але у парафіяльних книгах повинен записати, що це вірні 
УГКЦ. Або якщо дитина має належати до УГКЦ і ви — май-
бутні священики  — приїдете її охрестити, то латинський 
священик не може вам відмовити чи заборонити. Або як-
що йдеться про святе таїнство подружжя: одружуються 
наша дівчина і хлопець римо-католик, питання — яке пра-
во треба застосовувати? Якщо є хоч один наш вірний — 
застосовується східне законодавство! Також служіння 
душ пастиря УГКЦ на територіях, де немає ієрархічних 
структур, регулюють і документи УГКЦ, зокрема: Положен-
ня про служіння візитатора (делегата) на територіях, де не-
має ієрархічних структур УГКЦ та Духовно-пасторальний 
правильник для священнослужителів, які душпастирюють 
на територіях, де немає ієрархічних структур УГКЦ.

Ми повинні знати, як має бути, але маємо пристосову-
ватися до потреб людей. Наприклад, в одному італійсько-
му місті ми служили Літургію о 14.00, бо на парафії пере-
важно були наші жінки-заробітчанки, які зранку мусили 
зробити хатню роботу, нагодувати родини, в яких працю-
вали. Але з  часом громади переформатувалися. Є нове 
покоління, яке має свої потреби. І молоді родини кажуть, 
що о 14.00 годині діти хочуть спати. Якщо ми не хочемо 
втратити наших дітей, які народилися в  Італії, то маємо 
пристосовуватися до них. А дітей втрачати не можна, бо 
це майбутнє парафії.

Коли приїдете за кордон, пам’ятайте не про множення, 
а про ділення. І якщо буде змога, допомагайте своїм бра-
там в Україні, які потребують. Вмійте поділитися.

Отець Михайло 
Будник, парох храму 
Зарваницької ікони 
Божої Матері  
з села Голдашівка 
Вінницької області

НЕМАЄ КРАЩОГО ПОКЛИКАННЯ,  
НІЖ БУТИ МІСІОНЕРОМ

Я родом з  Тернопільщини, але наступного року буде 
25 років мого священства та праці в Центральній Україні. 
І дякую Богу за цю можливість. Немає кращого покликан-
ня, ніж бути місіонером! Бог Отець був місіонером — Він 
захотів поділитися щастям з нами і створив світ і нас. Бог 
Син нас відкупив — Він є місіонером. Дух Святий кличе 
кожного грішника до покаяння. Свята Трійця — це місія. 
Церква народжена від місії. Церква є місійна за своєю сут-
тю, так само і кожна єпархія.

Сьогодні УГКЦ динамічно розвивається, зокрема і  на 
теренах Центральної України. Водночас є й  інша статис-
тика — кількість розлучень, абортів. І з огляду на цю не-
гативну статистику спадають на думку слова Євангелія: 
жнива великі — робітників мало.

Я закликаю вас у своєму майбутньому служінні навчи-
тися виходити з зони комфорту і бути відважними.

Я б нізащо не захотів служити в Галичині. Наш владика 
каже: будьте креативними. І ми на тих теренах можемо бу-
ти креативними — взяти іконки і піти в парку роздавати 
чи піти на базар проповідувати — і це завжди приносить 
плід! Або ми з дочкою пішли до кафе, де хлопці п’ють пи-
во. Вони були здивовані, але подякували за книжечку, за 
іконку, за запрошення. Посіяне слово обов’язково прине-
се плід! У церкві добре проповідувати — всі мене знають. 
Але коли проповідуєш там, де тебе ніхто не знає, — ти від-
чуваєш велику Божу присутність.

Мені у служінні допомагає вся родина. Можливо, моє 
найбільше покликання — виховати дітей-місіонерів. Діти, 
відколи навчилися читати і  співати, їздять зі мною. Дру-
жина — це благодать: пече просфори, співає, читає, тер-
пить мене. Дякую Богу за неї!

Старайтеся проповідувати цікаво, незалежно від місця 
і події, — чи це похорон, чи церква, чи базар. 

Мене часто розпитують, як я проповідував на базарі. 
Спочатку довго відкладав. Постановив: піду у вівторок на 
базар. А зранку встаю — за вікном дощ. Думаю: «О, добре, 
можна не йти». Але пересилив себе. Взяв мікрофон і дина-
мік, прийшов, став у людніше місто, кажу: «Слава Ісусу Хри-
сту!». У відповідь — тиша. Говорив хвилин 5-7 — і люди слу-
хали. Вимикаю і тут одна дівчинка підходить і каже: «Я не 
хрещена і хочу охреститися, але сьогодні». Тож я тоді ще до 
обіду мав хрестини — це був перший плід. Таке служіння 
потребує покори. Там аплодисментів не буде — там і паль-
цем покажуть. Але йти туди варто! На передовій завжди 
важче. Та якщо будете на передовій Христової Церкви, ні-
коли не пожалкуєте! Будьте місіонерами, де б ви не були!



20-річчя громади УГКЦ в Афінах

11-14 травня в Афінах відбулося святкування 20-річ-
чя заснування української церковної громади в Греції, яке 
очолив УГКЦ Блаженніший Святослав, Отець і  Глава 
УГКЦ.

Блаженніший Святослав безпосередньо брав участь 
у формуванні громади вірних УГКЦ у Греції — свого часу 
під час навчання в Римі він, тоді ще молодий священик, 
на прохання Блаженнішого Любомира доїжджав до Афін 
і гуртував там українців.

З нагоди ювілею Глава УГКЦ зустрівся з  українською 
громадою Афін і поділився своїми спогадами, про те як 
поставала парафія і як він сам до того долучився.

Перша парафія — це як перше кохання. По-
тім можуть бути різні обставини, різні парафії, 
різні обов’язки, але цей перший досвід пережиття 
і вислів любові, яка пронизує тебе наскрізь і якою ти ді-
лишся з іншими, ніколи не забудеш, і всі інші події у своє-
му житті завжди зіставляєш з тим першим досвідом.

На початку 90-х я приїхав на навчання до Рима. До нас 
на студії час до часу доїжджав священик з Афін і розпо-
відав про українців Греції. Після Пасхи 1998 року, коли 
отець Сергій і отець Атаназій розповіли про велику кіль-
кість наших жінок в  Афінах, Блаженніший Любомир (він 
тоді ще не був Главою Церкви, а був єпископом-помічни-
ком) скерував мене сюди. Я приїхав з  листом до влади-
ки Анаргіроса на Різдво, яке тут святкують за Григоріан-
ським календарем 25 грудня, щоби розпочати пастирську 
діяльність. І думаю собі: «Боже, куди я їду? Мови не знаю, 
людей не знаю, що то буде...»

Владика Анаргірос справді є батьком української гро-
мади у Греції. Він прислав свого диякона автом на лето-
вище, та ми з ним не могли ніяк порозумітися. Я до нього 
говорив старогрецькою, а він з мене сміявся, але привіз 
мене сюди — так я потрапив до цього дому. 25 грудня ми 
відслужили першу Літургію у маленькій каплиці в цьому 

вів було дуже мало, і я мусив їхати до України і займатися 
богословською наукою, вихованням майбутніх священи-
ків, але ми намагалися зробити все, щоби сюди, до Греції, 
приїхав священик на стало.

Пізнаючи специфіку душпастирства у  Греції, я зрозу-
мів, що тут потрібно творити інші структури, і без сестер 
справа не піде. І можу сказати, що сестри василіянки зі-
грали велику роль у  становленні української церковної 
громади в Афінах.

Також Української Церкви і  української спільноти не 
було б у Греції насамперед без віруючих жінок, чоловіків 
і дітей, тому що ви так потребуєте Бога. Це історія Божої 
присутності тут між вами. Хтось з вас сьогодні згадував, 
що я постійно намагався переконати вас в  тому, що Бог 
вас любить. І я вам дякую, що ви в це повірили і відчули. 
І як ви змінилися після того, як повірили! У вас все гарно 
склалося і з документами, і з працею. Це видимий знак не-
видимої Божої дії.

Будучи молодим священиком, я не мав жодної стратегії 
формування та розвиту парафії. Рушієм молодих душпас-
тирів, які служили для українців на міграції, був внутріш-
ній компас любові. Цей компас любові дає нам надію і си-
лу. І після 20 років ми можемо сказати: те, що ми робили, 
було правильним. Парафія створила школу, а школа потім 
врятувала парафію. А що буде з цією парафією через 20 на-
ступних років, яка у нас стратегія? Ми сюди приїхали з вла-
дикою Йосифом (Міляном) і  працівниками ПМВ, щоби 
вам ніколи не забракло священиків, щоби вони були до-
бре вишколеними, навченими до місійної праці, знали мо-
ви — це те, чого нам бракувало. Але всі ми не маємо права 
загубити той головний компас. Разом ідімо за тим компа-
сом, щоби Українська Церква ще не одне 20-річчя проіс-
нувала на цих теренах, служачи Богові і своєму народові! 

БЛАЖЕННІШИЙ СВЯТОСЛАВ 
РОЗПОВІВ, ЯК ФОРМУВАВ У ГРЕЦІЇ 
СВОЮ ПЕРШУ ПАРАФІЮ
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домі. Я вас прошу зайти до тієї каплиці, подивитися, бо це 
була перша катедра греків-вигнанців 20-х років з-під Кон-
стантинополя, які пережили свою трагедію виселення.

