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105-й Всесвітній день мігранта і біженця

Послання Святішого
Отця ФРАНЦИСКА
Папи Римського
з нагоди Всесвітнього
дня мігранта і біженця

НЕ ЙДЕТЬСЯ
ЛИШЕ ПРО МІГРАНТІВ
Дорогі брати і сестри!
Віра запевняє нас у тому, що Царство Боже в таємничий спосіб вже присутнє на землі (пор. Документи ІІ Ватиканського Собору, Конституція Радість і надія, 39); проте
і в наші дні мусимо з болем констатувати, що воно натикається на перешкоди та супротивні сили. Насильницькі конфлікти та справжні війни не перестають шматувати людство; процвітають несправедливість та дискримінація; важко доводиться долати економічні та соціальні
порушення рівноваги на місцевому і глобальному рівнях.
І за це все розплачуються насамперед бідні та уразливі
особи, тобто ті, що у скруті.
Спільноти, які є економічно більш розвинуті, посилюють у собі схильність до виразного індивідуалізму, який
в поєднанні з утилітарною ментальністю і помноженням
через медійний простір породжує «глобалізацію байдужості». В цій картині мігранти, біженці, переселенці
та жертви торгівлі людьми стали символом виключення,
бо окрім труднощів, які їхній стан несе сам у собі, на них
часто накладається негативне судження, яке представляє їх як причину суспільних лих. Поведінка щодо них стає
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дзвоном тривоги, що попереджає про моральний занепад, до якого наближаємось, якщо
й надалі дозволяємо розвивати культуру «відкинення». Справді, на цій дорозі кожна особа, яка не підпадає
під канони фізичного, психічного і соціального добробуту,
ризикує стати марґіналізованою та відкиненою.
Тому присутність мігрантів і біженців, як і всіх уразливих осіб, стає сьогодні запрошенням віднайти деякі суттєві виміри нашого християнського буття та нашої людяності, яким загрожує бути приспаними багатим на зручності
стилем життя. Ось чому «не йдеться лише про мігрантів»,
цим хочу сказати: цікавлячись ними, цікавимось також
і нами, всіма; дбаючи про них, зростаємо також і ми; слухаючи їх, даємо можливість голосу тій частині нас, яку,
може, тримаємо прихованою, бо сьогодні її ніхто добре
не бачить.
«Заспокойтесь, це я, не страхайтесь» (Мт 14,27).
«Не йдеться лише про мігрантів: йдеться також про наш
страх». Лиходійства і гидоти нашого часу призводять
до зростання нашої «боязні інших, незнайомих, марґіналізованих, чужинців […]. І це сьогодні особливо помітно

під час прибуття мігрантів та біженців, які стукають в наші
двері, шукаючи захисту, безпеки та кращого майбутнього. Справді, страх є виправданий, бо бракує також приготування до цієї зустрічі» (Проповідь, Сакрофано, 15 лютого 2019 р.). Не є проблемою мати сумніви й побоювання. Проблема виникає тоді, коли вони обумовлюють наш
спосіб думання та діяння настільки, що ми стаємо нетолерантними, закритими й, навіть не усвідомлюючи цього,
расистами. І тоді страх позбавляє нас прагнення й здатності зустрічати іншого, який є відмінним від мене, позбавляючи мене нагоди зустрічі з Господом (пор. Проповідь на Месі з нагоди Всесвітнього дня мігранта і біженця,
14 січня 2018 р.).
«Бо коли ви любите тих, що вас люблять, то яка вам
за це нагорода?» (Мт 5,46). Йдеться не лише про мігрантів, але й про милосердя. Через діла милосердя ми свідчимо свою віру (пор. Як 2,18). Найвищою формою милосердя є чинити добро тим, хто не має змоги повернути
і не може навіть віддячити. «Те, про що нам розходиться,
є обличчя, яке хочемо дати собі, як суспільству, і вартість
кожного життя […]. Поступ наших народів […] залежить
від здатності дозволити тому, хто стукає у наші двері, зрушити і зворушити нас з наміром дискримінувати та позбавити всіх ідолів, які обтяжують і поневолюють життя; ідолів, які обіцяють оманне та тимчасове щастя, побудоване
на маргінесі дійсності та терпінні інших» (Промова в єпархіальному Карітасі в м. Рабат, 30 березня 2019 р.).
«Але один самарянин, що був в дорозі, зненацька
надійшов й, побачивши його, змилосердився» (Лк 10,33).
Не йдеться лише про мігрантів: йдеться про нашу людяність. Те, що спонукало цього Самарянина, чужинця
щодо юдеїв, зупинитись і змилосердитись, — це почуття, яке неможливо пояснити лише на раціональному рівні. Милосердя торкає найчyтливіші струни нашої людяності, викликаючи настирливу спонуку «ставати ближнім»
для того, хто перебуває в труднощах. Як нас вчить сам
Ісус (пор. Мт 9,35-36; 14,13-14; 15,32-37), мати милосердя
означає визнати терпіння іншого і перейти відразу до дії
для того, щоб заспокоїти, вилікувати і спасти. Мати милосердя — означає зробити місце для ніжності, яку сучасне суспільство часто закликає придушити. «Відкритись
іншим нас не прибіднює, але навпаки — збагачує, оскільки допомагає стати більш людяними: визнати себе активною частиною чогось більшого, єдиного і сприймати життя як дар для інших; бачити за ціль не власні інтереси, але
добро для людства» (Промова в мечеті «Гейдар Алієв»
в Баку, Азербайджан, 2 жовтня 2016 р.).
«Глядіть, щоб ви ніким з оцих малих не гордували: кажу
бо вам, що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя
мого Небесного Отця» (Мт 18,10). Не йдеться лише про
мігрантів: йдеться про те, щоб нікого не виключати. Сьогоднішній світ щодня стає дедалі більш елітарним та жорстоким щодо відкинених. У країнах, що розвиваються, й надалі вичерпуються найкращі природні й людські
ресурси на користь привілейованих ринків. Війни цікавлять лише поодинокі країни світу, але зброю для їх провадження виготовляють та продають в інших країнах, які
не квапляться приймати біженців, котрі стали наслідком
конфліктів. А ті, хто за це завжди розплачується, — це

малі, бідні, найбільш опущені, котрим заборонено сідати за стіл і котрим залишають лише «крихти» з бенкету. (пор. Лк 16,19-21). «Церква «на виході» […] вміє безстрашно брати ініціативу, іти назустріч, шукати тих, хто
є далеко, і виходити на перехрестя доріг для того, щоб
запросити відкинених» (Апостольський заклик Радість
Євангелії, 24). Ексклюзивістський розвиток робить багатих багатшими, а бідних — біднішими. Справжній розвиток — це той, який має на меті включати всіх чоловіків і жінок світу, сприяючи їхньому цілісному зростанню,
та має перейматися також майбутніми поколіннями.
«Хто з-між вас хоче стати великим, хай буде вам слугою,
і хто з-між вас хоче бути першим, хай буде рабом усім»
(Мр 10,43-4). Не йдеться лише про мігрантів: йдеться про
те, щоб останніх поставити на перше місце. Ісус Христос
закликає нас не піддаватися логіці світу, яка виправдовує
зловживання задля особистої вигоди чи вигоди моєї групи: мовляв спочатку я, а тоді інший! Натомість справжнє
християнське гасло звучить: «Спочатку останні!». «Індивідуалістичний дух — це родючий ґрунт, де дозріває сенс
індиферентності до ближнього, який сприймає його як
простий об’єкт купівлі-продажу, що налаштовує до втрати зацікавлення до людяності інших та врешті робить
людей наляканими та цинічними. Чи це часом не є тими
почуттями, які часто відчуваємо щодо бідних, відкинених,
останніх в суспільстві? Серед них найперше маю на увазі
мігрантів з їхніми тягарами труднощів та терпінь, з якими
стикаються щодня, шукаючи, деколи безнадійно, місця
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для життя в мирі і з гідністю» (Промова до Дипломатичного корпусу, 11 січня 2016 р.). За логікою Євангелія, останні
стають першими, і ми маємо їм служити.
«Я прийшов, щоб мали життя — щоб достоту мали»
(Ів 10,10). Не йдеться лише про мігрантів: йдеться про
цілу людину і про всіх людей. В тих словах Ісуса віднаходимо серце його місії: зробити все можливе, щоб всі могли отримати дар життя в повноті, за волею Отця. В кожній політичній діяльності, в кожній програмі, в кожній
душпастирській дії маємо ставити в центрі людську особу
в усіх її вимірах, включно з духовним. Це стосується всіх
людей, за якими слід визнати фундаментальну рівність.
Тому «розвиток не обмежується лише до простого економічного росту. Для того, щоб розвиток був автентичний,
треба, щоб він був інтегральний, що означає — щоб був
зверненим до розвитку кожної людини і то цілої людини»
(Св. Павло VI, Енцикліка Прогрес народів, 14).
«Отже, ви більше не чужинці і не приходні, а співгромадяни святих і домашні Божі» (Еф 2,19). Не йдеться лише
про мігрантів: йдеться про те, щоб будувати місто Боже
і людське. В нашу епоху, названу також ерою міграцій,
чимало невинних стають жертвами «великого обману»
необмеженого технологічного та споживацького розвитку (пор. Енцикліка Хвален будь, 24), вирушаючи в подорож до уявного «раю», яка неодмінно зраджує їхні очікування. Їхня присутність, іноді незручна, спричинює розвінчування міфів про прогрес, зарезервований ще для
небагатьох, але побудований на визискуванні численних інших. «Отже йдеться про те, щоб ми побачили першими і допомогли іншим побачити в мігрантах і біженцях
не лише проблему, яку слід вирішити, але брата чи сестру,
яких слід прийняти, поважати і любити, бачити нагоду,

яку Провидіння нам дає для власного внеску в будування
справедливішого, демократичнішого і більш відкритого
суспільства згідно з Євангелієм». (Послання на Всесвітній
день мігранта і біженця, 2014 р.).
Дорогі браття і сестри, відповідь на виклики, поставлені сучасною міграцією, можна підсумувати чотирма дієсловами: прийняти, захистити, підтримати та інтегрувати. Але
ці дієслова стосуються не лише мігрантів і біженців. Вони
виражають місію Церкви щодо всіх мешканців екзистенційних околиць, яких потрібно прийняти, захистити, підтримати й інтегрувати. Якщо застосуємо на практиці ці
дієслова — зробимо внесок в розбудову граду Божого
і людського міста, пропагуватимемо людський інтегральний розвиток всіх людей та допоможемо світовій спільноті
наблизитись до цілей сталого розвитку, які вона поставила
перед собою, бо в іншому разі їх буде важко осягнути.
Отож, як бачите, не йдеться лише про мігрантів,
не лише про них розходиться, але про всіх нас, теперішнє
і майбутнє людського роду. Мігранти, особливо найуразливіші, допомагають нам прочитати «знаки часу». Через
них Господь кличе нас навернутися, позбутися ексклюзивізму, байдужості та культури відкинення. Через них
Господь запрошує нас знову взяти на себе християнське
життя в його повноті та робити, кожен відповідно до власного покликання, внесок у розбудову світу, що дедалі
більше відповідатиме Божому задумові».
Саме цей заклик супроводжую молитвою, просячи
через заступництво Діви Марії, Богородиці путі, щедрих
благословень для всіх мігрантів та біженців світу і всіх тих,
хто стає їхніми супутниками в подорожі.
Ватикан, 27 травня 2019 р.
Переклад з італійської о. Андрія Гаха

150 років

Постаті

від дня народження

100 років

від дня переходу до вічності

Потрібно йти туди,
де є найбільша потреба

Блаженна ЙОСАФАТА
ГОРДАШЕВСЬКА
Фотографія блаженної с. Йосафати із частиною
тканини її габіту, взятою однією із сестер при перенесенні домовини у 1921 р.