Я збирав українських жінок у  спільноту двома спосо-
бами. Місцеві священики дали мені номери телефонів, і я 
почав дзвонити на кожен номер, щоби особисто запро-
сити на першу Літургію. До речі, серед нас є учасники на-
шої першої Літургії, які прийшли сюди 25 грудня 1998 ро-
ку. Ми відслужили Різдвяну Літургію і я зрозумів, що наша 
парафія 25 грудня Різдва не святкує, що це був так би мо-
вити «холостий виступ» з мого боку, що тут парафію треба 
починати за Юліанським календарем, яким живе україн-
ська Церква в Україні. Що більше, саме у цей день нашим 
жінкам давали найбільше роботи  — щось приготувати 
і прибрати хату для грецької родини, для їхнього свята.

Другий спосіб — відвідування парків, в яких я шукав 
українських жінок, що приїхали на заробітки.

Після першої зустрічі з тими жінками, які прийшли на 
Літургію, я відразу зрозумів, що тут Церква і парафія має 
бути не тільки місцем звершення богослужінь, вона має 
бути матір’ю і вчителькою.

Я бачив українських жінок-заробітчанок по різних міс-
цях і пригадував слова Ісуса Христа, який плакав над Єру-
салимом: «Єрусалиме, Єрусалиме ... скільки разів я хотів 
зібрати дітей твоїх, як квочка збирає курчат своїх під кри-
ла». І для мене образ цієї квочки — це образ душпастиря 
у діаспорі, який покликаний збирати, не питаючи, звідки 
ти приїхав, легально чи ні, чи хрещений у Православній 
Церкві чи в Католицькій. Не питаючи, але пригортаючи.

Я тоді відкрив для себе ще одну цікаву дійсність: наші 
українці в Греції шукали можливості творити якісь спіль-
ноти. Я почув, що видається часопис українською мовою, 
бо тоді не було Інтернету і соцмереж, познайомився з па-
ні Галиною Маслюк, і ми домовилися, що я приїду на Пас-
ху 1999 року, але потрібно добре поінформувати людей, 
тож вона напише оголошення. Так сталося, що я приїхав 
раніше і сам писав на аркушах А4 українською мовою, що 
тоді-то відбудеться Літургія, а тоді ходив і розклеював їх. 
Так я збирав наших людей. І я би сказав, що наша парафія 
справді тоді відбулася, в часі Літургії на Пасху 1999 року.

Під час навчання у Римі я продовжував доїжджати до 
Афін, а після завершення навчання у  червні 1999 року 
з радістю повернувся до Греції і служив там майже півроку. 

Це був дуже цікавий час. Я дуже інтенсивно тоді працю-
вав з Блаженнішим Любомиром і питався його: Владико, 
що ви хочете від мене? В ті часи у нашій Церкві богосло-



З 16 по 19 липня в румунському місті Сигіт відбулася 
VIІI сесія духовно-формаційного семінару ПМВ для свяще-
ників-місіонерів на тему: «Покликання до священичого 
і  монашого стану. Як допомогти віднайти його серед 
молоді мігрантів».

У семінарі взяли участь понад 20 священиків, які ду-
шпастирюють в Естонії, Латвії, Франції, Угорщині, Гре-
ції, Румунії, Молдові та Україні.

Владика Йосафат Мощич, єпископ Чернівецької 
єпархії, голова місійно-євангелізаційного відділу: «ПО-
КЛИКАННЯ — ІНІЦІАТИВА ВІД БОГА. НАША СПРА-
ВА — ВМІТИ ВІДПОВІСТИ»

Святе Письмо розповідає про покликання Авраа-
ма, Самуїла, Давида, Єремії, а також про покликання 
Марії і  апостолів. Зосередитися хочу на одному по-
кликанні — як Ісус покликав перших апостолів.

Назаретське озеро для євреїв символізувало не-
гатив, те, що хоче поглинути людину. Але Ісус йде ту-
ди, щоб проповідувати Євангеліє. Христос, пропові-
дуючи Добру Новину, одразу знаходить групу людей, 
яка слухає Його Слово. Згодом Христос зауважує ін-

шу групу — Петра, його брата Андрія, синів За-
ведея Якова та Йоана, — яка взагалі Його не слу-
хала. Ісус несподівано звертається до них. Процес 
покликання відбувається під час їхньої звичної про-
фесійної діяльності — рибалки просто ловили рибу. 
Ісус входить у човен Петра і делікатно просить його 
відплисти від берега. І вже голос Христа лунає з Пе-
трового човна. З цього човна Він проголошує послан-
ня Євангелія. І це дуже символічно, адже саме з цьо-
го човна лунатиме послання людині і світові. А відтак 
Христос наказує Петрові відплисти на глибінь і заки-
нути сіть. Це вимагає поведінки довіри і  віри, бо за 
людською логікою, коли сонце в  зеніті, то риби не-
має  — вона йде на дно, тож ніхто з  рибалок не бе-
реться до праці. Але слово Ісуса Христа, слово Єван-
гелія важливіше за особистий і професійний досвід та 
здоровий людський глузд. Це вибір віри, і цей вибір 
віри ми робимо щодня. Християнське життя — це по-
стійний вибір віри.

Рибалки закинули сіті, спіймали багато риби, якої 
вистачило всім. Далі слідують центральні слова: «Не 
бійся! Віднині людей будеш ловити». Що це означає? 
Ловити людей  — це повертати їх живими до жит-
тя, повертати людину до автентичного справжньо-
го життя, рятувати її від хвиль ненависті, злоби, при-
страсті, всього того, що тягне її на дно і не дозволяє 
людині бути вільною, бути дитиною Божою. Місія уч-
нів, починаючи від Петра,  — бути тими, хто ловить 
і повертає до життя вічного інших людей. Єдиний не-
від, який витягує людей, — Добра Новина, Євангеліє. 
Коли тим неводом, який закидуємо, є слово Єванге-

Батьком монашества вважається святий Анто-
ній, єгипетський анахорет. Він народився у  250 році 
і 20-річним юнаком, роздавши майно бідним, замеш-
кав у пустелі. Спочатку він відділяється від людей, по-
тім — від світу, а відтак — від життя. Тому він анахо-
рет. І такі, як Антоній, є й сьогодні. Це людина, яка від-
чуває особливий зв’язок з Господом. Це той, хто чує.

Василій Великий схилявся до суворого аскетизму, 
особливо у  перший період свого чернечого життя, 
і того самого вимагав від своїх співбратів. Але це було 
до моменту, коли він став священиком, а згодом  — 
єпископом. Прийшовши до Кесарії, він побачив, що 
йому чогось бракує, а саме  — прикладу християн-
ського життя. І він згадав про своїх братів. Він вводить 
поняття досконалий християнин. Василій Великий 
кличе своїх досконалих християн у  місто і  каже: бу-
дете жити тут, старайтеся бути досконалими христия-
нами. Ніяких обітів немає. Один обіт — дівицтво, тоб-
то непорочність, незайманість. Він був запозичений 
з інших релігій, але абсолютно євангелізований. І він 
включав у себе послух і стан убожества. Саме з цього 
розпочинається нова сторінка чернечої духовності.

Венедиктинські реформи монашого способу жит-
тя полягали у двох основних аспектах: повернення до 
дослівного виконання правила, як того хотів святий 
Венедикт, і убожество. Для Венедикта важливим був 
передусім послух. Що це дало християнству назагал? 
Венедиктинські монастирі стали центрами культури, 
духовності, науки, і до цього ж вони спонукали і схід-
не чернецтво.

У XII столітті на Заході починається занепад, цер-
ковна ієрархія зливається з владою. Венедиктинські 
монастирі, які починалися з  убогості, дуже швидко 
розвинулися і збагатіли.

Водночас у XIII столітті на перший план виходить 
обіт убожества.

Ми складаємо обіти послуху, убожества і чистоти, 
входячи у якусь монашу спільноту. Залишаючись хри-
стиянами, ми хочемо поглибити три Святі Таїнства 
християнського втаємничення  — Хрещення, Миро-
помазання і  Євхаристію. Ось богословська сутність 

Семінар для місіонерів

VIІI сесія  
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лія, то маємо шанс упіймати і витягнути людину, але 
за умови, що людина дозволяє себе зловити.

Бог Отець доручає Синові місію  — відкуплення 
і спасіння всіх людей. А Син з любові до людей, вико-
навши свою місію, запроваджує стратегію, щоби ця Йо-
го місія тривала довіку — Він кличе, виховує і чинить 
своїх учнів здатними робити те саме, щоби вони поши-
рювали Боже Царство. Ісус не кличе найкращих, най-
професійніших. Він чинить здатними тих, кого вибирає 
і кличе: «Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи».

Святіший Отець каже: ми нікому не можемо нада-
ти покликання. Ця ініціатива йде виключно від Бога. 
Чому Отець вибирає тих чи тих — це питання не до 
нас, бо це таємниця покликання. Наша справа — вмі-
ти відповісти.

Отець Йосафат Хаймик, ігумен монастиря Христа 
Царя, ЧСВВ: «ЗДАТНІСТЬ ДО ДУХОВНОГО ПОКЛИ-
КАННЯ  — ЦЕ ПЕРЕДУСІМ ВРАЗЛИВІСТЬ НА ЛЮД-
СЬКУ БІДУ, ВІДКРИТІСТЬ НА СЛУЖІННЯ»

Як розпізнати, має жінка або чоловік монаше по-
кликання чи не має? Важливо розуміти, що не ми кли-
чемо — кличе Господь. Завжди монашество виника-
ло як меншість. Чернецтво у різних формах на Сході 
і Заході мало різні мотиви започаткування.
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чернечого життя і  його обітів. Якщо через хрещен-
ня ми стаємо дітьми Божими, стараємось виконува-
ти Божу волю в  своєму житті, то через обіт послуху 
хочемо робити те саме, тож послух є дуже потужним 
рушієм. Якщо миропомазання дає нам внутрішню си-
лу жити хрещенням, то обіт убожества дає внутрішню 
свободу і мобільність. Обіт чистоти поглиблює євха-
ристійне життя, до якого покликаний кожен христи-
янин.