Під час свого Апостольського візиту в Україну в червні
2001 р. Папа Іван Павло ІІ проголосив для УГКЦ нових блаженних, тим самим представивши їх до публічного почитання, наслідування їхнього життя та чеснот. Серед
них ясніє постать с. Йосафати Гордашевської — співзасновниці Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії, першої активної жіночої інституції в УГКЦ.
Цього року Церква відзначає дві особливі дати, пов’язані із її особою: 100-річчя від дня переходу до вічності
та 150-ліття від дня її народження.
Чим така особлива ця блаженна та чому так багато вірних звертається до неї у своїх молитвах, просячи
заступництва перед Богом?
Народилася блаженна с. Йосафата (Михайлина) Гордашевська 20 листопада 1869 року у Львові. Була охрещена
в церкві свв. апп. Петра та Павла, що на вул. Личаківській.
Згодом, вже будучи молодою дівчиною, стала активною
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парафіянкою монастирської церкви св. Онуфрія отців василіян. Своє подальше життя вона
вирішила посвятити Богу у монастирі сестер василіянок. Однак Його плани щодо неї були іншими — їй
запропонували стати першою сестрою чернечого згромадження, яке планували заснувати для виховної та просвітницької праці з дітьми, молоддю, жіноцтвом, як також

Перший дім Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії в с. Жужель, 1892 р.
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Співзасновник Згромадження
ССНДМ слуга Божий о. Єремія
Ломницький, ЧСВВ
Небесний Єрусалим
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Співзасновник Згромадження ССНДМ слуга
Божий о. Кирило Селецький

Перша сестра служебниця блаженна Йосафата Гордашевська

для того, щоб дбати про хворих, немічних, прикрашати
занедбані храми, а назагал — йти і служити Богу та своєму українському народові всюди, куди б таких служебниць кликали.
Будучи ще зовсім молодою, с. Йосафата не побоялася взяти на себе відповідальність за виховання молодих
дівчат, які, як і вона, хотіли саме в такий спосіб посвятитися Богу.
Сестри служебниці до Другої світової війни були найбільшим жіночим згромадженням УГКЦ. У 1946 році згромадження налічувало більше 600 сестер, які жили і працювали у 102-ох домах, що були майже у кожному місті
і містечку Галичини. І саме сестра Йосафата дуже багато для цього зробила. Справа, яку вона розпочала, була
Богом благословенна.
Сестри служебниці мали насамперед працювати з дітьми. Вони засновували і провадили дитсадки. Також запрошували жінок, молодь, читали їм, катехизували.
Другою харизмою згромадження було дбати про здоров’я простого люду, адже на той час по селах не було
лікарів. Спершу сестра Йосафата брала книгу про лікарські рослини і разом з кількома сестрами йшла до лісу
чи в поле збирати цілющі трави, квіти, коріння, а потім
готувала з них ліки і навчала людей ними користуватися.
Вчила сестер доглядати за хворими. Під ту пору у селах
Галичини був спалах тифу, тож сестри мали багато роботи, однак жодна з них не захворіла. Відтак сестра Йосафата докладала усіх зусиль, щоб здібні до медицини сестри,
отримували медсестринську освіту.
Сестра Йосафата часто говорила, що потрібно йти
туди, де є найбільша потреба. У 1902 році була потреба
їхати до Канади, про що просив митрополит Андрей, —
поїхали сестри до Канади. Коли треба було їхати до Бразилії — поїхали до Бразилії. Значною мірою саме сестри

допомогли українцям і в Канаді, і в Бразилії зберегти свою
ідентичність.
Сестра Йосафата була рушієм різноманітних починань
і вчила монахинь всьому. Сестри називали її сонцем згромадження. Вона давала їм добрий приклад, заохочувала
до корисної праці, вчила катехизувати, прибирати в церкві, лікувати. Але наголошувала, що молитва завжди має
бути на першому місці.
Сестра Йосафата при кожній нагоді намагалася допомогти убогим. Відомий випадок, коли вона довідалась,
що в стайні отців бернардинів лежить старенька жебрачка, яка вже не мала сил випрошувати собі на прожиток, то
принесла її до монастиря, обмила, поклала на своє ліжко, бо вільних ліжок не було, і піклувалася про неї. Перед
смертю старенька прийняла Святі Тайни.
Майже на кожному етапі свого короткого життя вона
досвідчувала різні труднощі, моральні та фізичні терпіння, але попри те вміла віддавати цей досвід Богу, залишалася по-материнськи люблячою, не втрачала надії і віри,
вміла співчувати і прощати. Лише людина, яка перебувала
у глибокій Божій присутності, могла так прожити життя,
як прожила сестра Йосафата: беззастережно віддане Богу
та всеціло присвячене потребам свого народу та Церкви.
Померла блаженна с. Йосафата, як сама передбачила,
на своє улюблене свято — Благовіщення Пресвятої Богородиці 1919 року і була похована на Кристинопільському
кладовищі (нині м. Червоноград). У 1982 році тлінні останки с. Йосафати Гордашевської були ексгумовані та перевезені до Польщі, а потім до Генерального дому сестер
служебниць в Римі. Там спочивають і донині.
Багато людей у всьому світі — і не тільки українців
греко-католиків — вважають блаженну Йосафату своєю
заступницею та покровителькою, просять в неї дару зцілення у важких тілесних та душевних стражданнях, про
визволення від пристрастей алкоголізму, наркоманії,
азартних ігор, а в теперішній ситуації моляться про мир
і закінчення війни в Україні, про звільнення полонених.

Ікона блаженної с. Йосафати роботи В. Свідерського

Хоча блаженна ніколи не була матір’ю у фізичному
розумінні, проте була матір’ю духовною для своїх сестер,
для тих дітей і молоді, яких навчала катехизму, яких лікувала, яких потішала чи готувала до доброї смерті. Сьогодні вона в особливий спосіб випрошує ласки батьківства
тим подружжям, яким медицина не дає надії мати дітей.
Є безліч свідчень, як у безнадії та стражданнях вона подає
надію, у безвір’ї — віру, у ненависті — любов та прощення.
Сестра Йосафата своїм життям показала, наскільки
беззастережно можна посвятити себе ближнім, відкинувши свої невигоди, коли людина живе у присутності Бога,
у Ньому має все.
Ореста Боршовська, ССНДМ

Захоронка сестер служебниць в Ланівцях, 1938 р.
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135 років

Постаті

від дня народження

70 років

від дня переходу до вічності

Костел та жіноча школа у Перемишлянах

Священник, патріот
та праведник

Блаженний ОМЕЛЯН КОВЧ
«Був сином і священником одного народу, загинув
на землі другого народу, бо рятував синів і дочок третього
народу», — в цих словах Блаженнішого Любомира Гузара коротко описана історія життя о. Омеляна Ковча. Його
батьківщина, Галичина, була краєм, де протягом століть
разом жили українці, поляки та євреї. Історія їхнього співіснування налічує чимало драматичних сторінок та конфліктів. Але для представників усіх трьох націй постать
о. Омеляна Ковча стала символом справжньої Людини.
Коли 20 серпня 1884 року в сім’ї греко-католицького
священника о. Григорія Ковча народився син Омелян, усі
гадали, що знають його подальшу долю. Звичайно, малюк
стане священником, як і його батько, дядько та дід. Як
і кожен греко-католицький парох Галичини на межі ХІХХХ століть, він поєднуватиме духовну службу із активною
громадською роботою на селі. Майже все в цих передбаченнях виявилося правильним. От тільки, крім очікуваної
кропіткої роботи на духовній та громадській ниві, на долю
хлопчика припало ще багато страждань — дві світових
війни, участь у визвольній війні українців, переслідуван-
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ти, тому й сім’я священника жила у важких матеріальних
умовах.
Проте вже незабаром бурхливі історичні події змінили
тихе життя о. Омеляна. У 1914 році почалася Перша світова війна, священник повернувся у свій рідний край, який
став однією з арен кривавої війни. Чи не найбільшою трагедією українців того часу було те, що у війні, яка точилася на їхніх землях, вони боролися один з одним за чужі
імперські інтереси. Такою була ціна, яку вони платили
за відсутність власної держави. Українці засвоїли цей
урок. Тому піднялися на боротьбу за незалежність.
Серед тих, хто вступив до лав Української галицької
армії, яка мала захищати новостворену Західноукраїнську Народну Республіку, був рідний брат Омеляна —
Євстахій. Сам отець Омелян як духовна особа не міг брати
зброї до рук, проте й не міг проігнорувати патріотичного
пориву, тому пішов капеланом до українського війська.
З-поміж інших священників, які виконували свій духовний обов’язок серед вояків УГА, був і батько Омеляна.
Старенький священник так і помер у війську, захворівши

Синагога у Перемишлянах

в кінці 1919 року на тиф. Натомість його син продовжував
службу до останніх днів боротьби армії.
Власне під час війни ті, що були поруч, вперше побачили надзвичайну віру отця Ковча, яка іноді виливалася
в зухвалу сміливість. Його часто бачили разом із вояками
на передовій лінії фронту. «Знаю, — говорив він, — що
вояк на лінії фронту почувається найкраще, коли бачить
там лікаря й духівника». І жартома додавав: «Ви ж знаєте, що я свячений, а свяченого куля так легко не бере».
Ця віра і в майбутньому допомагала йому виходити
із дуже скрутних ситуацій і вселяти впевненість у ближніх.
Разом з іншими вояками УГА він потрапив у полон
до більшовиків. Полонених завантажили у вагони і повезли до місця розстрілу. На одній із зупинок потяга вартовий, російський солдат, на превелике диво відпустив
священника із словами «Отче, не забувайте молитися
за Луку». Проте замість волі о. Омелян Ковч знову потрапив у табір для військовополонених, цього разу польський. Там він захворів на тиф, але йому вдалося подолати хворобу та по завершенні війни повернутися додому.

Отець Омелян Ковч (другий у першому ряді) у колі семінаристів. Рим, 1908 р.

ня польською, радянською та нацистською владою, врешті загибель у таборі смерті Майданек.
Після закінчення початкової школи в селі Космач,
де була парафія батька, Омелян продовжив навчання
в гімназії у Львові. Врешті він завершив здобуття освіти ще далі від дому — у Римі, де з 1905 до 1911 років
навчався в колегії свв. Сергія та Вакха. Можливість жити
та навчатися у Вічному місті йому забезпечила допомога,
отримана від митрополита Андрея Шептицького. Через
багато років Предстоятель УГКЦ вдруге намагатиметься
допомогти о. Омеляну Ковчу, цього разу рятуючи його від
смерті, а не від бідності.
Ще до завершення навчання та прийняття духовного
сану Омелян Ковч одружився із Марією-Анною Добрянською, теж донькою священника. Згодом у їхній щасливій
сім’ї народиться шестеро дітей — троє синів й три дочки. Одну з перших парафій молодий душпастир отримав
далеко від батьківщини в іншому кінці Австро-Угорської
імперії, у містечку Козарац (сучасна Боснія і Герцеговина). Тут його парафіянами були бідні українські емігран-
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Чин похорону. Коросно, 1930 р.

У 1922 році він отримав парафію у містечку Перемишляни на Львівщині. Крім українців, тут мешкали поляки,
євреї, роми і навіть кілька німецьких родин. Попри недавню війну та непросту історію міжнаціональних стосунків,
населення жило досить мирно, стараючись толерувати
і поважати традиції та обряди один одного. Коли у християн було якесь велике релігійне свято, то євреї закривали свої крамниці і оголошували вихідний день, те саме
робили і християни у головні іудейські свята.
У Перемишлянах о. Омелян Ковч працював весь недовгий мирний період між двома світовими війнами. Звичайно, він не обмежувався роботою в церкві, а брав активну участь у громадському житті міста — був засновником
Народного дому (місця проведення національних свят
українців), читальні товариства «Просвіта», метою якого
було поширення знань серед українців. Він також зініціював створення Українського банку, який мав бути інструментом певної фінансової незалежності української громади міста.
Активна громадська діяльність Ковча призвела
до переслідувань з боку польської влади, яка намагалася обмежувати розвиток українського національного
руху, добачаючи в ньому загрозу цілісності своєї держави. Обшуки у хаті отця стали недоброю місцевою традицією: лише за 1925-1934 рр. їх було майже сорок, половина з них завершувалась арештом та довшим чи коротшим
ув’язненням священника. Попри це отець Омелян завжди був відкритим для всіх. Він знаходив час для своїх вірних, як і для представників інших віровизнань — часто
за порадою до нього зверталися місцеві поляки та євреї.
У вересні 1939, після початку Другої світової війни,
з приходом в Галичину радянської влади, ситуація в місті
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Отець Омелян Ковч (третій зліва)

почала швидко змінюватися. Поляки, які за попередньої
влади мали привілеї як представники державної нації,
стали першими жертвами комуністичних репресій. Арешти і репресії зачепили передусім всіх тих, що були державними службовцями, а згодом і діячів політичних партій та громадських об’єднань. Отець Омелян був першим,
хто кинувся допомагати нужденним. Чи з продуктами, чи
з грошима, чи просто з добрим словом він відвідував сім’ї
вивезених до Сибіру польських офіцерів. Їхні жінки запитували священника: «Як ти можеш нам допомагати, якщо
мій чоловік ще недавно проводив у твоїй оселі обшуки?». Отець на те лише усміхався і говорив, що це його
обов’язок.
Українці та євреї, які в перші місяці радянської влади
відчували певне покращення (комуністична пропаганда
говорила про їхнє «визволення з під польського гніту»),
незабаром теж зазнали репресій НКВС. Отець Омелян
Ковч уникнув репресій у той страшний час. Він продовжував свою духовну службу, що більше, він не боявся навіть
організовувати масові церковні заходи за участю вірян.
22 червня 1941 року зі вступом німецьких військ
на територію СРСР почався новий етап Другої світової війни. Отець Омелян пережив п’яту в своєму житті зміну влади на рідних теренах. Німецька влада зі зневагою ставилася до українців та поляків, позбавляла їх багатьох прав.
Проте найгіршим було її ставлення до єврейського населення, вбивства якого почалися з перших днів встановлення нової влади.
У вересні 1941 група німецьких есесівців закрила синагогу міста Перемишляни, наповнену людьми, які прийшли молитися. У середину хтось із них кинув запальні
бомби. Почалася пожежа, люди, що молилися, кинулися

до дверей і зрозуміли, що потрапили в смертельну пастку.
«Римо-католицький ксьондз і група людей із Перемишлян
прибігли до отця із проханням, щоб допоміг врятувати
синагогу, — розповідає про цей випадок колишній мешканець Перемишлян Леопольд Кляйман-Козловський. —
Ковч, який досконало знав німецьку мову, крикнув
до німецьких солдатів, щоб допустили його до синагоги.
Останні оніміли від здивування і пустили його, а отець
кинувся виносити людей із палаючої синагоги. Серед тих,
кого врятував отець Омелян, був і рабин м. Белз Аарон
Рокеах, який в той час перебував в Перемишлянах».
Отець Омелян Ковч був здатний не лише на разовий
геройський вчинок, але й на тривалу ризиковану працю.
Коли у Перемишлянах створили гетто, то отець неодноразово на свій страх і ризик пробирався туди, щоб допомогти євреям. Він приносив із собою їжу, медикаменти, чисту
білизну та інше, щоб хоч якось зарадити людям у їхній біді.
Ще одним способом порятунку євреїв від знищення,
до якого вдався священник, було виготовлення так званих «арійських документів» (метричні виписки із церковних книг про хрещення), які могли врятувати від смерті.
Так сталося, зокрема, і з Рубіном та Іткою Пізем, яким завдяки посвідкам від о. Ковча вдалось вижити під час Голокосту.
За таку діяльність отця Омеляна Ковча на початку січня
1943 року заарештувало Гестапо, його ув’язнили у львівській тюрмі на Лонцького. Родина, знайомі й сам митрополит Андрей робили все можливе для його визволення
з-за ґрат. Нацисти поставили єдину умову: український
священник має письмово зобов’язатися нічим не допомагати євреям. Отець Омелян відповів відмовою. «Послухайте мене, пане Ставіцький, — сказав він тоді офіцеру

Гестапо. — Ви є офіцером поліції. Ваш обов’язок розшукувати злочинців. Будь ласка, віддайте Божі справи у Божі
руки». Офіцер, обурений зухвалою відповіддю священника, наказав повернути його до в’язниці.
Тут його ще довго катували, а згодом запроторили до концтабору Майданек. Але навіть перебування в страшній фабриці смерті не зламало священника.
«Я розумію, що Ви стараєтеся звільнити мене, — писав
він своїм рідним з табору. — Але я прошу Вас нічого
не робити. Вчора тут вони розстріляли 50 людей, якщо
мене не буде тут, хто допоможе їм перейти в інший світ?
Вони підуть навіки зі своїми гріхами в глибокому відчаї, який нависає над цим пеклом. Але зараз вони відходять із високо піднятими головами, залишаючи свої гріхи
позаду себе. Вони переходять міст із радістю в серцях, і я
бачу, як мир і спокій утверджуються в них, коли я востаннє маю з ними розмову». Отець Омелян Ковч вважав, що
саме тут, серед приречених на смерть, найкраще виконає
Родина Ковчів (донька Анна Марія, син Мирон, о. Омелян з донькою Лідою, донька Ірина, син Роман, дружина Марія Анна). 1924 р.
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помирають по-різному, і я допомагаю їм перейти міст.
Чи ж це не благословення? Чи ж це не найкраща корона,
яку Господь міг покласти мені на голову? Це так. Я дякую
Господу тисячі разів на день за те, що він відіслав мене
сюди. Я не міг би просити в Нього більшого. Не впадайте у відчай через мене. Радійте разом зі мною. Моліться за тих, хто створив цей табір та цю систему. Вони найбільше потребують вашої молитви… Хай Господь змилоститься над ними…»
Отець Омелян Ковч, в’язень Майданека номер 2399,
працював разом з усіма іншими в таборі, а після важкої
фізичної праці йшов до людей як парох страшної фабрики смерті. Духовну розраду він давав усім, незалежно від
їхньої національності чи віросповідання.
Він помер за колючим дротом 25 березня 1944 року,
не доживши кілька місяців до визволення Майданека. Тіло священника, як і тисяч інших, спалено в одному
зі страшних крематоріїв табору.
Але пам’ять про праведника не вдалося знищити. Врятовані ним люди нагадували іншим про життєвий подвиг
священника. У 2001 році, під час візиту до України, Папа
Іван Павло ІІ проголосив отця Омеляна Ковча блаженним
священномучеником.
Володимир Бірчак, історик
Ікона блаженного о. Омеляна Ковча з житієм

свою місію. І це було для нього найважливішим. «Я вдячний Господу за його доброту до мене, — читаємо в іншому його листі. — Поза небесами, це єдине місце, де я б
хотів бути. Ми тут всі рівні. Поляки, євреї, українці, росіяни, литовці чи естонці. Я тут єдиний священник. Я не можу
уявити, що вони робитимуть без мене. Тут я можу бачити Бога — Бога, який один для всіх, незалежно від наших
релігійних відмінностей. Мабуть, наші церкви є різними,
але у всіх із них панує Всемогутній Господь. Коли я відправляю Літургію, всі вони моляться. Вони моляться різними мовами, але ж чи Господь не розуміє всіх мов? Вони

Концтабір «Майданек», де загинув о. Омелян

Зустріч митрополита Андрея Шептицького з родинами священників Перемишлянського деканату. У центрі сидить
митрополит, отець Ковч — у верхньому ряду, крайній зліва. Перемишляни, 1924 р.

150 років

Постаті

від дня народження

Пошук Божої волі

Блаженний
КЛИМЕНТІЙ
ШЕПТИЦЬКИЙ
Цього року виповнюється 150 років від дня народження блаженного Климентія Шептицького — графа,
монаха, мученика за віру. Як це — перебувати у тіні
брата, митрополита Андрея, змінити успішну кар’єру
на монаший габіт, тяжко працювати на землі, розбудовуючи Студійське монашество? На ці та інші питання
про життя і служіння о. Климентія відповів голова оргкомітету зі вшанування 150-річчя о. Климентія Шептицького ієромонах Юстин Бойко.
Отче Юстине, чому граф Казимир Шептицький змінив успішну світську кар’єру на монаший габіт? Він
йшов до цього ціле життя чи це було спонтанне рішення?
Перші ознаки монашого покликання у Казимира Шептицького проявилися ще у юнацькому віці. Про це ми довідуємося з листування його матері Софії Шептицької з членами родини. Саме їй він вперше зізнався, що бажає стати
монахом. Вислухавши, вона, як мудра мати, порадила йому
спершу здобути освіту і життєвий досвід. І щойно потім,
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якщо думка про монастир буде у ньому тривати, він зможе її реалізувати. Казимир дослухався
поради матері.
Однозначно ж відповісти на питання про те, звідки у юного Казимира Шептицького зродилося бажання
богопосвяченого життя, не так просто. Софія Шептицька
згадує, що в дитинстві він був досить енергійним та емоційним хлопчиком майже з холеричним темпераментом. В одному з її листів знаходимо досить цікавий материнський опис темпераменту чотирирічного Казимира:
«Казик — улюбленець і потіха цілого дому, …таке легке,
підстрибуюче пташеня, що направду між чортиком і ангелятком лежить його подібність».

Де є той, що до Бога кликав, а зістав від
Нього відкинений? Де є той, що згинув,
якщо своє довір’я в Бозі положив? Ніхто не пропав, що надію свою поклав на
Господа («Повчання про Надію», 2 квітня 1945 р.)
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Головний корпус Ягеллонського університету
в Кракові. Із фондів цифрової бібліотеки Polona

Мабуть, для Казимира Шептицького головним поштовхом до роздумів про монаше покликання був приклад
його старшого брата Романа, який 29 червня 1888 р.
вступив до Добромильського монастиря отців василіян, а 13 вересня того ж року склав перші монаші обіти,
приймаючи монаше ім’я Андрей. Між Казимиром і Романом-Андреєм були дуже близькі братні зв’язки. Вони були
рідними не тільки по крові, а й по духу. Казимир завжди
Ян Кантій (батько), Софія (мати), Казимир
та о. Андрей Шептицькі в Закопаному. 1892 р.

взорувався на свого старшого брата, а тому вибір Романа
мав значний вплив на нього.
Водночас, вже у юнацькі роки Казимир Шептицький
виявляв риси людини, для якої є близьким монаший
стиль життя. У згаданому вже листуванні Софії Шептицької з синами знаходимо її нагадування Казимирові, щоб
він не втікав від людей і світу, але намагався що більше
служити їм. Бо саме через служіння, за її словами, можна побороти самолюбство і згодом, коли настане час, зробити вибір цілковитої посвяти служінню Богу у монастирі.
Казимир Шептицький здобув ступінь доктора правничих наук, був членом Австрійського парламенту, членом,
а опісля президентом Галицького лісового товариства
тощо. Тож мав усі шанси на великий успіх у світському
житті. Щойно у 42 роки, після смерті матері та на схилі літ
батька він вирішив здійснити свій давній задум — вступити до монастиря.
Його покликання до монастиря на тлі тієї епохи було
справді надзвичайним фактом. Про це писали найвідоміші
тогочасні газети. Це також показало: якщо Бог хоче змінити народ, Він кличе людей різних верств суспільства. Граф
у монастирі разом з іншими, простими селянськими хлопцями, працює і молиться — це було разючим контрастом
на тлі тогочасного суспільства. Водночас, ось цей євангельський радикалізм Казимира став головною рушійною
силою, яка змінила не тільки його особисто, але й усіх тих,
кому довелося разом з ним долати життєвий шлях.

Заповідь любові забороняє не тільки
робити ближньому зло, а наказує робити добро (2 квітня 1945 р.)

ментальний принцип, яким він керувався у житті. А цим
принципом було шукання Божої волі. Серед його послань
до монахів одне так і називається: «Воля Божа — святість ваша». Ці слова належать апостолу Павлу (І Сол 4,3).
Але саме їх отець Климентій ще з юнацьких літ взяв собі
за основу власного життя. У цьому видніється вплив його
матері Софії Шептицької, яка на одному з образків, що
йому подарувала, коли він був ще маленький, написала такі слова: «Його єдиного слухай, Йому єдиному будь
послушний». На образку був зображений сидячий Ісус
Христос з хрестом на плечах. І ці слова матері отець Климентій проніс через ціле життя. Про них він згадує у своєму творі про матір.
Наявність у людини вільної волі, можливість робити вибір відрізняє її від тваринного світу. Історія ж людства — це історія людської волі, яка не завжди вибираладобро, правду і красу. Тому у світі виникали війни, вбивства, інші нещастя. Людська воля — це потужна сила, яка
може працювати як на добро, так і на зло. Єдиним способом спрямувати людську волю до добра є заохотити її
шукати добро і правду. А їхнім джерелом є Бог. Шукання
Божої волі не тільки провадить людину до спасіння, але
допомагає їй ставати кращою, жертовнішою, добрішою.
Тому фундаментальний принцип і головна цінність
у житті отця Климентія Шептицького — це безумовно
пошук Божої волі.

твори отця Климентія, які вдалося віднайти на той час.
Здебільшого це його послання до монахів або ж твори
богословського характеру. Усі вони показують нам образ
отця Климентія як монаха.
Але нещодавно Постуляційному центру монастирів
Студійського Уставу вдалося віднайти його твір про маму
Софію, який він написав перед самим вступом до монастиря, а також його листування з братом Станіславом упродовж майже всього життя. Тож маємо нагоду відтворити
його образ як Казимира, так і отця Климентія, тобто побачити, яким він був у світському житті і в монашому.
Важко коротко розповісти про усі принципи і цінності
у житті отця Климентія. Це надзвичайно цікава тема для
молодих науковців. Я б хотів звернути увагу на фунда-

Що о. Климентій заповідав українцям?
Отець Климентій Шептицький не залишив після себе
якогось окремого заповіту для українців чи цілого Українського Народу. Відомим є тільки його «Посліднє слово»,
яке він написав до монахів студитів у червні 1940 року,
побоюючись, що радянська влада, яка прийшла на західноукраїнські землі після поділу Польщі. В ньому він готує
монахів до часів переслідувань і заохочує їх бути витривалими та вірними Богу аж до смерті. У цьому творі він
також вказує на деякі практичні кроки, які вони повинні
здійснити в організації монашого життя, коли настануть
часи свободи.
Натомість головним заповітом отця Климентія Шептицького для кожного українця є його життя, про яке ми

Ви знайшли у Студіоні листування Казимира з братом Станіславом Шептицьким, генералом польської
армії. Зазвичай у приватному листуванні людина
розкривається найповніше. На основі цих листів,
якою людиною був отець Климентій? Які основні
принципи і цінності сповідував?
Про цінності і принципи у житті отця Климентія Шептицького можемо судити з листів та творів, які він залишив після себе. А є їх не так багато. Щойно протягом
останніх років ми по краплинці знаходимо все те, що досі
було незнаним.
Кілька років тому монахи студити видали друком усі
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Казимир Шептицький серед депутатів австро-угорського парламенту (стоїть другий зліва)

ще мало знаємо. І, очевидно, кожен у його житті знайде
актуальні для себе слова.
Читаючи твори отця Климентія, як також його листи,
все таки можна витягнути певні актуальні настанови.
Насамперед заохочення до єдності. Він, маючи великий
життєвий досвід, прекрасно бачив: для того, щоби український народ здобув омріяне майбутнє, він мусить бути
єдиним, оскільки «в єдності сила народу». Головними
перешкодами на цьому шляху він вбачав егоїзм і невміння діалогувати між собою. Зі споминів старших монахів
студитів довідуємося, що отець Климентій дуже полюбляв мирити між собою монахів. При цьому він вчив їх
слухати один одного, а також шукати того, що єднає, і уникати того, що розділює.
Леон та Казимир Шептицькі. Перед 1902 р.
Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»
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Другим, не менш важливим його життєвим заповітом
було: робити добро людям. У його листах знаходимо роздуми про вічність, в яких він ставить собі питання про те,
чим би хотів займатися у вічності. Так ось, він зазначає, що
його головним бажанням є обдаровувати людей добром.
Здавалось би таке просте, але таке важливе завдання, яке
ніколи не втратить своєї актуальності незалежно від місця, часу і простору.