Про духовне покликання варто говорити у підліт-
ковому віці — 12-13 років, саме тоді підліток найчас-
тіше починає ставити різні питання, і  в той момент 
Ісус може промовити до нього. Здатність до духов-
ного покликання — священичого чи монашого — це 
передусім вразливість на людську біду, відкритість 
на служіння, на певну жертву. Господь відповідає на 
кожну життєву ситуацію у світі і Церкві через покли-
кання когось — того, кого Сам хоче — до певної фор-
ми досконалості у християнському житті. 

Сестра Наталія Мельник, голова Ради вищих насто-
ятельок УГКЦ: «ПОКЛИКАННЯ ЖИВЕ, ЯКЩО ВОНО 
РОЗВИВАЄТЬСЯ. НАШЕ ЗАВДАННЯ  — ПОСТІЙНО 
ОНОВЛЮВАТИСЯ»

Сьогодні в Україні є 11 чоловічих монаших спіль-
нот і 21 жіноча. Виклик — нас дуже мало. Якщо рані-
ше на Заході України вважалося за велику честь, що 
в родині хтось йшов у монастир, то зараз в сім’ї чи-
нять спротив. З 50 сестер лише двоє-троє не зазнали 
спротиву родини. Є культура, націлена проти покли-
кання. Очевидно тому, що в Україні завжди мали пе-
ревагу родинні цінності. І навіть люди, які є практику-
ючими християнами, категорично проти того, щоби 
їхні діти вступали до монастирів. І це налаштування 
треба змінювати.

Про монашество в УГКЦ говорять дуже рідко і ду-
же мало. А це одне з прекрасних покликань!

Тенденція, на жаль, погіршується. Якщо 10 років 
тому майже не було спротиву в  семінаріях, то про-
ведене цього року опитування засвідчило, що 30% 
семінаристів відраджували йти в  монастир. Відра-
джували священики, парохи. Цей феномен не зрозу-
мілий. Чому вони не радять послужити Богові? Ми хо-
чемо це питання підняти на поверхню. І ми вже по-
рушували його на Синоді єпископів і  казали про те, 
щоби єпископи говорили зі священиками, а священи-

ки — з молоддю на парафіях. Просто говорили про 
те, що є таке покликання і що воно добре.

Потрібно всюди, де є нагода, говорити про богопо-
свячене життя.

Потреби Церкви у монахинях набагато перевищу-
ють можливості спільнот. 

На сьогодні найбільші жіночі згромадження 
в Україні — василіянки і служебниці.

Як тільки сестри якогось згромадження почина-
ють добре виконувати свою роботу, всі довкола ві-
дразу потребують таких сестер. Але ми не маємо 
3D-принтера.

Інша трудність — період застою. Після виходу УГКЦ 
з підпілля відбувся бум, і до монастирів прийшло дуже 
багато людей. Хтось відійшов, хтось залишився, але 
вони внесли новизну. Покликання живе, якщо воно 
розвивається. Бог ніколи не є той самий. Наше завдан-
ня — не погрузнути в тім застої, а постійно оновлюва-
тися. І це дуже серйозний виклик для формації.

Також необхідно виховувати мирян у вірі і допомо-
гати їм розпізнати своє покликання. Є люди, які хо-
чуть більшого, і  ви їх маєте розпізнати та запропо-
нувати особистий супровід. Ми над цим працюємо, 
але нас замало. І тому потребуємо помочі священиків 
і мирян. Нам треба виховувати мирян, допомогти лю-
дям не просто жити з Богом, а жити Богом на щодень.

Ще одним викликом є те, що іноді монахинь у Цер-
кві трактують як людей праці, а не молитви. І цю дій-
сність потрібно змінювати. Монастирі — це місце, де 
люди моляться (щоб хто не казав), і моляться багато. 
І багато працюють. Інколи праця виходить на перше 
місце  — і  це ще одна драма жіночого монашества, 
яке часто трактується як дешева робоча сила у Цер-
кві. Потрібно побачити богопосвячене життя таким, 
яким воно має бути, потрібно побачити сестру насам-
перед як людину молитви. Ці люди здатні підсилити 
своєю молитвою Церкву. Сестри могли б бути людьми 
молитви, а стають працівниками.

Отець Анастасій Кабаль, ЧСВВ: «ЩОБИ ВИХОВУ-
ВАТИ НОВІ МОНАШІ ПОКЛИКАННЯ, МИ ПОВИННІ 
ДБАТИ ПРО СВОЄ ОСОБИСТЕ ПОКЛИКАННЯ»

Щоби бути євангелізаторами, ми повинні самі по-
стійно бути євангелізовані. Щоби виховувати монаші, 
священичі покликання, ми повинні дбати про своє 
особисте покликання — і Бог буде через нас, через 
наше особисте життя, дарувати нові покликання.

Сьогодні в  Церкві спостерігається велика криза 
покликань. Світ в  особливий спосіб потребує таких 
вчителів, як Іван Хреститель, які могли б, як він, ска-
зати до молодої особи: „Ось Агнець Божий», — тобто 
могли допомогти відкрити їй своє покликання та сво-
їм євангельським життям заохотити її наслідувати Йо-
го у чистоті, убожестві та послусі.

Першим вчителем та відповідальним за ду-
шпастирство покликань  — чи то до священства, чи 
то до монашого життя — є єпископ. Його душпастир-
ська діяльність у його єпархії повинна прямувати до 
створення таких умов, щоб молоді люди могли по-
глиблювати своє духовне життя та вчитися з  пов-
ною відповідальністю розпізнавати своє покликання 
(Пор. Pastores dabo vobis, 44).

Крім того, велике значення у  зародженні нових 
покликань відіграє саме душпастирство покликань 
на кожній з  парафій. Власне парафія повинна бути 
тим середовищем, де ціла спільнота молиться за но-
ві покликання і  де молода людина може знайти до-
помогу у  розпізнанні свого життєвого покликання 
(пор.  Optatam totius, 2) та утверджуватись у  ньому. 
Особливо велику роль у  душпастирстві покликань 
відіграє саме свідчення життя священиків чи бого-
посвячених осіб, яке заохочуватиме молоду особу 
до вибору такого стану життя. Однак найбільшу роль 
у дбанні про нові покликання до монашого та свяще-
ничого стану відіграє сама родина, у якій живе моло-
да особа. Це власне у ній, через живий приклад що-
денного життя вірою батьків та рідних, зроджуються 
нові покликання, про що говорить Папа Іван Павло ІІ 
у своєму Апостольському повчанні про Богопосвяче-
не життя.

Як розпізнати покликання? Першим етапом є стан 
передчуття покликання, тобто відчуття, що моє тепе-
рішнє життя не є таким, як би мені хотілось. Друге — 
на дорозі розпізнання покликання про нього мені го-
ворять мої вподобання до нього і моє бажання бути 
і спілкуватись з богопосвяченими.

Своє покликання потрібно вибирати від щирого 
серця. Вибирати те, що мені і Богові подобається. Не 
має бути це одним із варіантів на кшталт: «Якщо не 
поступлю або не знайду собі пари, то піду до монасти-
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ря!» Хоч деколи із цього резервного варіанту Бог ро-
бить гарне покликання. Не потрібно очікувати 100% 
певності у виборі свого покликання. Важливо вибра-
ти і відважитись ступити на дорогу свого покликан-
ня, але не потрібно забувати, що про своє покликан-
ня треба дбати щодня впродовж цілого свого життя!

Вся Церква покликана молитися, щоб Господь да-
рував нові добрі покликання до священичого і  мо-
нашого стану. Але водночас докладати зусиль і  на-
працьовувати стратегію душпастирства покликань. 
У  душпастирстві покликань, слідуючи Христовій пе-
дагогіці, окрім молитви, потрібно також вміти поба-
чити в людині дар покликання (Побачив Він (Ісус) Си-
мона і Андрія (Мк 1, 16; Мт 4, 18)), підказати про ньо-
го («Ідіть за мною» (Мк 1, 17; Мт 4, 19)) та заохотити 
(«Не бійся! Від нині будеш ловити людей» (Лк 5, 10)). 
Потрібно також запрошувати: «Ходіть і  подивіться» 
(Ів 1, 39), щоб за допомогою різних засобів допомог-
ти розпізнати покликання, розвивати його та утвер-
джувати у ньому.

Отець Андрій Боднарук, голова прес-служби Київ-
ської архиєпархії УГКЦ: «НАША МІСІЯ — ЩОБИ ДОБРА 
В ІНТЕРНЕТІ БУЛО БІЛЬШЕ, НІЖ НЕГАТИВУ»

Без сучасних технологій важко говорити про Хри-
ста. Маємо нагоду проповідувати і кликати людей до 
священства і  монашества через ЗМІ. Сучасні свяще-
ники мають опановувати новітні засоби масової ін-
формації і через них шукати людей. Є люди, які вага-
ються у вірі, є люди зранені, зокрема і через духовних 
осіб, і вони починають губитися.

Інтернет несе багато позитиву і добра, а водночас 
несе і загрозу. Інтернет може руйнувати, а може й бу-
дувати. Там є багато бруду, але також багато добра. 
Наша місія — старатися, щоби добра в Інтернеті було 
більше, ніж негативу і бруду.

Сьогодні молодь активно використовує соцме-
режі, і священики у своїй праці мають це врахувати. 
Соціальні мережі — це також великі місії. Тож раджу 
заохочувати дітей і  молодь заходити на ті сторінки 
у соціальних мережах, які не шкодитимуть, а допома-
гатимуть їм. Дуже добре проповідують через новітні 
ЗМІ польські священики, які активно використовують 
відеоблоги і портали.

Один з викликів сьогодення — дезінформація з її 
складовими: ботами, тролями, фейковим новина-
ми тощо. Тож ретельно перевіряйте інформацію і на-
вчіться відрізняти правдиві новини від фейків.

Владика Йосиф Мілян, голова ПМВ: «ПОКЛИКАН-
НЯ — ЦЕ СПРАВА БОЖА, ЗНАК ТУРБОТИ ГОСПОДА 
ПРО СВОЮ ЦЕРКВУ»

Ми переживаємо кризу покликання  — як мона-
шого, так і  священичого; як жіночого, так і  чолові-
чого. Брак покликань  — це відхід від вічного, фун-
даментального в  бік матеріальних благ і  цінностей. 
Покликання  — це глобальна проблема всього хри-
стиянства, незалежно від конфесій. Ми почали гово-
рити на цю тему на рівні Синоду, який ухвалив рішен-
ня створити в єпархіальних структурах відділ, що від-
повідатиме за програму Церкви щодо покликання. 
Також думаю, що треба відновити в нашому парафі-
яльному житті молитви про покликання.

Покликання — це величезна благодать для Церкви. 
Воно не є особистою справою. Це справа трьох: Того, 
Хто кличе, покликаної особи і Церкви, до якої кличуть.

Покликання  — це справа Божа, свого роду знак 
турботи Господа про свою Церкву. Залежно від істо-
ричного періоду та середовища ця турбота виража-

ється конкретно і цільово. Так було і у підпіллі, наша 
Церква ставила певні пункти і вимоги до кандидатів. 

Якою була формація у підпіллі? В Україні витвори-
лись певні групи: василіанська, студитська, редемп-
тористська, отці косилівці, середовище єпископа 
Павла Василика тощо. Також були групи єпархіальних 
одружених священиків. Невід’ємною складовою під-
пілля був страх, а часом недовіра, необхідність пере-
вірити кандидата аж до прабабуні. Тож були і помил-
ки. Не всіх, хто хотів бути священиком, приймали як 
кандидата. А через неможливість мати добру семі-
нарію та підручники почала домінувати ідея, що свя-
щеник є тільки для того, щоб уділяти Таїнства і звер-
шувати Богослужіння. Тобто була підкреслена сама 
суть священства — дати Христа. Так вважали, але на-
справді так не було.

Після виходу з підпілля УГКЦ починає рух власної 
віднови та реорганізації в нових потребах. Звичайно, 
наша Церква не була готова відповісти на цей запит. 
Повернення наших парафій, монастирів ставить пе-
ред фактом, що потрібно не кілька священиків, а ба-
гато. В семінаріях Львівській, Івано-Франківській, а пі-
зніше Дрогобицькій та Тернопільський навчалося ба-
гато семінаристів. Це не була молодь, як ми це маємо 
сьогодні. Це були дорослі люди, які вже мали якийсь 
фах, родини і свій досвід та розуміння Бога. 

90-ті роки ознаменувалися ревністю, ентузіазмом 
і великою жертовністю священиків, які хотіли послу-
жити і служили своїй Церкві.

Швидкість підготовки до священства і переказуван-
ня кандидатам того, що їм було найнеобхідніше не да-
вало змоги (часу) для роздумів над собою і своїм по-
кликанням священика. З цього періоду несемо помил-
ку, яка вкорінила думку, що священик — це професія. 

Сучасний період характеризується новою актив-
ністю та іншими викликами. Зокрема, з 2000-го року 
розпочинається інтенсивніша пасторальна діяльність 
нашої Церкви на Сході України. Сьогодні відновлено 
знищену Катериною ІІ Київську архиєпархію, ство-
рено екзархати Луцький, Донецький, Харківський, 
Одеський, Кримський та інші. В Києві для потреб цих 
ієрархічних структур заснована духовна семінарія.

Від початку нового тисячоліття чимало наших лю-

дей виїхало на заробітки за межі Батьківщини. Як тру-
дові мігранти в нових ситуаціях вони виявили бажан-
ня мати своїх душпастирів. Тут розрізнив би потрійну 
потребу наших душпастирів: перша — так звана ста-
ра діаспора; друга — нова діаспора і трудові мігранти 
на місцях їхнього поселення; третя — українська сту-
дентська молодь в різних країнах.

Сьогоднішня молодь живе у  споживацькому сві-
ті, а отже, цінностями стають і матеріальні блага. То-
му у формуванні нових кандидатів звертається біль-
ша увага на людські цінності. Зі зменшенням числа 
кандидатів у семінаріях щораз частіше мовиться про 
індивідуальний підхід до кандидата  — це свого ро-
ду повернення до досвіду підпільних семінарій та мо-
настирів. 
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ГРЕЦІЯ
КОЛЯДА В ПОСОЛЬСТВАХ
Діти з  церковної громади українців греко-католиків 

Афін завітали з колядою до працівників трьох посольств: 
українського, словацького та чеського.

«Разом з дітьми ми мали нагоду ділитися радісною но-
виною про Різдво Христове з  великою кількістю людей. 
Діти виконували колядки перед працівниками трьох по-
сольств: українського, словацького та чеського, а також 
завітали з  колядою до наших друзів  — працівників тих 
офісів, які працюють з  українцями і  для українців в  Гре-
ції», — зазначив душпастир для українців греко-католи-
ків Греції о. Андрій Твердохліб.

Колядки виконували українською, грецькою та сло-
вацькою мовами.

МОЛИТВА ЗА ЄДНІСТЬ ХРИСТИЯН
18 січня представники української громади Афін взяли 

участь в екуменічній молитві в катедрі Грецької греко-ка-
толицької Церкви. Богослужіння очолив греко-католиць-
кий екзарх Мануель Нін з  вірними свого екзархату  — 
представниками грецької, української та халдейської 
спільнот. У молитві також взяли участь представники ін-
ших католицьких громад Греції: римо-католицької та ві-
рменської католицької.

Тиждень молитов за єдність християн проводять що-
року з 18 по 25 січня упродовж уже 50-ти років.

ЙОРДАНСЬКЕ ВОДОСВЯТТЯ 
19 січня у свято Богоявлення Господнього в катедраль-

ному храмі Святої Трійці Грецької греко-католицької Цер-
кви відбулася урочиста Архієрейська Божественна Літур-
гія та чин Йорданського водосвяття для українців гре-
ко-католиків Афін. Ці богослужіння очолив екзарх для 
греко-католиків Греції владика Мануель Нін.

Під час проповіді єпископ звернув увагу на значен-
ня події хрещення Ісуса Христа в  річці Йордан від Івана 
Предтечі. «Христос занурюється своєю Божественною 
природою в  йорданські води, що є повні людських грі-
хів, з яких каялися люди на березі Йордану та омивали-
ся у його водах. Ісус зробив це з любові до нас, оскільки 

сам не потребував такого очищення. Це про нього каже 
Предтеча: «Ось агнець Божий, який бере на себе гріхи сві-
ту», — зазначив владика Мануель.

Молитви лунали грецькою та українською мовами. На-
самкінець кожен присутній міг отримати благословення 
святим миром та набрати освяченої йорданської води.

У ПАМ’ЯТЬ ПРО ГЕРОЇВ  
НЕБЕСНОЇ СОТНІ
Напередодні четвертої річниці розстрілів на Майда-

ні у  Києві українська громада Греції вшанувала пам’ять 
Героїв Небесної Сотні та взяла участь у заходах, присвя-
чених цій трагічній і водночас героїчній сторінці в історії 
України.

У суботу, 17 лютого, в верхньому катедральному храмі, 
при якому молиться українська церковна спільнота УГКЦ, 
відслужили панахиду за всіх невинно убієнних під час 
розстрілів на Майдані та війни на Сході України. Панахиду 
звершив душпастир для українців греко-католиків Греції 
о. Андрій Твердохліб у супроводі церковного хору. Опісля 
були виконані поезії та музичні твори, народжені Майда-
ном. У заході взяли участь і представники українських то-
вариств в Греції «Трембіта» та «Думка».

ЧИН ВСЕПРОЩЕННЯ

У Сиропусну неділю, якою починається період Велико-
го Посту, в  українській церковній громаді Афін відбувся 
чин Всепрощення. Після завершення чину кожен підхо-
див до священика, щоб отримати благословення та ма-
ти відвагу попросити пробачення й водночас пробачити 
своєму ближньому. Чин Всепрощення відбувся також для 
дітей та молоді.

«У цей день особливу увагу звертаємо на наші стосун-
ки з ближніми. Адже час Великого Посту є періодом, щоб 

наблизитися до Бога, подолавши різні перешкоди, нами 
ж створені, та примиритися із нашим небесним Батьком; 
розпочати таку мандрівку можемо тільки після того, як 
примиримося з  нашими ближніми, такими самими Бо-
жими створіннями та дітьми. Тому в цю неділю по храмах 
відбувається дуже зворушливий чин Всепрощення»,  — 
зазначив душпастир для українців греко-католиків Греції 
о. Андрій Твердохліб.