Та згодом, коли митрополит Андрей розпочав віднову
монастирів Студійського Уставу, Казимир твердо вирішив
вступити саме до студитів. Сам митрополит був проти такого вибору, мотивуючи передовсім тим, що цей монаший
чин буде для нього занадто тяжким. Але бачачи, що Казимир у цьому питанні є непоступний, порадив йому спершу здобути богословську освіту. Окрім цього, митрополит
Андрей порадив йому звернутися за настановою до львівського латинського архиєпископа Йосифа Більчевського,
оскільки на той час Казимир Шептицький був вірним Католицької Церкви латинського обряду. Той уважно вислухав
його і не заперечив, але у своєму «Щоденнику» залишив
запис про це. Він називає його «святою душею» і пише, що
дуже хотів, щоби Казимир став монахом одного з латинських монастирів, але воля Божа кличе його туди, де він
найкраще зможе реалізувати своє покликання.
Тож Казимир виїжджає до одного з бенедиктинських
монастирі у Бойроні, де проходить перший монаший вишкіл. Водночас розпочинає богословські студії у Інсбруці,
які успішно завершив у 1917 році, а також новіціят у студитському монастирі в Камениці, беручи собі за покровителя монашого покликання св. Климента Римського.
Того ж року приймає священничі свячення. 22 грудня
1917 року у каплиці митрополичих палат у Львові з рук
свого рідного брата, митрополита Андрея, приймає схиму. Так він став головним помічником митрополита у відновленні Студійського чернецтва, а опісля його ігуменом
і архимандритом.

Чому він обрав студитів?
Спершу, коли у юного Казимира зріло бажання стати
монахом, він думав про отців василіян, адже на той час
у нашій Церкві серед чоловічих монастирів були тільки
василіянські. До того ж саме василіянський Добромильський монастир вибрав його рідний брат Роман-Андрей
як місце своєї посвяти Господеві.

Графське коріння допомагало чи заважало у його
служінні і покликанні?
Мені здається, що коли б не графське коріння Шептицьких, Студійське монашество довго б не вистояло.
Чому? Бо правда є такою, що багато молодих хлопців,
які вступали до студитів, походили з бідних селянських
родин, у яких головною ідеєю кожного дня і цілого життя

Типікон, укладений митрополитом Андреєм
та о. Климентієм Шептицькими

Часопис «Ясна путь», який почали видавати
в Уневі з ініціативи о. Климентія

Родина Шептицьких в Прилбичах на святкуванні 75-ліття Яна Кантія Шептицького.
Саме тут Казимир оголосив про своє рішення стати ченцем східного обряду. 1911 р.

була тяжка фізична праця. Але парадокс полягав у тому,
що наполеглива фізична праця, передусім землеробська,
не завжди змінювала життя і статус людини.
Митрополит Андрей, ще коли був наставником новиків
у василіян, спостеріг, що надмірна прив’язаність до землі
робить з українського селянина великого матеріаліста,
а єдине, що спонукає його піднести очі до неба, — це віра
в Бога. Тому на самих початках, коли митрополит Андрей
тільки відновлював студитів, ставив перед ними завдання
освятити щоденну працю селян молитвою. Іншими словами, показати українському селянинові, що праця, у якій
знайдеться місце для Бога, тобто час на молитву, принесе
йому ще більший успіх.
Тому, коли звичайні монахи, які походили з простого
селянського люду, дивилися на графа, який разом з ними
працює і молиться, вони його радо наслідували. Він був
для них не тільки взірцем, але й провідником, розрадником в тяжких хвилинах життя. Отець Климентій, вступивши до монастиря, не перестав бути графом, натомість
здобув собі ще й титул аристократа духу.
Нещодавно мені вдалося віднайти дуже цінну згадку у «Щоденнику» Степана Голованого, одного з членів редакції «Нова Зоря». Одного разу на поминальній
Літургії у Святоюрському соборі у Львові він звернув увагу на отця Климентія Шептицького. Ось як він його описав: «Під час панахиди був між священниками брат
митрополита ігумен ОО. Студитів о. Климентій
Шептицький: високий, худощавий, сивий волос, аристократичний вираз обличчя». Як бачимо, титул аристократа у житті отця Климентія додав його монашому станові в очах суспільства тільки ще більшої поваги і змісту.

Ми маємо нашу працю, наші заняття,
навіть наші тілесні підсилення і відпочинок робити молитвою. Нехай не буде
в нашому житті ані хвилинки, ані одного удару серця, який би вдарив не для
Бога («Слово під Новий Рік», 1936 р.)
А як складалися взаємини о. Климентія з родиною?
Ідеалом монашого життя є покинути все і піти за Христом. Серед досить жорстких і найбільш незрозумілих
євангельських фраз є зокрема і та, у якій Ісус закликає
покинути батька, матір, рідний дім, братів, сестер… Все
те, що є найдорожчим у житті кожної людини. І справді,
щоб належно реалізувати цей заклик Спасителя, потрібно
мати Божу ласку, особливе покликання.
Однак зречення всього не звільняє людину від виконання четвертої Божої заповіді, яка вчить шанувати батька і матір. Отець Климентій зумів вміло поєднати любов
до родини з монашим відреченням.
Його братові Романові на початку монашого життя
було не просто. Він вирішив піти радикальним методом,
а тому відтяв усілякі зв’язки з родиною. Коли його матір
Софія писала йому листи, то він, не читаючи їх, спалював.
Коли ж вона довідалася про це зі своїх надійних монастирських джерел, то почала робити копії усієї кореспонденції. Тому й сьогодні маємо змогу її прочитати.
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Отець Климентій звершує Літургію у базиліці
св. Петра під час відзначення 950-ї річниці хрещення
Руси-України. Рим, 21 травня 1939 р.

Отець Климентій, вступивши до монастиря, не перестав спілкуватися з родиною, особливо через листи. Окрім
цього, він досить часто посилав монахів до Прилбич, щоб
вони переймали досвід ведення сільського господарства
та куховарства. Так родина стала надійною підпомогою
для нього у будівництві монастирського життя.
Та найбільший зв’язок з родиною отець Климентій тримав через молитву. В одному з останніх листів до брата
Станіслава він пише, що єднається з ними у молитві, але
побачитися зможе хіба що у майбутньому віці.
Ви казали, що о. Климентія недооцінюють через те,
що він переважно перебував у тіні брата. Чи не мав
він амбіцій до чогось більшого? Які стосунки були
між братами?
Найкращу характеристику взаємин поміж братами Андреєм і Климентієм Шептицькими дав патріарх
Йосиф Сліпий. У 1958 році, будучи на засланні в Маклаково (Красноярський край), він пише своєрідне послання до вірних в Україні, яке можна вважати життєписом митрополита Андрея. В ньому окреме місце він відводить отцю Климентію: «Говорячи про м[итрополита]
А[ндрея], не можна не згадати про його брата КазимиІгумен Климентій Шептицький з монашою братією
в Уневі, початок 30-их рр. ХХ ст.
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Медаль, що посвідчує
звання «Праведник
народів світу», присвоєне архимандриту
Климентію Шептицькому

Курси для семінаристів

лом польської армії. Та нещодавно цей міф був розвіяний
цілковито. Разом з моїм приятелем д-ром Іваном Матковським ми опублікували листування Климентія Шептицького зі Станіславом, яке охоплє період з 1881 до 1945 року.
Ці листи виразно показують цілком протилежне — між
братами Шептицькими були дуже теплі і братні взаємини,
які є взірцем до наслідування для сучасного покоління.

Ікона блаженного преподобномученика Климентія

ра, і то дещо докладніше. Бо він був незвичайно відданий
своєму братові — і співробітником, і правою рукою майже
в усіх ділах. Доповняв він мит[рополит]а в практичному
переведенню великих плянів. Водночас був він гальмою
у відважних і нераз ризикованих потяганнях і предприняттях та лив холодну воду, як говорив сам о. Климентій,
на розжарений запал вулканічної вдачі свого брата. Притому він його дуже любив і шанував».

Ми є образом, «іконою Божою» настільки, наскільки і в нашім серці живе
Любов, якщо в серці людськім Любові
нема, Божа подібність затрачується,
а всі інші можливі прикмети не мають
жодної вартості, бо брак їм того, що є
самим життям духа (Повчання про Любов,

2 квітня 1945 р.)

Думаю, що ці слова свідка життя Шептицьких досить
влучно і чітко показують взаємини поміж ними. Окрім
цього, читаючи їхнє листування, де найчастіше звертання
«Мій найдорожчий», мимоволі милуєшся їхніми відносинами. Свого часу радянська пропаганда намагалася поширити міф про те, що між братами Шептицькими були конфлікти на національному ґрунті, оскільки два брати служили українському народові, а решту вважали себе синами
польського народу. Особливо це стосувалося взаємин зі
Станіславом Шептицьким, який був визначним генера-
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Цього року на державному рівні відзначаємо 150-річчя від дня народження отця Климентія. Чи достатньо
заходів з боку Церкви і держави? Чому так важливо
популяризувати о. Климентія Шептицького?
Заходи — як на державному, так і на церковному рівні — передусім мають за мету привернути увагу до постаті отця Климентія, який є блаженним Католицької Церкви,
праведником народів світу, архимандритом студитів…
Кожен народ стає справді народом тоді, коли має своїх
святих, своїх героїв, на яких може взоруватися. Ці люди
витягують нас з сірого сьогодення і спонукають дивитися
у майбутнє з вірою, а водночас заохочують жертовно присвячуватися переміні світу на краще. Вони також об’єднують нас навколо вищих цінностей, оскільки гідне життя
народу можна збудувати тільки тоді, коли цей народ живе
вічними цінностями, якими є любов, прощення, милосердя…
Отець Климентій Шептицький належить до святих
та героїв України і Церкви, які провадять нас цією дорогою. Переконаний, його приклад дуже доречний у справі
польсько-українського поєднання, яке є так на часі.
Першочергове завдання, яке ставимо перед собою, —
щоби наші люди з різних середовищ більше дізналися
про отця Климентія Шептицького. Наприкінці 2018 року
вийшла друком перша наукова біографія блаженного
Климентія Шептицького авторства наукового працівника
Постуляційного центру монастирів Студійського Уставу
д-ра Івана Матковського. Вона містить численні документи, з яких можуть черпати наступні покоління дослідників. Саме «Біографія» є головним фундаментом усіх наших
заходів, які ми організовуємо як в Україні, так і поза її
межами. Варто зазначити, що наші люди з великим зацікавленням беруть у них участь.
Що ж до всього українського суспільства, то воно отримало ще один орієнтир, взоруючись на який, ми будуємо
нашу духовну і національну ідентичність.

Час змагання короткий, а осягнений
успіх превеликий. Біжіть не оглядаючись назад, щоб якнайскоріше дійти
до мети. То посліднє моє слово до Вас,
послухайте мене, а воно Вас доведе високо до самого Бога (13 червня 1940 р.)

IX спецкурс
з МІСІЙНОГО СЛУЖІННЯ
для семінаристів
24-30 червня у Дрогобичі відбувся IX спецкурс ПМВ
з місійного служіння для семінаристів передостаннього
року навчання, в якому взяли участь понад 70 вихованців
усіх українських семінарій УГКЦ.
Протягом тижня перед учасниками виступали з промовами єпископи, священники, представники монаших
спільнот, експерти з питань явища міграції та релігієзнавці, священники з різних куточків України ділилися
своїм душпастирським досвідом.
На останні три дні традиційно запросили дівчат
семінаристів — кандидаток на їмостей, щоби ознайомити їх з особливостями служіння поза Україною.
Подаємо найцікавіші виступи.

Владика Михаїл Бубній,
екзарх Одеський
ЦЕ ПРАВДИВЕ АПОСТОЛЬСТВО — ГОТОВНІСТЬ СЛУЖИТИ ТАМ, ДЕ ХРИСТОС ПОТРЕБУЄ
Всі ми від народження покликані служити Богові у його
Живій Церкві. На південних теренах України УГКЦ щойно
народилася, щойно започаткована і тому вона є жива.
Але вона ще не сильна, існує багато потреб, багато людей
чекають на спасіння, шукають правдиву Церкву.
Люди очікують справжніх місіонерів, справжніх апостолів Христових. Кожен з вас, напевне, вже уявляв свій
шлях священничого служіння. У глибині свого серця

19

послухайте, куди Господь вас кличе. Можливо, Господь
хоче чогось більшого від мене, можливо, щоби я став першим апостолом для якоїсь громади в Україні чи на поселеннях. Можливо, Господь кличе мене, щоби я розбудовував Христову Церкву, започаткував нову християнську спільноту і її провадив. Не обмежуйте себе, браття,
до праці суто у своїй єпархії. Бо якби апостоли себе обмежували, ми б не були сьогодні християнами.
Христос до всіх каже: «Ідіть і зробіть учнями всі народи». Це є покликання. Я дуже хочу, щоби в наших семінаріях плекався дух готовності піти послужити туди, куди
деякі не хочуть йти, страхаються. Це правдиве апостольство — готовність служити там, де Христос мене потребує. І повірте, саме тоді ви будете щасливі в житті і матимете велику внутрішню радість.
В Одеському екзархаті приблизно 5 тисяч наших вірних. Ми там дуже потрібні, щоби потроху змінюваи ментальність людей і ставлення до Церкви. Треба показати,
що Церква йде до людей, як Христос виходить до кожного з нас.
Один з головних напрямків моєї діяльності — вишкіл священників. Священник мусить постійно зростати — духовно, інтелектуально і в пасторальній діяльності.
На перше місце я ставлю духовний провід — реколекції.
Раз на рік проводимо п’ятиденні реколекції для всіх священників екзархату з родинами. Щокварталу їжджу у кожний деканат і зустрічаюся, спілкуюся з усіма душпастирями. Маємо для священників програму постійної формації,
щоби вони мали змогу удосконалювати свої знання з різних дисциплін. Остання зустріч була присвячена проповідництву. Для їмостей раз на рік маємо окремі реколекції.
Найбільша потреба екзархату — ревні священники. Нині є потреба вже в 25-ти душпастирях. Хто прийде
швидше — отримає кращу частку.
Заохочую вас до праці на наших південних теренах.
Це Україна. Це не чужина. Не бійтесь! Там дуже потрібні
ревні священники, щоби виховувати правдивих християн
і правдивих патріотів.

Владика Василь
Тучапець, екзарх
Харківський
НА СХОДІ УКРАЇНИ СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕРКВИ
ВІДІГРАЄ ДУЖЕ ВЕЛИКУ РОЛЬ
На Сході благодійна діяльність відіграє дуже велику роль, особливо під час війни. Це нагода представити
нашу Церкву. В тих умовах, де майже всюди суттєво переважає Московський патріархат, завдяки нашій соціальній діяльності місцева влада дуже відкрита на співпрацю
з нами, щоби наші парафії і храми були у їхніх містах.
Карітас Харківського екзархату постав у 2014 році.
Саме в той час до Харківської області через військові
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дії приїхало понад 200 тисяч вимушених переселенців
з Луганщини і Донеччини. І Картіас надавав і досі надає
їм всебічну допомогу. Упродовж цього часу щороку приблизно 10 тисяч осіб отримували допомогу.
Наші монахині катехизують, проводять дитячі табори і загалом опікуються дітьми та молоддю. Стараємось
на кожній парафії проводити «Канікули з Богом», особливо влітку. Діти не прийдуть до церкви, а прийдуть у табір.
І деякі з них саме там вперше вчаться робити знак хреста,
вчать перші молитви, пізнають Бога. До них приходять
їхні батьки, і ми можемо через дітей приводити батьків
до пізнання віри.
Через військові дії на Сході місцеві мешканці свідомо
відмовляються ходити до храмів Московського патріархату і шукають українську Церкву. Війна привела людей
до переоцінки цінностей. Частина не хоче надалі ходити
до Московського патріархату, а хоче української Церкви. Ці
люди приходять до нас свідомо, вибирають нашу Церкву.
І наша Церква стоїть на проукраїнській позиції, всі служби
звершуємо українською мовою. І місцеві російськомовні
люди намагаються говорити в церкві українською.
Важлива ділянка — це праця з молоддю. Іноді молодіжні зустрічі стають першим досвідом віри для хлопців
і дівчат на парафіях екзархату.

в Інстаграм. Цільова аудиторія і контент цих соціальних
мереж різні. Це важливо знати, щоб по-різному їх використовувати.
80% українців користуються інтернетом через телефон або планшет. І це також важливо враховувати. Якщо
постимо відео чи зображення, маємо розуміти, що
на великому екрані воно відображається по-одному, а на
смартфоні — по-іншому.
Українці активно користуються YouTube — в середньому 80 хвилин на день. Хто з вас робить продукти з відеоконтентом, розвивайте свою присутність в YouTube.
Сьогодні найбільше уваги користувачів соцмереж
в Україні припадає на відео, тобто на те, що швидко
і яскраво, що привертає увагу. Рекламодавці, які хочуть
отримати від нас гроші, знають людську психологію і цим
користуються.
Алгоритми Фейсбука влаштовані так, щоби людей гуртувати за цінностями і інтересами. Як наслідок — створюється спільнота однодумців, а перебування у соцмережах
стає приємнішим.
Звісно, соціальні мережі несуть в собі певні виклики, передусім — інформаційне перенавантаження. Люди
поверхово переглядають інформацію. Коли пишете важливий богословський текст, то є небезпека, що цієї глибини
можуть не осягнути. Потрібно працювати глибоко з вузькою аудиторією, а з широкою говорити її мовою. Це потребує різних стратегій і підходів. Але робити потрібно і те, і те.
Серед інших викликів — криза довіри, брак лідерів
та цифрова деформація (людина в інтернеті поводиться
не так, як в реальному житті: легше образити, легше нахамити без жодних наслідків).
Водночас, соціальні мережі відкривають багато можливостей, зокрема і для душпастирів. Це знайомство
та взаємодія з цікавими людьми (інтернет стирає відста-

ні і кордони), можливість допомагати іншим, це персональний бренд, просування власної експертності. Якщо
ви не просуваєте свої компетенції, як люди можуть знати,
що саме ви є тією особою, яка може їм допомоги? Також
завдяки соціальним медіа ви можете побудувати мережу
корисних контактів.
Дуже важливою є побудова стратегії, і вона залежить
від мети. У кого завдання євангелізація — це один шлях.
У кого просування благодійного фонду чи спільноти —
інший. Перше питання, на яке потрібно дати собі відповідь: що я хочу робити через соцмережі? Також важливим
є знання технологій і розуміння, як працює механізм соціальних мереж і дослідження аудиторії — ви маєте розуміти, з ким ви працюєте, для кого створюєте свої соцмережі.

Отець Юрій Остапюк,
голова Центру
студентського
капеланства Львівської
архиєпархії УГКЦ
ТІЛЬКИ СТАВШИ СТУДЕНТСЬКИМ КАПЕЛАНОМ,
Я ЗРОЗУМІВ, ЩО ТАКЕ СВЯЩЕННИЧЕ ПОКЛИКАННЯ
Я завжди хотів бути парафіяльним священником, але
ним не став. Під час навчання у Львівській духовній семінарії нас з другом запросили поїхати на практику до інтернату. Я дуже люблю дітей, але в той момент не надто хотів
туди потрапити. Однак ми ризикнули і поїхали. І вже там
я усвідомив, що хотів би працювати з дітьми. Я закохав-

Олена Кулигіна,
менеджер магістерської
програми з маркетингу
в УКУ
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ВІДКРИВАЮТЬ БАГАТО МОЖЛИВОСТЕЙ, ЗОКРЕМА Й ДЛЯ ДУШПАСТИРІВ
Понад 70% українців старших за 15 років користуються інтернетом. І більшість з них присутня в соцмережах.
18 млн українців — користувачі Фейсбуку, 11 млн — Інстаграм. У Фейсбуці присутня старша аудиторія, переважно віком 25-45 років. Молодь 17-25 років — здебільшого
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ся у цю справу. Не біймося змінювати свої мрії. Часто те,
чого ми хочемо для себе, може бути не тим, чого бажає
для нас Бог.
Згодом мене призначили очільником Центру студентського капеланства. Тільки пішовши до студентів, я зрозумів, що таке священниче покликання насправді. Я шалено щасливий священник, і дякую Богові, що він дав мені
всі випробовування і дав мені студентів. З ними я почав
бути направду собою. Хто, як не молодь, відчуває, чи ти
автентичний, чи граєш роль слуги Божого. Вони змушують задуматися, чи ти дійсно віриш у те, про що говориш.

Архипротоєрей
д-р Іван Говера,
синкел у справах
мирян ТернопільськоЗборівської єпархії
ДОСВІД ЛІТУРГІЇ ПІДПІЛЛЯ СЬОГОДНІ АКТУАЛЬНИЙ
ТА ПРИКЛАДНИЙ, ОСОБЛИВО ДЛЯ СВЯЩЕННИКІВ
ЗА КОРДОНОМ
Церква живе переданням. Апостоли були свідками
життя Ісуса, Його науки, смерті, Воскресіння, переповіли
це. І ми отримали дар віри від наших попередників, мучеників, блаженних, які, зокрема у XX столітті, засвідчили
свою віру в Бога. Ми маємо це перейняти і далі розвивати.
Тема літургійного досвіду підпілля знайома мені не з
книжок, а з особистого досвіду. Я сам був учасником тих
подій, бо змалку в Івано-Франківську, де я народився,
у нашій хаті звершували Служби Божі, приходили священники — о. Микола Волосянко, ЧНІ, о. Андрій Кияк та багато інших. Проводили хрестини. Блаженний владика Іван
Слезюк у нас вдома хрестив мого брата, о. Василя, котрий
сьогодні є апостольським адміністратором для Казахстану та Середньої Азії.
Коли мені доводиться розповідати про період переслідуваної УГКЦ, то я завжди ставлю питання, завдяки чому
вижила, вистояла Церква попри страшні переслідування?
Моя відповідь — завдяки Літургії, молитві, Євхаристії.
Сьогодні в умовах глобалізації і розвитку Церкви деякі священники їдуть до своїх вірних в далекі країни, як то
ПАР чи ОАЕ, де немає традиційних і звичних для українського душпастиря умов для звешення Літургії. Немає
храму або немає іконостасу. І деякі священники розгублюються. І тут можна скористатися досвідом підпільної Церкви. Адже в ті часи вміли служити і в хаті, і в лісі, і навіть
в тюрмі. Не було престолу, не було кадіння, запаху ладану,
не було хору, та й не завжди був літургійний посуд. Замість
чаші, дискосу вживали все, що було під руками: у місцях
позбавлення волі — окуляри, консервна банка, яйце, листок паперу; замість вина — родзинка, розмочена у каплі
води… В таких умовах звершували Літургії у підпіллі.
Духовенство та вірні у підпіллі вміли цінити Службу Божу, попри те що звершувати її було небезпечно,
а часом і неможливо.
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Юрій Підлісний,
завідувач кафедри
політичних наук УКУ,
ексголова комісії
у справах мирян
СТАВЛЕННЯ МИРЯН ДО СВЯЩЕННИКА —
ЦЕ ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ СТАВЛЕННЯ ДУШПАСТИРЯ
ДО СВОЇХ ВІРНИХ
Кожен по-своєму бачить священника. Мирянин складає враження залежно від того, якого душпастиря бачить
на парафії. А як священник бачить членів своєї громади?
Бо з відповіді на запитання, як священник бачить парафію
і мирян, випливає відповідь на запитання, яким миряни
бачать священника.
Наведу вам два приклади. Один мій добрий друг, священник, нарешті отримав парафію, і її колишній настоятель каже йому: «Знаєш, у мене є декілька досягнень
на парафії — посвятити кошик на Великдень коштує
стільки-то, прийти зі свяченою водою на Йордан — стільки-то…» Мій товариш каже: «Я як стояв, так і сів»… Інший
священник дивиться на свою парафію іншими очима —
у нього таця не ходить в принципі. Не тому, що немає
кого попросити, щоби з нею ходити. І парафія добре живе
і розвивається.
Місія священника — допомогти людині виконати те,
до чого Господь кличе кожного — спастися.
«Іди за мною» — кожен з нас, мирян, чує цей голос
Бога. Що таке ходити з Христом? Як ходити? Священник — це той, хто вкаже, як це робити. Той, хто візьме
за руку, як тато, і поведе. Якщо він так поводитиметься, то
незалежно від місця його служіння — чи у великому місті,
чи в селі, — мирянин бачитиме в ньому не істоту, яка вміє
махати кадилом і отримувати щось на тацю, а буде бачити
в ньому живого Бога.
Миряни завжди відчувають святість священника. Чому
люди до одних священників йдуть попри черги, а до
інших не хочуть йти? Бо люди хочуть дотику до святості
вже. Ніколи не стають святими на небесах — стають святими на землі. І люди бачать, коли є святість.

Олександр Ярема,
заступник міністра
молоді та спорту
МИ ПЕРЕКОНУЄМО КЕРІВНИКІВ ГРОМАД
ВКЛАДАТИ В МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ
Будь-яка держава повинна думати про створення можливостей для самореалізації і самоствердження
молодих людей. З реформою децентралізації саме громади почали вирішувати, що є важливим для них і куди
краще спрямувати ресурс. Для нас важливо створювати
нові можливості, щоби молоді українці бачили, як можна
ці нагоди використати для себе. Намагаємось переконати керівників громад вкладати в молодих людей, у навчання, у створення нових робочих місць. І дуже часто це
вдається. Сьогодні часто лідерами громад стають молоді люди, які мають хороші здорові амбіції щось змінити.
Кажемо: якщо хочете, щоби у вашої громади було майбутнє, потрібно сьогодні думати, що ви зробите для молоді
зараз, які можливості створите.
В українському суспільстві часто говорять про молодь
як про майбутнє України. Ми кажемо: «Ні!». Діти — це
майбутнє. А молодь — це сьогодні! Якщо ми говоримо
про молодь як про майбутнє, ми забираємо у неї сьогодні.
Міністерство молоді і спорту активно працює з громадським сектором, з громадськими організаціями. Маємо конкурс на підтримку проєктів молодіжних і дитячих
організацій. Цього року виділили 12 млн грн. І для нас
важливо, що це не тільки для всеукраїнських організацій, а й для місцевих. Головне — щоби проєкт (чи то табір,
чи якесь навчання, чи екологічна акція) відповідав цілям
молодіжної політики.
Для нас важлива робота з розвитку інфраструктури, зокрема молодіжних просторів і центрів. Як не дивно, чемпіоном в цьому є Донеччина. За останні три роки
в області відкрили понад 100 молодіжних центрів і просторів.