СТАТИ БЛИЖЧИМИ ДО БОГА
Упродовж четвертого тижня Великого Посту в україн-

ській церковній громаді Афін тривали духовні вправи на 
тему «П’ять ключів до Божого благословення». Мета реко-
лекцій — стати ближчими до Бога, досконаліше насліду-
вати Ісуса Христа та примиритися зі своїми ближніми, по-
бачивши у них образ та подобу Божу.

Проповідником був монах-францисканець о. Юстиніан 
Городечний, який є відомим та ревним священиком-місі-
онером в Україні. Два роки тому Папа Франциск особисто 
нагородив о.  Юстиніана титулом «Місіонер Милосердя» 
за його віддане служіння та проголошення Христового 
Євангелія. Отець Юстиніан доповнив свої науки прикла-
дами із особистого життя.

У ПАМ’ЯТЬ  
ПРО БЛАЖЕННІШОГО ЛЮБОМИРА
У неділю, 3 червня, українська громада Афін вшанува-

ла пам’ять Блаженнішого Любомира Гузара в річницю йо-
го відходу до вічності.

Після завершення Божественної Літургії всі присутні 
мали нагоду переглянути відеоролики зі спогадами про 
життя та служіння Блаженнішого, а також отримали лис-
тівки із деякими його висловами.

Відтак в  храмі, де збирається на молитву українська 
громада святого Миколая, душпастир для українців гре-
ко-католиків Греції о. Андрій Твердохліб відслужив пана-
хиду за упокій душі Блаженнішого Любомира.

З ВДЯЧІСТЮ ЗА ЩЕДРІ ДАРИ 
У неділю, 19 серпня, у свято Господнього Преображен-

ня, українці, які проживають або перебувають в  Греції, 
змогли взяти участь в молитві благословення першопло-
дів.

Такі благословення відбулися після завершення Боже-
ственної Літургії в містах Афіни та Патри в тих храмах, де 
збираються на молитву громади УГКЦ.

«В такий спосіб ми, як діти Божі, подякували Господеві 
за його щедрі дари цього року і принесли з молитвою те, 
чим Господь нас так рясно поблагословив», — зазначив 
душпастир для українців греко-католиків Греції о. Андрій 
Твердохліб.

МОЛИТВА ЗА УКРАЇНУ
Українці, які живуть або перебувають в Афінах, в осо-

бливий спосіб відсвяткували День незалежності Украї-
ни. Саме цього дня, 24 серпня, при українському храмі 
в Афінах була нагода приєднатися до спільної молитви за 
Україну. Акція під назвою «Всесвітня синхронна молитва 
за Україну» відбулася на всіх континентах, де перебува-

ють українці. Не залишилися осторонь й українці грець-
кої столиці.

О 18:00 годині за Києвом, в унісон з багатьма іншими 
громадами по багатьох країнах світу, українці Афін моли-
лися «Боже великий, єдиний».

«Приємністю було те, що до такої молитви приєднала-
ся велика кількість людей доброї волі — як дорослих, так 
і молодших. Особливо приємно було бачити разом з на-
ми тих українців, які тепер перебувають на відпочинку 
в Греції, але знайшли час та дорогу до нашого храму, щоб 
разом помолитися. Нас усіх об’єднала Україна і любов до 
неї», — зазначив душпастир для українців греко-католи-
ків Греції о. Андрій Твердохліб.

ОАЕ 
ВЕРТЕП В АБУ-ДАБІ 
6 січня у  столиці Об’єднаних Арабських Еміратів 

Абу-Дабі для української громади відбулася спільна Свята 
вечеря, у якій взяли участь понад 120 осіб.

На початку священик Паризької єпархії УГКЦ о.  Іван 
Данчевський благословив вечерю, провів спільну мо-
литву та розділив просфору. Присутні насолоджувалися 
українською колядою в ОАЕ. Також під час свята предста-
вили перший вертеп в ОАЕ, який організувала українська 
громада. Колядники подарували всім присутнім дуже 
гарне театральне дійство про Різдво.

По завершенні українці вирушили на Велике Повечір‘я.

РІЗДВО В ОАЕ
У день Різдва Христового українці, які проживають 

в  ОАЕ, взяли участь у  Літургіях, які відслужив священик 
Паризької єпархії УГКЦ о. Іван Данчевський в Абу-Дабі та 
Дубаї, з благословення голови ПМВ владики Йосифа Мі-
ляна та з благословення Апостольського вікарія Півден-
ної Аравії владики Пола Хіндера.

З життя мігрантів
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Святкування Різдва у храмі св. Терези розпочалося з 
Великого Повечір’я. Вранці 7 січня в катедральному хра-
мі Абу-Дабі з  благословення правлячого єпископа Пола 
Хіндера була звершена урочиста Літургія. По завершен-
ні лунали колядки, усі ділилися різдвяними привітання-
ми. Багато вірних стали причасниками Тіла і Крові нашого 
Спасителя. Оскільки Літургії в ОАЕ для українців греко-ка-
толиків не було вже більше року, вірні дуже втішалися мо-
литві у своєму обряді.

Ввечері 7 січня уже в Дубаї українська громада зібра-
лася в храмі святого Франциска Ассізького на святкову Лі-
тургію. По завершенні лунала традиційна коляда, відбува-
лося ділення радістю, розмови та вітання.

ВЕЛИКДЕНЬ З УКРАЇНСЬКИМ 
СВЯЩЕНИКОМ
На запрошення української громади ОАЕ за сприяння 

правлячого єпископа Апостольського вікаріату Південної 
Аравії владики Пола Хіндера та голови ПМВ УГКЦ влади-
ки Йосифа Міляна і з благословення Глави УГКЦ Блаженні-
шого Святослава Шевчука на Великдень до українців ОАЕ 
завітав о. Михайло Мельник.

7 квітня у  м. Дубай у  церкві святої Марії відбулося 
Пасхальне богослужіння, в  якому взяли участь близько 
200 осіб, та освячення пасхальних кошиків. Під час Літур-
гії о. Михайло зачитав Великоднє послання владики Йоси-
фа. Вірні мали нагоду для сповіді. Всі обмінювалися приві-
таннями та ділилися пасхальною радістю.

8 квітня у м. Абу-Дабі на території собору святого Йо-
сифа у  церкві св. Терези священик також звершив Пас-
хальне богослужіння та освятив паски. У пасхальному бо-
гослужінні також взяли участь Посол України в ОАЕ Юрій 
Полурез з сім’єю та працівники посольства.

КІПР
РІЗДВО ХРИСТОВЕ
Українська громада Кіпру молитовно відсвяткувала 

Різдво Господа Бога і Спаса Нашого Ісуса Христа.
Богослужіння відбувалися у  двох містах, де найбільше 

сконцентрована українська діаспора, — Лімасолі та Нікосії.
Недільного ранку 7 січня українці, що проживають 

в Лімасолі та околицях, молилися різдвяну Літургію в ма-
ронітському храмі св. Шарбеля, яку очолив ієром. Панте-

леймон Гербери. По завершенні Богослужіння усі присут-
ні на молитві зібралися за святковим столом для спільно-
го обіду та коляди.

Ввечері того ж дня українська громада Нікосії моли-
лася різдвяну Божественну Літургію, яку також очолив  
ієрм.  Пантелеймон, у  маронітському кафедральному со-
борі. Відтак усі присутні мали нагоду почастуватися кутею 
та солодощами і спільно поколядувати.

ВОДОХРЕЩА
У п’ятницю, 19 січня, та в неділю, 21 січня, українська 

громада Кіпру молитовно відсвяткувала Богоявлення.
Святкові Богослужіння розпочалися в Лімасолі, 19 січ-

ня, де місцева спільнота українців молилася Божественну 
Літургію, яку очолив ієрм. Тарас Остафіїв, який по завер-
шенні Літургії звершив чин Великого йорданського во-
досвяття. А в неділю, 21 січня, місцева громада мала на-
году знову молилася Божественну Літургію українською 
мовою в маронітському храмі св. Шарбеля.

21 січня святкові Богослужіння з  нагоди Водохреща 
відбулися також в Нікосії. 

ВЕРБНА НЕДІЛЯ 

У празник Входу Господнього в Єрусалим для українців 
греко-католиків, які проживають на Кіпрі, відслужили Бо-
жественну Літургію у храмі св. Шарбеля у м. Лімасол. Очо-
лив Літургію о. Василь Захарусь.

Під час проповіді священик зауважив, що Божу місію 
на землі Господь наш Ісус Христос завершив двома велич-
ними актами, якими є воскресення Лазаря і тріумфальний 
в’їзд до Єрусалима. Ці дві події, свідками яких було багато 
людей, переконливо свідчили про Христове месіянське 
післаництво та Його божественність. Водночас тріумф 
цих двох світлих подій відчинив браму до останнього ак-
ту драми Христового життя — Його мук і смерті.

На завершення, за звичаєм цього дня, о. Василь освя-
тив гілочки верби.

Святкову Літургію священик звершив і  для українців 
Нікосії.