Владика Йосиф Мілян,
голова ПМВ
БУДЬТЕ ДОБРИМИ СВЯЩЕННИКАМИ,
ЛЮБІТЬ БОГА І ЛЮДЕЙ!
В Євангелії ми чуємо, як Христос кличе перших своїх
учнів, перших своїх апостолів. Ми — ті, котрим Господь
в особливий спосіб сказав: «Ідіть за мною і я зроблю вас
рибалками людей». Бог покладає на нас відповідальність
проповідувати Добру Новину і загоювати людські рани.
Ми мусимо усвідомлювати, що маємо грандіозне відповідальне покликання — проповідувати Добру Новину.
Священник насамперед мусить бути добрим. Блаженніший Любомир на конференції студитів якось казав:
не може бути добрим монахом той, хто не є доброю людиною. А щоби бути добрим, треба мати тісний діалог з джерелом добра — Господом Богом. Єдиний і основний
закон доброго священника — це любов. До Бога і людей.
До себе, як творіння Божого. Бо хто не вміє любити себе,
ніколи не полюбить іншого. Хто не вміє шанувати своє,
не пошанує наше.
Брати, ви стоїте на порозі відповіді Богові. На вас —
на когось скоріше, на когось пізніше, — архиєрей покладе руку на голову, молячись до Святого Духа, аби зійшов
і перебував у храмі вашої душі, щоби ви з новою силою
відчули: «Ідіть за мною і я зроблю вас рибалками людей».
Дякую, що відгукнулися на заклик Церкви. ПМВ старається зробити все, щоби цей курс щороку ставав кращим.
Ми справді хочемо, щоби це було корисно, щоби вам сподобалося і щоби ваші друзі-семінаристи, які матимуть
нагоду приїхати наступного року, від вас почули добрі
відгуки. Гуртуйтеся, творіть священничі родинні спільноти, творіть своє середовище. Бо в ньому будуть виховуватися ваші діти. І інші, споглядаючи на вас, також будуть
виховуватися, будуть доростати. Дбайте про те, щоб чути
Слово Боже, і старайтесь адекватно на нього відповідати.
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Семінар для місіонерів

сестри допомогли українцям і в Канаді, і в Бразилії
зберегти свою ідентичність. Сестра Йосафата вчила сестер всьому. Вона вміла добре відчувати людей.
Дуже багато зробила для згромадження. Сестри казали, що вона була сонцем нашого згромадження».

IX ДУХОВНО-ФОРМАЦІЙНИЙ СЕМІНАР
ДЛЯ СВЯЩЕННИКІВ-МІСІОНЕРІВ
Цього року ПМВ провів дві сесії семінару для підвищення кваліфікації місіонерів-священників, монахів та монахинь із-за кордону, які опікуються вірними Церкви в тих
країнах, де немає церковних структур УГКЦ.
Перша сесія відбулась в Іспанії, а друга — в Боснії.
Тема цьогорічного семінару: «Збереження християнської ідентичності та її роль в інтеграційному процесі
як запобіжника асиміляції».
Перша сесія в травні зібрала у Мадриді майже 50 українських священників, які душпастирюють у Франції,
Португалії, Іспанії, Угорщині, Австрії, Великій Британії,
Литві.
«Мене тішить, що на нашому семінарі присутні
не тільки священники з Іспанії, а майже з цілої Європи.
Наші єпископи в різних європейських країнах хочуть,
щоби душпастирі користали з цієї нагоди, обмінювалися досвідом, духовно зростали», — зазначив під
час зустрічі голова ПМВ владика Йосиф Мілян.
Єпископ розповів про цьогорічні душпастирські
візити ПМВ до Естонії, Ізраїлю і Південно-Африканської Республіки, про потреби у священниках і виклики у цих країнах.
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преподобномученика Климентія Шептицького, блаженної преподобної Йосафати Гордашевської.
Зокрема, історик Володимир Бірчак розповів
про життя і діяльність о. Омеляна Ковча. Він зауважив, що о. Омелян, окрім душпастирської праці, дуже
багато уваги приділяв українській справі. Вмів добре
доносити правильні речі і прищеплювати справжні
цінності.
«У ті часи Галичина входила до складу Польщі, з її
території обирали послів до Польського Сейму. У нашому розумінні — це мажоритарники до Верховної Ради.
І українців, які голосували за польських кандидатів,
називали хрунями (лайливе прізвисько, запроданець).
Навіщо ж голосувати за поляка, якщо йде українець.
І в одній з проповідей перед черговими виборами
о. Омелян переживав, як звернутися до пастви з цього приводу, і сказав так: «Скоро вибори. Багато людей
підуть і проголосують за поляків, а інші потім почнуть
їх обзивати хрунями. Дорогі у Христі! То не гарно так
обзиватися, але й не гарно так голосувати…»

Також з привітальним словом до учасників
семінару звернувся вікарій Ординаріату для
східних католиків в Іспанії о. Андрес Мартінес
Естебан.
Під час першої сесії обговорювали питання еклезіології та екуменізму УГКЦ, сучасного душпастирства, зокрема, для молоді. Також учасникам семінару представили життя і служіння свідків віри: блаженного священномученика Омеляна Ковча, блаженного

Сестра служебниця, відповідальна за архів
у Патріаршій Курії УГКЦ, Ореста Боршовська
презентувала життєвий і духовний шлях блаженної Йосафати, співзасновниці Згромадження сестер
служебниць Непорочної Діви Марії. Цього року відзначаємо 100-ліття її упокоєння й 150-річчя з дня її
народження.
«Сестра Йосафата завжди говорила, що потрібно
йти туди, де є найбільша потреба. У 1902 році була
потреба їхати до Канади, про що просив митрополит
Андрей, — поїхали до Канади. Коли потрібно було їхати до Бразилії — поїхали до Бразилії. Значною мірою

Сучасний світ дуже швидко змінюється, мусимо
змінюватися і ми, як Церква. Звичайно, Христос вчора, сьогодні і завтра той самий. Але мають змінюватися наші підходи. Не зміст проповіді, а її форма.
Не те, що ми доносимо до людей, а як ми це робимо.
Про це говорив голова Патріаршої комісії УГКЦ
у справах молоді о. Ростислав Пендюк. Священник також представив душпастирство молоді в світлі
Постсинодального Папського Повчання Christus vivit:
«Папа говорить, що потрібно уникати всього того, що
робить Церкву закоріненою і нерухомою. Водночас
закликає уникати омолодження Церкви через повне і бездумне занурення в сучасність. Папа Франциск
також говорить, що потрібно створити більше просторів у Церкві, де звучатиме голос молодих».
Душпастирству молоді був присвячений і виступ
о. Юстина Бойка.
Українські священники, зокрема ті, що служать
на міграційних теренах, повинні змінити форму
душпастирства молоді і дітей. Своєрідна схема такої
праці має складатися з п’яти послідовних кроків:
віднайти, почути, допомогти, навчити, супроводжувати. Доповідь о. Юстина ґрунтувалася на Резолюції II Форуму мігрантів УГКЦ Центральної та Західної
Європи, який відбувся у Римі у жовтні 2018 року і був
присвячений темі: «Діти і молодь в умовах творення новітньої української діаспори у Європі. Виклик
і можливість для Церкви».
«Як ми не будемо працювати з дітьми і молоддю
на парафії, то свого часу втратимо і дітей, і парафію.
Адже діти і молодь — це передумова майбутнього і теперішнього. Сьогодні в Іспанії та інших країнах
Європи зароджується українська діаспора. У жінок
і чоловіків, які виїхали в ці країни, народжуються діти,
вони йдуть до школи. І виховання цих дітей як християн є основною нашою турботою. Митрополит Андрей
казав: «Християнське виховання є більшим добром,
ніж усе добро світу. Найважливіша справа для Церкви, народу й родин, щоб діти були добре виховані».
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У другій сесії семінару, яка відбувалася з 15 по 18 липня у боснійському місті Баня-Лука, взяли участь близько
30 священників УГКЦ, які душпастирюють у Боснії і Герцеговині, Хорватії, Естонії, Казахстані, Росії та Україні.
Місце було обрано не випадково. У 1912-1913 роках
у Камениці поблизу м. Баня-Лука проходили новіціят
у Студитській Лаврі св. Обручника Йосифа двоє монахів
студитів — блаженні Климентій Шептицький і Леонтій Фьодоров. Цю обитель заснували монахи Скнилівської студитської лаври св. Антонія Печерського
у 1908 році, щоби молитвою і працею служити українцям, які опинилися на тих землях на заробітках.
Професор кафедри богослов’я УКУ о. Олег
Кіндій розповів про свій досвід праці з молоддю, зокрема в якості духівника руху «Українська
молодь — Христові».
«Успіх будь-якої справи складається з трьох компонентів: ваші знання та вміння (10%), думки і духовний світ (40%, тут я закликаю всіх плекати позитивне
мислення), і середовище (50%). Якщо парафія, спільнота є гарним середовищем, вона допомагає мислити позитивно і набувати нових знань і навичок».
«Українська молодь — Христові» — це надпарафіяльна спільнота, яка об’єднує молодь з різних парафій і різних міст.
Рух «Українська молодь — Христові» створив
митрополит Андрей Шептицький у 1933 році, скликавши молодіжний з’їзд у Львові. Він зміг змотивувати та захопити українську молодь — зібралося 100 тисяч молодих людей! Як писав митрополит
Андрей: «УМХ — оце наша в нинішній час відповідь нашим релігійним та національним ворогам, які
докладають усіх зусиль, щоб заволодіти душею молоді, — оце клич, який виписуємо в сьогоднішньому дні
на прапорі, що під ним згуртувати хочемо молодь.
Українська молодь — Христові! Нехай же за оцим
високим кличем слідують діла!»
Отець Олег зазначив, що УМХ поширює християнські цінності, підтримує авторитет Церкви, зберігає традиції та шанує обряд, виявляє національну свідомість у своїх діях та рішеннях, суспільно активний
та присутній у публічному просторі рух; відкритий на
інших, він поширює ідею УМХ.
«На Тезе я просив молодь плекати три речі: щоби
вони були пунктуальними, вчили мови і за будь-яких
обставин не переставали бути радісними. І всіх священників я теж закликаю бути радісними — тоді до
вас будуть тягнутися. Я бажаю вам, щоби ви були
тими магнітами, які притягують молодь і працюють
з нею. З нею разом живемо, спілкуємось, подорожуємо, розкриваємо себе їй і дозволяємо їй розкрити
себе нам. Тоді формуються гарні спільноти, а з них —
сильні парафії».
Також о. Олег розповів про Декаду місійності, яку
УГКЦ пропонує використати, щоби пожвавити парафіяльне життя.
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«Дякую сьогодні Богові за помисел бути в Боснії у цей особливий рік пам’яті — 150-річчя від дня
народження блаженного Климентія Шептицького.
Ми тут згадували і блаженних Леоніда Фьодорова,
Никиту Будку, Омеляна Ковча, Йосафату Гордашевську. Ми часто недооцінюємо себе, свій народ, свою
Церкву і наш внесок як спільноти в розбудову Божого Царства на землі. Як казав Блаженніший Любомир,
ми прийшли сюди, щоби змінити цей світ, — звернувся владика Йосиф Мілян до учасників семінару. —
Дякую вам за вашу працю, за щоденне служіння Богу
і людині, за те, що витримали до кінця в нашому семінарі. Любімся, зустрічаймося, об’єднуймося, збагачуймо одні одних — і наш народ з того скористає».
Учасникам семінару у Боснії розповіли про світський і монаший періоди життя блаженного Климентія Шептицького.
Зокрема, дослідник біографії о. Климентія
Іван Матковський представив його життєвий шлях
до вступу в монастир: «З 1887 р. понад 20 років він йде
стежиною світського життя. Він закінчив університети
Кракова, Парижа, Мюнхена, здобув науковий титул
доктора двох прав. У 1900 р. його обирають в Австрійський парламент. Він стає надзвичайно відомим, належить до комітету, який займається соціальною політикою в Австро-Угорській імперії. Згодом його назвуть
найбільшим лобістом інтересів Галичини».
Він зауважив, що Казимир Шептицький організовував інтронізацію свого брата митрополита Андрея
у Львові і дораджував митрополиту під час написання його пастирських послань. А коли у боснійській
Камениці будували церкву і монастир, то Казимир
давав гроші на цей проєкт.