ЛАТВІЯ
РІЗДВЯНА ЗУСТРІЧ УКРАЇНЦІВ
7 січня після Божественної Літургії і молитви за Україну 

в Ризі відбулася «Різдвяна зустріч». Захід розпочався з мо-
литви і співу колядок дітьми парафії. У своєму слові парох 

парафії Преображення ГНІХ в м. Ризі о. Роман Сапужак по-
дякував дому Пресвятої Родини за можливість зібратися 
усім разом, привітав усіх з Різдвяними святами і побажав 
Божого благословення у Новому 2018 році.

Опісля священик поділився українською просфорою 
з усіма присутніми.

Також на зустрічі виступила тимчасово повірений 
у справах України в Латвійській Республіці Аліса Подоляк 
і подарувала всім дітям українські книжки.

У спільній «Різдвяній зустрічі» вперше взяли участь 
представники Українського культурного товариства «Явір» 
з м. Вангажі, які приїхали на свято зі своїм вертепом. А хор 
Українського культурного товариства «Дніпро» подару-
вав присутнім традиційні українські колядки.

УКРАЇНСЬКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ У РИЗІ

Під час Великого посту на парафії Преображення ГНІХ 
УГКЦ в  Ризі відбулися Великопісні реколекції. На запро-
шення священика о.  Романа Сапужака до Риги приїхав 
о. Михайло Чижович, ЧНІ. Вірні мали нагоду більше заста-
новитись над п’ятьма елементами доброї сповіді.

Світлий празник Воскресіння Господа нашого Ісуса 
Хреста святкували 1 квітня (за Григоріанським календа-
рем). На Великоднє Богослужіння з’їхалися вірні, які про-
живають в  Ризі і  навколишніх містах. За традицією вони 
принесли з  собою паски, крашанки та інші страви для 
освячення. Вже другий рік поспіль українська громада 
спільно з  місцевою римо-католицькою громадою здійс-
нює Воскресну процесію навколо храму. Божественну Лі-
тургію очолив парох парафії о. Роман Сапужак. На Літургії 
він зачитав Великоднє послання Блаженнішого Святосла-
ва. По завершенні Літургії о. Роман привітав всіх парафіян 
із святом Воскресіння.

Наступної неділі, 8 квітня, по завершенні Літургії вір-
ним уділили мирування і роздали просфору. На церков-
ному подвір’ї біля храму відбулося посвячення пасок для 
тих вірних, хто приїхав з  України і  дотримується юліан-
ського календаря. У домі «Пресвятої Родини» на парафіян 
та гостей чекав виступ дітей, гаївки, святковий стіл. Серед 
гостей на святі був і тимчасово повірений у справах Украї-
ни в Латвійській Республіці Аліса Подоляк з родиною.

ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
17 травня у Ризі відбулися традиційні масштабні свят-

кування Дня вишиванки. Урочисті заходи розпочалися із 

ходи від оперного театру до пам‘ятника «Свободи». Після 
цього українці Риги поклали квіти до пам’ятника Тарасові 
Шевченку у парку Кронвальда, а потім всі разом заспіва-
ли Гімн України та фотографувалися.

Цього дня у  приміщенні Посольства України в  Латвій-
ській Республіці в  рамках акції «Україна моя вишивана» 
відбувся майстер-клас з вишивання під керівництвом май-
стринь з  «Гільдії народних умільців «Перлина». Усі охочі 
змогли долучитися до вишивання великої карти України.

Майстрині з Львівщини і Тернопільщини привезли до 
Латвійської столиці свої найкращі роботи: пасхальні руш-
ники, вишиванки, ляльки-мотанки, писанки.

Наступного дня, 18 травня, в  каплиці церкви Страж-
дальної Божої Матері помолилися Божественну Літур-
гію за Україну та український народ, вшанували пам‘ять 
жертв геноциду кримськотатарського народу. У домі Пре-
святої Родини відбулась спільна зустріч. Парох парафії 
Преображення ГНІХ УГКЦ в Ризі о. Роман Сапужак подя-
кував гостям з  України, Товариству підтримки України, 
Посольству України в Латвійській Республіці, парафіянам 
УГКЦ і  всім, хто долучився до цього заходу, наголосив-
ши, що свято вишиванки єднає українців, підтримує давні 
українські традиції та популяризує їх серед молоді.

УГОРЩИНА 
КОЛЯДА ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ 
ДИПЛОМАТІВ
13 січня в Посольстві України в Угорщині відбулася ко-

ляда. Українських дипломатів прийшли привітати з Різд-
вяними святами парафіяни української греко-католиць-
кої парафії Покрови Богородиці в Будапешті.

Святковий день розпочався з виступу різдвяного вер-
тепу, в якому взяли участь діти, молодь та дорослі. А від-
так прозвучали українські колядки та віншування.

На завершення святкової програми душпастир для 
українців греко-католиків Угорщини о.  Дам’ян Габорій 
привітав працівників посольства з Різдвом Христовим, а 
Посол України в Угорщині Любов Непоп подякувала укра-
їнським колядникам за різдвяний візит.

Організатором різдвяної акції була парафіяльна спіль-
нота Назаретських родин при українській парафії.
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ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКИЙ 
РІЗДВЯНИЙ ФЕСТИВАЛЬ

11 лютого в  Будапешті відбувся перший українсько- 
угорський різдвяний фестиваль «Прощання з колядою».

Святкова програма розпочалася з Божественної Літур-
гії в церкві св. Михаїла, де українська громада збирається 
на регулярні богослужіння. Літургію супроводжував хор 
церкви Дрогобицьких священномучеників Северіяна, 
Якима та Віталія. Очолив недільну молитву о.  Іван Пань-
ків, декан Дрогобицький, який прибув на свято з колекти-
вами із Дрогобича. 

Концертна різдвяна програма продовжилася в  угор-
ській греко-католицькій церкві св. Флоріана.

Різдвяний фестиваль започаткували та офіційно від-
крили: душпастир для українців греко-католиків Угор-
щини о. Дам’ян Габорій, парох угорської греко-католиць-
кої парафії св. Флоріана о.  Акош Кочіш, речник україн-
ців в угорському парламенті Ярослава Хортяні та голова 
Державного самоврядування українців в Угорщині Юрій 
Кравченко.

Цього дня перед українцями та угорцями виступи-
ли: церковний хор угорської греко-католицької парафії 
св. Флоріана, церковний молодіжний хор української гре-
ко-католицької парафії св. Варвари у  Відні, український 
хор «Берегиня» Товариства української культури в  Угор-
щині, народний музичний гурт «Галич» Дрогобицького 
районного дому.

На завершення свята о.  Дам’ян Габорій, зазначив, що 
вперше дві громади — українців та угорців — організува-
ли таке величне та незабутнє релігійне свято, яке мусить 
мати продовження. 

ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ
20 лютого у  Центрі української культури у  Будапешті 

українська громада вшанувала пам’ять Героїв Небесної 
Сотні.

Захід розпочався з  поминальної молитви, яку про-
вів душпастир для українців греко-католиків Угорщини 
о.  Дам’ян Габорій. Після панахиди священник у  слові до 
громади зазначив, що серед загиблих героїв на Майдані 

були представники різних релігій та християнських кон-
фесій, яких єднала одна ідея — свобода та незалежність 
українського народу.

У рамках заходу відбулася демонстрація арт-проекту 
видання In-Art «Крим  — шлях додому» та конференція 
«Міжнародна платформа «Друзі деокупації Криму»: шлях 
до відновлення територіальної цілісності України», орга-
нізована Посольством України в Угорщині та Державним 
самоврядуванням українців Угорщини.

Гостями вечора були гості з Києва та Криму, працівники 
українського посольства в Угорщині та українська громада.

ПАСХА В БУДАПЕШТІ

Українська громада Угорщини традиційно відсвятку-
вала український Великдень в Будапешті на парафії УГКЦ 
Покрови Богородиці. На Пасхальні богослужіння до Бу-
дапешта щороку приїжджають українці з різних куточків 
Угорщини.

Великоднім святам передували богослужіння Страс-
ного тижня. Страсні богослужіння  — Утреню Страстей, 
Царські Часи, Вечірню з виставленням плащаниці, Єруса-
лимську утреню, Вечірню з Літургією св. Василія — супро-
воджували церковним співом вихованці Львівської ду-
ховної семінарії.

Великодній день розпочався з  Пасхальної утрені, яку 
своїм співом прикрасили семінаристи зі Львова. А Вели-
кодня Літургія прозвучала в  супроводі місцевого хору 
«Новус» та братів-семінаристів. Душпастир для українців 
греко-католиків Угорщини о. Дам’ян Габорій на завершен-
ня Літургії прочитав Великоднє послання Блаженнішого 
Святослава, привітав усіх з  Воскресінням Христовим та 
подякував усім, хто доклаввся до організації святкуван-
ня. Після цього відбулося освячення Великодніх кошиків, 
а відтак розпочалася святкова трапеза.

ЕКУМЕНІЧНА МОЛИТВА ЗА МИР 
В УКРАЇНІ
У центрі угорської столиці біля пам’ятника жертвам Го-

лодомору відбулася екуменічна молитва за мир в Україні. 
Молитовний захід провели: душпастир для українців 

греко-католиків Угорщини о. Дам’ян Габорій, священник 
німецької громади Угорщини о.  Бернард Кольман та ка-
пелан УПЦ КП о. Ігор, який перебуває на реабілітаційному 
лікуванні в Угорщині. 

Присутні на заході помолилися молебень та Воскрес-
ну панахиду.

Як зазначив о.  Дам’ян, у  Будапешті вперше провели 
екуменічну молитву за мир в Україні, за жертв Геноциду 
українського народу і російської агресії на Сході.