Ієромонах Юстин Бойко, голова оргкомітету з вшанування 150-річчя від дня народження отця Климентія Шептицького, розповів про
монаший період життя отця Климентія Шептицького, про те, що його дуже цінували у Львівській архиєпархії, хоча він й тримався в тіні свого брата митрополита Андрея Шептицького, про перебування отця
Климентія у Лаврі в боснійській Каменці, де разом
з ним проходив новіціят і отець Леонід Фьодоров. А також презентував лист-звіт о. Йосифа Жука
до митрополита Андрея про життя в Боснії і студитів, в якому пише: «Я був у Камениці і переконався,
що браття працюють з таким успіхом, якого я навіть
не надіявся. До них сходяться люди з найдальших
колоній, котрі вони адмініструють. Навіть не хочу
чути, щоби братів замінили світськими священниками». А вже у 1910 році почався тиск, щоби виселяти галичан з Боснійської території. Церкву спалили. І в 1923 році державна влада офіційно закрила
Лавру студитів у Камениці.
Промова о. Олега Здреника із СамбірськоДрогобицької єпархії була присвячена душпастирству молоді: «Якщо ми хочемо бути успішною Церквою, ця Церква мусить бути молодою. Ми не можемо бути нерухомими священниками. У нерухомих
священників парафії теж нерухомі. Ми мусимо думати, як молоді, і говорити, як молоді».

«Коли Папа говорить про молодь в Церкві, то згадує молодих священників, і часто порівнює Ісуса,
який є молодий, з Церквою, яка є молодою. Йдеться
про молодість Церкви не за віком, а за духом. Папа
пише: «Той, хто вже не є молодим, потребує нагоди
бути поруч із молоддю, чути її голос і тим самим стимулювати себе бути молодим».
Священник зазначив, що Церква часто дає відповіді, не слухаючи питань, зокрема і від молоді: «Перше,
аніж говорити, треба зрозуміти, що людина хоче, щоб
ми їй говорили. А щоби це зрозуміти, треба слухати».
Він також закликав священників не «створювати
списки недосконалості молоді», а намагатися помітити
навіть найменший вогник у молодих людях. У своєму
посланні Папа Франциск зупинився і на явищі «цифрової міграції», яка віддаляє сучасних людей від родинних і культурних цінностей, сковує, породжує самотність і відкинення близьких. «Інтернет — це добре. Але
це водночас небезпека і виклик для нас, як душпастирів. Цифрове середовище для сучасного душпастиря є
дуже важливим, якщо він хоче бути успішним».
Папа радить сучасним душпастирям насамперед
показати людям любов, зокрема і любов до себе.
«Говорити людям, що Христос рятує від гріха, що Його
любов більша від гріха. Його любов — то свобода.
А також говорити, що Бог живий і він тебе любить», —
закликав учасників семінару отець Олег.
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ОСВЯЧЕННЯ ПАМ’ЯТНОГО ХРЕСТА,
ЩО УВІКОВІЧНЮЄ ПАМ’ЯТЬ
БЛАЖЕННИХ КЛИМЕНТІЯ
ШЕПТИЦЬКОГО ТА ЛЕОНТІЯ
ФЬОДОРОВА У БОСНІЇ
Голова ПМВ владика Йосиф Мліян разом з апостольським адміністратором Крижевецької єпархії Хорватської греко-католицької Церкви о. Міланом Стіпичем,
духовенством Боснії та Герцеговини і учасниками семінару ПМВ для священників-місіонерів освятили пам’ятний хрест біля храму Христа Царя в боснійському місті
Баня-Лука. Хрест увіковічує пам’ять двох монахів-студитів — блаженних Климентія Шептицького і Леонтія (Леоніда) Фьодорова, які протягом 1912-1914 років перебували в монастирі монахів Студійського Уставу в Камениці біля Баня-Луки і загинули мученицькою смертю в Росії.
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«Сьогодні в Європі християнська ідеологія
не є найпопулярнішою. І стара добра Європа відходить від морально-етичних християнських засад.
Але ми маємо слово Боже, мовлене свого часу самим
Спасителем Ісусом Христом до Петра: «Ти єси скеля, і я
на цій скелі збудую мою Церкву й що пекельні ворота її
не подолають». Ми це пам’ятаємо, українське християнство це пам’ятає, тому у 1933 році, коли на великій Україні
лютував геноцид проти нашого народу, коли 11 мільйонів
українців йшли через голодну смерть в потойбічний світ,
монахи-студити на честь ювілею Хрещення Руси-України поставили такий хрест як символ непереможності тих,
котрі є з Богом», — зазначив владика Йосиф.
У 1990-х роках при відновленні під проводом ігумена
о. Севастіяна Дмитруха Свято-Успенської Унівської Лаври був знайдений закопаний у землю бетонний хрест студитів. «Такі хрести як знак непереможності Бога у храмі
людини, у храмі народу, у Церкві Божій сьогодні з ініціативи о. Юстина Бойка студити ставлять там, де ми зачинали наше студійське монашество. На початку минулого
століття з Божого провидіння воно постало тут, у Боснії,

у Камениці. І цей пам’ятний знак, як своєрідна пуповина,
яка зв’язує студитів початку минулого століття, теперішніх і майбутніх поколінь».
Голова ПМВ також висловив сподівання на відновлення в майбутньому монастиря студитів на боснійській землі. «Хрест — це окраса держави. Це перемога людини.
Це стежка до Спасіння, до Вічності. Для нас, віруючих, так
багато значить хрест. На початку XX століття тут молилися
наші монахи-студити, які сьогодні проголошені Церквою
блаженними. Зичу всім, щоби хрест, як ідея визволення
від гріха і всього темного, був для нас світлом».
Владика подякував Апостольському адміністратору
за можливість спорудження пам’ятного знаку, а також всім,
хто спричинився до його виготовлення і встановлення.
Пам’ятний знак являє собою скелю, з якої виростає
хрест. Скеля є символом Церкви, а хрест — символом
монашого покликання. Хрест виростає зі скелі на знак
того, що чернецтво зроджується у Церкві і для Церкви.
На скелі викарбуваний напис українською і боснійською
мовами: «Це хресне знамено встановлюється на знак
вдячності Богу за дар покликання до лику святих монахів
студитів Климентія Шептицького і Леоніда Фьодорова, які
у 1912-1913 роках проходили новіціят у Студитській Лаврі
св. Обручника Йосифа у Камениці коло Баня-Луки».
Пам’ятний знак виготовлений з вапнякового каменю майстрами з с. Демня Миколаївського району, що
на Львівщині.

Довідка
Вступ блаженного Климентія Шептицького до
монастиря розпочав нову сторінку як у його власному
життєписі, так і в історії УГКЦ. Сталося це у 1912 році.
Монастир, до якого він вступив, був розташований
у Камениці, на території сучасної Боснії.
Сам монастир був заснований у 1908 році митрополитом Андреєм Шептицьким для забезпечення
духовних потреб українців, які перебували на заробітках на тих теренах. Згодом він був піднесений до статусу Лаври, яка отримала назву «Лавра св. Обручника
Йосифа монахів Студійського Уставу у Камениці».
З огляду на ювілей 150-ліття від дня народження
блаженного Климентія Шептицького Координаційна рада святкових заходів разом з Пасторально-міграційним відділом УГКЦ вийшла з ініціативою встановлення пам’ятного знаку у м. Баня-Лука поблизу
парафіяльної церкви. Баня-Лука вибрана тому, що
у Камениці (яка розташована поруч) на місці, де був
монастир, не залишилося жодних знаків його існування. До того ж у Баня-Луці діє активна церковна
громада греко-католиків.
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ІСТОРИЧНИЙ ВІЗИТ
ДЕЛЕГАЦІЇ ПМВ
ДО ПІВДЕННОЇ АФРИКИ
На початку квітня делегація ПМВ здійснила історичний візит до Південно-Африканської
Республіки. Голова ПМВ Йосиф Мілян і секретар
ПМВ о. Андрій Гах відвідали вірних УГКЦ у найбільших
містах країни — Кейптауні, Йоганнесбурзі та Преторії. Мета візиту — заснування громади УГКЦ, першої
на Африканському континенті!

ЯК ВСЕ ПОЧИНАЛОСЯ
Влітку 2018 року до Києва на зустріч з головою ПМВ
прибула, як делегат від громади українців ПАР, голова Української асоціації Південної Африки Дзвенислава
Качур, щоби просити надати священника для забезпечення духовних потреб українців ПАР.
Вона зазначила, що громада українців в цій країні
переважно молода. Складається з представників мішаних подружжів — українців, які одружилися з громадянами ПАР, а також українських лікарів, моряків, IT-фахівців та представників інших спеціальностей, які виїхали
до Південної Африки на працю.
«Об’єднуватися ми почали у 2014 році після подій
на Майдані. Мабуть, чисельність більша в Йоганнесбурзі, але організація краща в Кейптауні. А Посольство України розташоване в Преторії», — зазначила Дзвенислава.
І додала, що в Кейптауні діє українська школа для дітей
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віком від 3-х до 12-ти років. Більшість учнів зі змішаних
сімей. Деякі розмовляють українською, деякі — ні.
Один з представників української громади ПАР, перебуваючи в Австралії, познайомився зі священником УГКЦ
о. Ігорем Головком і розповів йому про ситуацію з українцями в Південній Африці. Після цього владика Йосиф
Мілян доручив отцю Ігорю відвідати з душпастирським
візитом українців у цій державі.
«Всі люди, які прийшли на службу, були дуже задоволені. Для нас священник дуже важливий. Це і розвиток громади, і об’єднання», — наголосила Дзвінка Качур.
Від імені громади вона запросила владику Йосифа відвідати з душпастирським візитом українців у ПАР.
Голова ПМВ наголосив, що у Стратегії розвитку УГКЦ2020 зазначено, що Церква має дійти до кожного віруючого греко-католика і послужити йому в його духовних
потребах: «Наша Церква буде старатися відгукнутися
на потреби наших вірних, де б вони не були і скільки б їх
не було».
Тож навесні 2019 року делегація ПМВ вирушила до Південної Африки, щоби поспілкуватися з вірними, які проживають на цих теренах, і вивчити їхні духовні потреби.

ПІВДЕННА АФРИКА
Першим містом стала Преторія.
Одразу по прильоті делегація ПМВ зустрілася з Послом
України у ПАР Тарасом Кузьмичем. Навіть перебуваючи
за 8,5 тис. км від Батьківщини, голова ПМВ владика Йосиф
Мілян і секретар ПМВ о. Андрій Гах виконали свій громадянський обов‘язок і проголосували на виборах Президента України на дільниці в Посольстві України у Південно-Африканській Республіці.
Опісля владика Йосиф Мілян очолив Літургію для українців у Преторії. Це перше богослужіння, яке звершив
український греко-католицький єпископ на теренах Південно-Африканської Республіки.
Під час проповіді у третю неділю Великого Посту владика Йосиф зазначив, що кожна людина має свій хрест і треба вміти його нести — з терпеливістю і любов’ю. «Кожна
людина мусить мати свій хрест і мусить мати свою «Голгофу». Мир у родині здобувається терпеливістю — це теж
хрест. Стосунки між чоловіком і жінкою також будуються
мудрістю і терпеливістю. Нести хрест означає бути терпеливим, обачним, вміти прощати і любити, бути милосердним. Сьогодні Євангеліє вчить нас, що душа, вічність,

високе і духовне здобувається нашою з вами силою —
силою любові, мудрості, терпіння. Якби наші церковні
і національні попередники не були героями, не вміли б
нести свого хреста, ми б були іншим народом, іншою країною».
Під час візиту владика Йосиф та о. Андрій зустрілися
з Апостольським нунцієм у ПАР архиєпископом Петером
Велсом (Peter Wells), архиєпископом Кейптауна Стефаном Брісліном (Stephen Brislin) і архиєпископом Преторії
Вільямом Слеттері (William Slattery). Зустріч відбувалася
в Апостольській нунціатурі в Преторії. Сторони говорили,
зокрема, про можливість душпастирської опіки для вірних УГКЦ у ПАР і присутність греко-католицького священника у цьому регіоні.
Напередодні Благовіщення Пресвятої Богородиці владика Йосиф звершив Літургію для українців Кейптауна.
«Євангеліє — це Слово про Добру Новину. Благовіщення — це Добра Новина від Бога. Мабуть, кожен з нас отримує добрі новини. Важливо, що ми робимо з ними. Блаженніший Любомир казав, що людина приходить на світ,
щоби його змінити. А щоби змінити світ, треба мати фундаментальні основи, вічні цінності, треба вміти сказати
Богові «так», як це зробила Марія».
І в Преторії, і в Кейптауні українська громада зібралася на вечір пам’яті митрополита Андрея Шептицького.
На заходах виступав владика Йосиф Мілян ділився своїми роздумами про постать великого українця і духовного
провідника. «Він був великий гуманіст, покровитель культури, мистецтва, молоді. Як духовний лідер митрополит
спробував організувати Церкву як структуру. Він подбав
про вишкіл священників не тільки у семінаріях. В умовах неукраїнської держави від домігся від уряду заснувати богословську академію у Львові, а це було не просто.
Так само долучився до створення українського вільного
університету. Ми, як Церква, сьогодні дбаємо, щоби його
подвиг визнала світова громадськість, щоби він був проголошений блаженним».
Голова ПМВ також наголосив, що УГКЦ завжди була
державотворчою Церквою. «І ми молилися, ми будували
рідну українську хату. Як казав митрополит: «Не потоком
шумних і галасливих фраз, а тихою, невтомною працею
любіть Україну!».
Опісля присутні переглянули фільм «Крипта», присвячений митрополиту Шептицькому.
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ДУШПАСТИРСЬКИЙ ВІЗИТ
ВЛАДИКИ ЙОСИФА МІЛЯНА
ДО УКРАЇНЦІВ ІСПАНІЇ
В Іспанії проживає близько 100 тисяч українських
громадян. За даними Посольства України в цій державі,
переважна більшість українців (70%) походить з західних областей (Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Хмельницька, Рівненська, Волинська). Тож для священників УГКЦ поле для душпастирської праці на цих
теренах величезне. Для прикладу, лише в Мадриді щонеділі в приміщенні іспанської католицької Церкви відбуваються Служби Божі УГКЦ, у яких беруть участь більше
700 вихідців з України.
На сьогодні в Іспанії є приблизно три десятки священників, які служать переважно там, де є більше скупчення
вірних, а це — Мадрид, Барселона, Валенсія, Альбасете,
Аліканте, Торев’єха, Мурсія, Малага, Марбелья.
Звичайно, як і в кожній країні, в Іспанії перед нашою
Церквою постає багато проблемних питань — це і асиміляція вірних, і відсутність власних приміщень для проведення Богослужінь, і брак священнослужителів. Крім
того, сьогодні в цій державі зароджується українська діаспора. І священникам потрібно змінювати душпастирські
підходи.
Церква намагається належно реагувати на нові виклики. Тож щоби покращити душпастирську опіку вірних
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Українці — дуже традиційні і для них вкрай важливо
молитись у своєму обряді. Намагаючись інтегруватись
в суспільство, в якому вони перебувають, наші люди далеко від рідного дому найбільше потребують духовної опіки. На цьому наголосив голова ПМВ під час зустрічі з єпископом Мурсії Хосе Мануелем Лоркою Планесом.
Владика Йосиф зазначив, що завдання ПМВ та ординаріату — дбати про те, щоб громади були повноцінними
парафіями, бо сьогодні в Іспанії йдеться про нову діаспору українців, які вже мають іспанське громадянство, житло та налаштовані жити у цій країні.
«Ми говоримо про велику кількість мігрантів з України
в Європі. Тому сьогоднішній візит є візитом ввічливості,
щоб разом подбати про добро для наших людей, бо саме
на ПМВ покладене завдання дбати про тих вірних УГКЦ,
які опинилися за межами рідної держави», — зазначив
владика Йосиф.