У молитовному заході взяли участь: Посол України 
в  Угорщині Любов Непоп, голова Державного самовря-
дування українців в Угорщині Юрій Кравченко, українські 
військові, які проходять лікування в Угорщині.

В УГОРЩИНІ СТВОРИЛИ УКРАЇНСЬКУ 
СКАУТСЬКУ ОРГАНІЗАЦІЮ
В Будапешті при українській греко-католицькій парафії 

Покрови Богородиці з благословення голови ПМВ влади-
ки Йосифа Міляна створили скаутський осередок.

Це перша скаутська організація для українців в  Угор-
щині, яка діятиме у  співпраці з  Українською асоціацією 
«Католицьке скаутство Європи» та Національною угор-
ською асоціацією «Скаутів Європи», які належать до Фе-
дерації скаутів Європи, що діє під патронатом Католиць-
кої Церкви та має дорадчий голос у Раді Європи і користу-
ється підтримкою Європейського Союзу.

Отець Дам’ян Габорій зазначив, що метою створення та-
кої організації для української молоді в Угорщині є забезпе-
чення можливості кожній молодій людині особистого роз-
витку через п’ять цілей: здоров’я і фізичний розвиток, кон-
кретність, формування характеру, дух служіння, відкриття 
Бога. «Скаутська методика цим охоплює всю людину. Ви-
ховує дитину і підлітка у всіх вимірах: духовному, громад-
сько-патріотичному, фізичному. Скаутинг має на меті підго-
тувати молоду особу до дорослого життя, допомогти знай-
ти своє місце у суспільстві, навчити бути відповідальним». 

ВШАНУВАННЯ МАТЕРІВ
13 травня, в день, коли українці по цілому світі вшано-

вували своїх матерів, українська громада Будапешта роз-
почала святковий день з  Божественної Літургії, на якій 
в особливий спосіб молилися за українських матерів. Піс-
ля Літургії наймолодші парафіяни подарували своїм ма-
мам квіти та заспівали многоліття.

Святкування в  церкві завершилося тренінгом для ма-
терів «Гідність та покликання жінки», який провела докто-
рант Краківського папського університету Марія Сохацька. 
Доповідач розглянула такі теми, як задум Творця щодо со-
твореного світу та оригінальність і  неповторність кожної 
жінки. Тренінг тривав два дні. Перша зустріч відбулася у су-
боту, 12 травня, у приміщенні Столичного самоврядування 
українців, на якій учасники мали нагоду поділитися прак-
тичним досвідом. Тренінг був організований головою пара-
фіяльного центру підтримки сім’ї Оксаною Габорій.

Цього ж дня діти з матерями взяли участь у святі укра-
їнської вишиванки, яке відбулося на центральній площі 
Героїв в Будапешті.

Святковий недільний день завершився в  будапешт-
ському цирку, де українська малеча зі своїми мамами по-
дивилися розважальну програму.

ВЕСЕЛІ КАНІКУЛИ З БОГОМ

18-25 червня в Будапешті відбувся табір «Веселі кані-
кули з  Богом». Програма була організована на території 
польської римо-католицької парафії. Організатор табо-
ру — парафія Покрови Богородиці УГКЦ в Будапешті.

Упродовж таборових днів українські діти вивчали бан-
си, танці, брали участь у спортивних змаганнях та естафе-
тах, відвідували різні гуртки. Щодня відбувалися катехизи 
та Божественна Літургія. Таборовий ранок розпочинав-
ся зі спільної молитви та українського Гімну. Головна те-
ма табору — «Маленькі кроки до неба», через яку акцен-
тувалася увага на співчутті, радості, вибаченні, вдячності, 
щирості, обіймах. Діти під час табору готували малюнки 
для українських воїнів, які захищають Україну на Сході. 

Програма була підготовлена аніматорами з  України: 
Святославом Херовичем, Олегом Вольським, Юлією Сла-
вич та Наталею Лелик.

Завершився табір в неділю, 25 червня, Божественною 
Літургією, після якої українська громада Угорщини в гір-
ській частині Будапешта відзначила День родини, тож ді-
ти мали нагоду показати батькам свої знання та вміння, 
які здобули під час церковного таборування.

Як зазначив душпастир для українців греко-католиків 
Угорщини о. Дам’ян Габорій, з кожним роком популярність 
табору серед українських сімей зростає. «Два роки тому 
ми запровадили «Веселі канікули з Богом» в Будапешті, на 
який зголосилося тільки дві дитини. Торік на таборі було 
15 діточок, а цього року — вже 25. Мета табору — створи-
ти для дітей умови українського середовища та дружності, 
щоб навчити їх любити Бога, ближнього та Україну».

I МІЖНАЦІОНАЛЬНИЙ  
ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВНОЇ ПІСНІ 
14 жовтня, в  день свята Покрови, в  українській гре-

ко-католицькій парафії Покрови Богородиці в Будапешті 
відбувся Перший міжнаціональний фестиваль духовної 
пісні «Покров Богородиці».

Концерт розпочався відразу після Божественної Літур-
гії в  римо-католицькій церкві св. Михаїла. В концертній 

56



59

АПОСТОЛЬСЬКИЙ ВІЗИТ  
ПАПИ ФРАНЦИСКА В ЕСТОНІЮ
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ЧОМУ ПАПА ПРИЇЖДЖАВ В ЕСТОНІЮ? 
Ще на самому початку свого понтифікату Папа Фран-

циск висловив побажання відвідати країни, що перебува-
ють віддалік від традиційних маршрутів поїздок глав дер-
жав, а також країни, жителі яких страждають або зазнали 
страждання в недалекому минулому. 

Візит Папи Римського є великою честю для країни. Пон-
тифік перебував в Естонії насамперед як духовний пастир 
і бажав зустрітися з усіма жителями країни, незалежно від 
їхніх релігійних переконань. 

У своїй промові Папа зазначив, що «Католицька Церква 
покликана бути поруч з віруючими, особливо в питаннях 
благодійності та розвитку людського потенціалу, і  бажає 
робити це спільно з  іншими християнськими конфесіями 
та в діалозі з іншими релігіями, віруючи в те, що Бог є Тво-
рцем всіх людей на землі, і всі люди є братами і сестрами».

Незважаючи на те, що після падіння п’ятдесятирічної 
комуністичної диктатури в  Естонії відбулося відроджен-
ня релігії, сьогодні потрібно докладати чимало зусиль на 
шляху духовного розвитку. 

Девізом візиту Папи Франциска в  Естонію була фра-
за з  духовної пісні композитора Сіріллуса Креека «Про-
кинься, моє серце!». Ця композиція має велике значення 
в  культурі та історії естонського народу: досить згадати 
свято пісні — Співаючу революцію. 

«25 років тому під час відвідин Естонії Папою Іваном 
Павлом II з моменту відновлення незалежності Естонії ми-
нуло було два роки, і послання Понтифіка жителям нашої 
країни, а також інших східно-європейських країн мови-

ло: «Не бійтеся!»  — зазначив Апостольський 
адміністратор Естонії єпископ Філіп Журдан. — 
У ті часи Естонія була подібна до хворого, який тіль-
ки-но прийшов до тями після коми і знову вчиться хо-
дити та сповнений великих надій: на мир, на єднання на-
родів Європи. Це були світлі ідеали, серед яких, можливо, 
була і надія на матеріальне благополуччя». 

За словами єпископа, через 25 років ситуація в державі 
і в суспільстві стабілізувалася. Естонія зайняла тверду по-
зицію в політичному житті Європи і світу, але світлі ідеали 
ніби потьмяніли. «Те саме спостерігається і в Європі: при-
кладами можуть бути очікування від проекту єдиної Євро-
пи або надія на мир у всьому світі, яка прийшла із закінчен-
ням холодної війни, але стала поступово згасати. Ми ста-
ли свідками наступу матеріалізму. Попри те, що естонське 
суспільство досягло високого рівня матеріальної стабіль-
ності, сьогодні спостерігаємо брак стабільності духовної 
і як ніколи потребуємо того, щоб духовний вчитель сказав 
нам: «Прокинься, моє серце! Прокинься, моя душа!»

В ЧОМУ ВАЖЛИВІСТЬ ВІЗИТУ ПАПИ?
Візит Папи Франциска в Естонію — це не просто візит 

глави держави. Папа Франциск є одним з  найбільш ша-
нованих і  улюблених світових лідерів. Від самого почат-
ку свого понтифікату він прагнув виступати від імені най-
більш знедолених членів суспільства: бідних, ненародже-
них дітей, жертв воєн і переслідувань.

Своїм візитом Святіший Отець нагадує нам, що бідні 
і знедолені повинні бути в центрі нашої уваги, бо турбо-
та про них — єдиний спосіб любити Христа: «ви робите це 

Після молитви вся присутня громада мала нагоду по-
обідати на благодійному барбекю та повеселитися на 
українській народній забаві, а також взяти участь у  без-
програшній лотереї. Серед головних призів: авіаквитки на 
переліт Рим-Львів в обидві сторони.

Організатором святкування Дня Матері в Римі були То-
вариство «Свята Софія», душпастирі собору, а допомага-
ли їм студенти Української папської колегії св. Йосафата 
та парафіяльна молодь.

УРОЧИСТЕ СВЯТЕ ПРИЧАСТЯ 
ДЛЯ ДІТЕЙ МІГРАНТІВ

У неділю, 3 червня, шістнадцять дітей української не-
дільної школи собору святої Софії в Римі приступили до 
Урочистого Святого Причастя. Напередодні, в суботу, во-
ни вперше приступили до Святого Таїнства Покаяння.

Святкову Божественну Літургію очолив духовний про-
відник дітей о.  Любомир Филипчак. Разом із ним спів-
служили о. Марко Семеген, ректор собору, о. Андрій Со-
лецький, віце-ректор храму, дон Матео Ґардзінски та 
о. д-р. Мирослав Думич із Чорткова.

До цієї події дітей готувала с. Миколая Степась, СНДМ. 
Також в організації свята взяли участь батьки дітей та вчи-
телі школи: Леся Романів, Наталя Лазор, Наталя Буряк.

Після Літургії дітей привітав о. Марко Семеген, а відтак 
вони представили коротку програму: розповідали вір-
ші та співали пісні, присвячені цій важливій події у їхньо-
му житті. Отець Марко подякував священикам, вчителям 
і  батькам за служіння та співпрацю, а також нагородив 
найкращих учнів школи грамотами та вручив символічні 
подарунки.

На завершення батьки звернулись із словами вдячно-
сті до отців та вчителів школи, подарувавши їм ікони, які 
разом із дітьми власноруч намалювали на склі.

програмі взяли участь хор угорської греко-католицької 
парафії св. Флоріана в  Будапешті, українсько-угорський 
хор «Новус» та хор львівського медуніверситету.

«Цього дня, в  цей богородичний місяць, ми розпоча-
ли добру традицію в Будапешті, яка має на меті через спів 
об’єднувати між собою український та угорський народи, 
спільно прославляючи Пресвяту Богородицю. В майбут-
ньому плануємо щороку в  жовтні організовувати такий 
духовний фестиваль, залучаючи щораз більше колекти-
вів», — зазначив о. Дам’ян Габорій.

Організатором першого фестивалю виступила УГКЦ 
в Угорщині та українське самоврядування Ержибетваро-
ша. Фестиваль відбувся за підтримки Товариства україн-
ської культури в Угорщині та Товариства українсько-угор-
ського партнерства.

ІТАЛІЯ
ІТАЛІЙСЬКА ДЛЯ МІГРАНТІВ
Українським мігрантам, які пройшли початковий курс 

вивчення італійської мови при соборі Святої Софії, вручи-
ли сертифікати.

Курси італійської тривають вже третій рік поспіль. Во-
ни є безкоштовними для всіх охочих і відбуваються за фі-
нансової підтримки Генеральної фундації «Мігрантес» 
Єпископської конференції Італії. Куратором проекту є Фе-
лічія Д‘Алесcандро.

До вручення сертифікатів та привітань долучилися ди-
ректор фундації «Мігрантес» єпархії Рима монсеньйор 
П’єрпаоло Феліколо, ректор собору о. Марко Семеген та 
віце-ректор храму о. Андрій Солецький.

Заняття в школі відбувалися раз на тиждень, а мовний 
курс проводила кваліфікований викладач італійської мо-
ви для іноземців. 

ДЕНЬ МАТЕРІ В СОБОРІ СВЯТОЇ СОФІЇ
У неділю, 13 травня, українські мігранти Рима та око-

лиць при соборі святої Софії відсвяткували традиційне 
Свято Матері. Розпочались святкування Божественною 
Літургією, яку очолив отець Іван Кулик, парох української 
парафії свв. Сергія і Вакха. Разом з ним співслужили о. Іван 
Гобела, капелан громади м. Орвієто та о. Микола Щербак, 
докторант Папського латеранського університету.

По завершенні богослужіння матерів з  їхнім святом 
привітав о. Андрій Солецький, віце-ректор храму.

Далі у внутрішньому дворі біля собору відбулося освя-
чення статуї Матері Божої та молебень до Богородиці.
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Йому». Понтифік підкреслив, що найголовніший заповіт 
Христа — це милосердя, що ми зобов’язані берегти мир, 
що молодь — це надія людства, а також те, що ми повинні 
пам’ятати про своє коріння. Він знову закликав до збли-
ження релігій, тож його візит носить і екуменічний харак-
тер: «Щоб усі були одно» (Ів 17:21).

У програмі візиту Папи до Естонії важливе місце посі-
ла зустріч з бідними у католицькому храмі та екуменічна 
зустріч молоді у  храмі Лютеранської Церкви. У спільній 
молитві разом із Папою Франциском на площі Свободи у 
Таллінні взяли участь близько 10 тисяч осіб.

Будучи наступником святого Петра, Папа Римський ви-
конує насамперед духовну місію: дбає про Христову па-
ству до Його другого пришестя. Ісус сказав Петрові: «Я мо-
лився за тебе, щоб віра твоя не послабла, а ти колись, на-
вернувшись, утверджуй своїх братів» (Лк. 22:32). Після 
воскресіння Ісус підтвердив цей заповіт, сказавши Петро-
ві: «Паси вівці Мої» (Ів. 21:16). У цьому ж полягала і місія 
Папи в Естонії, що мала насамперед духовний, а не полі-
тичний чи дипломатичний характер.

Народом Папи є не тільки католики, але всі люди, які 
живуть на Землі. Під час свого візиту до Естонії Понтифік 
звернувся з посланням до всіх, хто має добрі наміри і ба-
жає почути його слово. Послання Папи Римського — це 
послання Христа, слова надії, миру і  братерства. Кожен, 
хто забажав побачити Святішого Отця, не залишився без 
уваги завдяки простоті, з  якою Папа Франциск доносив 
слова Євангелія до слухачів. 

Візит Понтифіка — це справжня милість Господня для 
католиків, представників інших конфесій та релігій, а та-
кож важлива подія для невіруючих. 

УГКЦ В ЕСТОНІЇ
Естонія є країною, в якій переважає атеїзм, вона є од-

ною з найбільш нерелігійних країн світу. За статистикою 
78% населення — невіруючі, 10% вважають себе лютера-
нами, 6% — православними. Загалом кількість католиків 
у всій Естонії налічує близько 3000 віруючих.

Нині, за різними даними, в  Естонії проживає близько 
30 000 українців, і  ця цифра постійно зростає. Така тен-
денція сприяє розвитку Української Греко-Католицької 
Церкви в Естонії.

Перша українська греко-католицька громада була за-
реєстрована в 1991 році у Таллінні. За сприяння благодій-
них організацій у 1998 р. громада викупила в Естонської 
Лютеранської Церкви розташовану в старому місті капли-
цю з прилеглою територією, і реконструювала її під храм, 
який 14 жовтня 2000 р. освятив світлої пам’яті Блаженні-
ший Любомир Гузар.

Великим випробовуванням для наших вірних була 
відсутність в  Естонії постійного священика. Починаючи 
з 1991 року, до Естонії раз на місяць доїжджали отці васи-
ліани з Вільнюса, зокрема о. Павло Яхимець. У 2000 році 
на короткий період приїхав о. Василь Витвицький, свяще-
ник з Івано-Франківської єпархії. Тільки з 2003 р. з благо-
словення Блаженнішого Любомира сюди на постійне слу-
жіння прибув о. Володимир Палієнко.

Моє служіння для вірних нашої Церкви в Естонії та Фін-
ляндії розпочалося з осені 2015 року.

Ще одна громада українців греко-католиків є у м. Тар-
ту (Естонія). Українці на південь Естонії почали мігрува-
ти ще в радянські часи. Це були переважно вихідці з За-
хідної України з досвідом праці у лісовій галузі. До цього 
студентського міста також приїжджає на навчання бага-
то молоді, зокрема і з України. На богослужіння до м. Тар-
ту добираються наші вірні з усіх околиць: Пилва, Ряпіна, 
Йиге ва та інших міст і містечок.

УГКЦ в  Естонії є місцем для регулярних богослужінь, 
християнських таборів, зустрічей для вивчення Біблії, зу-
стрічей молоді, допомоги новоприбулим українцям.

Після візиту Папи Франциска наша Церква в Естонії ро-
бить новий крок на шляху свого розвитку. 

Отець Олег Поп’юк,  
священик для українців греко-католиків  

в Естонії та Фінляндії



13-17 травня 

В ІСПАНІЇ 
ВІДБУДЕТЬСЯ 
СЕМІНАР  
ДЛЯ СВЯЩЕНИКІВ 
УГКЦ ІСПАНІЇ 
ТА ПОРТУГАЛІЇ

24-30 червня 

ПМВ ПРОВЕДЕ 
У ДРОГОБИЧІ 
IX СПЕЦКУРС 
З МІСІЙНОГО 

СЛУЖІННЯ ДЛЯ 
ВИХОВАНЦІВ 

ДУХОВНИХ 
СЕМІНАРІЙ УГКЦ 

15-18 липня 

У БОСНІЇ 
ПРОХОДИТИМЕ 
IX ДУХОВНО-
ФОРМАЦІЙНИЙ 
СЕМІНАР 
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЙ 
СВЯЩЕНИКІВ-
МІСІОНЕРІВ УГКЦ 
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- посуд (ложка, 
миска, горнятко);
- ліхтарик;
- медикаменти:
  + лейкопластирі,
  + корвалмент,
    + активоване вугілля,
  + лоратидин.

- вервиця/чотки;
- плащ-накидка 
  (дощовик);
- спальний мішок,
  каремат або 
покривало;
- змінний - змінний одяг та 
взуття (вишиванка);

Маршрут буде додано після остаточного 
узгодження

02-11 серпня 2019 р.Б.

XIIІ міжнародна

родин мігрантів-заробітчан та всіх бажаючих

Пасторально-міграційний відділ УГКЦ