УГКЦ і більше дізнатися про їхні потреби, голова ПМВ владика Йосиф Мілян разом з працівниками відділу о. Андрієм Гахом, о. Віталієм Храбатином та о. Романом Ільницьким здійснив душпастирський візит до Іспанії, який тривав з 5 по 12 травня. Під
час візиту їх супроводжував Генеральний вікарій Ординаріату для Східних Католиків в Іспанії о. Андрес Мартінес
Естебан.
Візит до Іспанії владика Йосиф розпочав з відвідин
української громади в місті Олот, що в провінції Жирона. Єпископ очолив недільну Літургію у місцевому храмі у співслужінні з адміністратором о. Юрієм Стасюком,
а після богослужіння взяв участь у традиційних гаївках
українців.
Загалом у рамках візиту делегація ПМВ відвідала українців у Барселоні, Мурсії, Валенсії, Аліканте, Торрев’єсі
та Мадриді. В кожному місті голова ПМВ звершував богослужіння та спілкувався з вірними УГКЦ.
Важливою складовою поїздки були зустрічі з місцевими ієрархами. Зокрема, за тиждень владиці Йосифу Міляну вдалося поспілкуватися з архиєпископами Мадрида, Барселони і Валенсії та з єпископами Мурсії, дієцезіі
Сегорбе-Кастельйон та дієцезії Оріуела-Аліканте.
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ці. Дорогі сестри, матері, я хотів би подякувати вам за те,
що дуже часто ви є першими апостолами. Перші кладете після пологів на чоло немовляти хрестик, щоби Бог
благословив його гарною долею. Дякую, що вчите своїх дітей молитви, любові до Батьківщини, Церкви і Бога.
Дякую вам за численну присутність у катедральному хра-

Про духовну опіку вірних УГКЦ на теренах Валенсії і подальший розвиток душпастирства делегація ПМВ
говорила з архиєпископом Валенсії кардиналом Антоніо
Канісаресом.
Голова ПМВ подякував кардиналу за можливість
для українців греко-католиків молитися в своєму обряді та своєю мовою. «Наша Церква була переслідувана
за комуністичного режиму, за єдність з Апостольською
столицею віддали своє життя багато мучеників. Тому нам
справді важливо бути в єдності з Католицькою Церквою
та молитися в своєму обряді».
Своєю чергою кардинал зауважив, що для Валенсії
є велика радість мати стільки українців. «Для нас дуже
важливо, що українці служать в святині, яка була побудована францисканцями ще в 14 ст. Декілька років тому
сестри-клариски залишили цей монастир, а українці
перейняли там служіння. І відколи я є єпископом Валенсії, завжди служив для української спільноти на Різдво
та Богоявлення», — зазначив архиєпископ.
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мі Мадрида. Дякую за те, що тримаєтесь свого коріння,
свого обряду і своєї Церкви. Зичу всім присутнім, всьому
українству Іспанії — нехай Господь благословить вас своєю силою і відвагою служити Богу, Церкві та іншій людині», — звернувся до присутніх жінок єпископ.
З архиєпископом Мадрида кардиналом Карлосом Осора Сьєрра голова ПМВ обговорив можливість подальшого навчання українських семінаристів в семінаріях Іспанії. Вже кілька років за ініціативою ПМВ вихованці українських семінарій мають можливість продовжити навчання
в іспанських духовних закладах. І така практика триватиме. Сторони також обговорили підсумки робочого візиту
делегації ПМВ до Іспанії і потребу в нових священиках для
служіння вірним УГКЦ, які проживають в цій країні.

Кульмінацією візиту стало перебування в іспанській
столиці. На українську Літургію у Мадриді, яку очолив
владика Йосиф Мілян, зібралося близько 2 тисяч українців. Голова ПМВ звершив Архиєрейську Літургію в катедральному соборі Діви Марії Альмудена. Йому співслужили вікарій Ординаріату для східних католиків в Іспанії
о. Андрес Мартінес Естебан, парох української громади
о. Іван Липка, о. Володимир Нейлюк та колектив ПМВ —
о. Андрій Гах, о. Віталій Храбатин та о. Роман Ільницький.
На богослужінні був присутній і Посол України в Іспанії
Анатолій Щерба та працівники посольства. З 1970 року це
перша Божественна Літургія візантійського обряду українською мовою в цьому храмі. А першу українську Літургію в цьому соборі звершив Патріарх Йосиф Сліпий під
час офіційного візиту до Іспанії.
Після Літургії Голова ПМВ привітав присутніх жінок
з Днем матері. «Сьогодні в Україні святкують День матері. Так цього року випало — мироносиці і матері. Іспанія цей день святкувала минулої неділі. Але ж ми україн-
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Новини ПМВ

СІЧЕНЬ
ЗУСТРІЧ З ТЕРНОПІЛЬСЬКИМИ
СЕМІНАРИСТАМИ
Голова ПМВ владика Йосиф Мілян зустрівся і поспілкувався з вихованцями Тернопільської вищої духовної семінарії ім. Патріарха Йосифа Сліпого.
Єпископ представив семінаристам працю ПМВ для
українських мігрантів і розповів про сучасні місійні
виклики. Він заохотив майбутніх душпастирів до продовження навчання і праці за кордоном, щоби краще зрозуміти потреби вірних УГКЦ, які проживають поза Україною,
і водночас, щоби вивчити мову та культуру того народу, в якому в майбутньому здійснюватиметься служіння:
«Мігранти — це частина мирян, які потребують особливої
уваги та опіки».
Також голова ПМВ розповів про регламент скерування священників УГКЦ на служіння за кордоном та їх
повернення і наголосив, що ПМВ бере відповідальність
за душпастирів, які служать для українських мігрантів.
У зустрічі також взяли участь архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський владика Василь Семенюк, ректор Тернопільської вищої духовної семінарії
о. Іван Римар, секретар ПМВ о. Андрій Гах і референт ПМВ
о. Роман Ільницький.

рівень, тож підходи до служіння українським мігрантам
теж мають бути іншими, як власне і вимоги до священників, які планують надавати душпастирську опіку вірним
УГКЦ за кордоном.

ЛЮТИЙ

БЕРЕЗЕНЬ
З ТУРБОТОЮ ПРО УКРАЇНСЬКИХ
МІГРАНТІВ В УГОРЩИНІ

НА НАВЧАННЯ В ІСПАНІЮ
АБО ПОРТУГАЛІЮ
Голова ПМВ владика Йосиф Мілян провів щорічні традиційні зустрічі з вихованцями семінарій УГКЦ —
Івано-Франківської, Львівської та Дрогобицької.
Єпископ розповів семінаристам, в яких країнах сьогодні найбільше очікують українського священника і які
вимоги мають щодо майбутнього душпастиря. А також
поінформував про виклики, плани та специфіку служіння
для українських мігрантів — вірних УГКЦ. Він наголосив
на важливості відповідної підготовки майбутніх душпастирів, які служитимуть для українців поза Україною,
зокрема, знання мови, місцевої культури, ментальності.
Голова ПМВ запропонував семінаристам після 4-го курсу продовжити навчання у духовних закладах Іспанії
та Португалії з подальшою перспективою душпастирства
на тих теренах для духовної опіки українців греко-католиків:
«Щоби ви могли успішніше працювати для наших
мігрантів, маємо пропозицію для семінаристів: після 4-го
курсу ви можете зголоситися на студії до Мадрида або
Барселони в Іспанії, чи Сетубала або Евори у Португалії.
Разом з базовим курсом ви вивчите мову, інтегруєтесь
у духовне і культурне життя країни і після завершення
студій зможете залишитися в тих країнах душпастирювати для наших вірних або повернутися в Україну. Якби
хтось хотів — має бути згода семінарії і правлячого єпископа».
Зі слів єпископа, також надаються стипендії на вищі
студії до Іспанії і Лівану, де можна здобути ліцензіат
чи докторат і залишитися душпастирювати для вірних
УГКЦ.

У Державному секретаріаті Міністерства людських
ресурсів Угорщини відбулася робоча зустріч голови ПМВ
вл. Йосифа Міляна і держсекретаря Міклоша Шолтеса.
Сторони обговорили державно-церковні стосунки між
УГКЦ та угорським урядом у сфері надання духовної опіки українським мігрантам, що прибувають до Угорщини,
зокрема на працю. Також порушили питання розвитку
церковної громади УГКЦ в Будапешті, церковної школи,
мирянських організацій та католицького скаутську руху,
що діють при українській парафії в Будапешті.
На зустрічі також йшлося про духовно-культурну співпрацю між Україною та Угорщиною.
Голова ПМВ подякував держсекретарю за підтримку української греко-католицької громади, яка надходить з угорського бюджету. Вів повідомив, що єпископи УГКЦ на чолі з Блаженнішим Святославом прибудуть
на Євхаристійний конгрес до Будапешту наступного року
на запрошення кардинала Петера Ердо.
На зустрічі також були присутні: голова Товариства української культури в Угорщині Ярослава Хортяні
та душпастир для українців греко-католиків Угорщини
о. Дам’ян Габорій.

ВІЗИТ ДО НЬЇРЕДЬГАЗИ
НАСТАНОВИ ДУШПАСТИРЯМ,
ЯКІ ХОЧУТЬ СЛУЖИТИ ЗА КОРДОНОМ
Голова ПМВ владика Йосиф Мілян зустрівся у Львові
зі священниками УГКЦ, які виявили цікавість і бажання
щодо служіння для українців греко-католиків, які проживають поза межами України. У зустрічі також взяли участь
секретар ПМВ о. Андрій Гах, референт з питань зовнішніх зв’язків ПМВ о. Віталій Храбатин та референт ПМВ
о. Роман Ільницький.
Владика Йосиф розповів, що собою являє сьогоднішнє служіння для українських мігрантів, з якими викликами та потребами стикаються ті, що перебувають за кордоном. Він підкреслив, що сучасна міграція вийшла на інший
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У рамках візиту до Ньїредьгази владика Йосиф також
зустрівся з владикою Абельом Сочкою, єпархом Ньїредьгази та владикою Атаназієм Оросом, єпархом Мішкольця.
Єпископи обговорили питання підготовки до Євхаристійного конгресу, який відбудеться в Будапешті наступного
року, в якому візьмуть участь єпископи УГКЦ.

НОВИЙ ДУШПАСТИР
ДЛЯ УКРАЇНЦІВ ЕСТОНІЇ
Голова ПМВ владика Йосиф Мілян під час душпастирського візиту до Естонії звершив Службу Божу у місті Тарту і представив нового священника для українців греко-католиків Естонії о. Романа Кіха.
Крім того, владика Йосиф зустрівся з Апостольським
адміністратором в Естонії Філіпом Журданом. Сторони
обговорили угоду щодо умов служіння новопризначеного душпастиря.
Владика Йосиф очолив недільну Літургію в храмі Богородиці Троєручиці в Таллінні у співслужінні з владикою
Філіпом Журданом.
Єпископ підкреслив, що піст — це не тільки і не стільки
відмова від приємностей: «Богові залежить на тому, щоби
ми, як спільнота людей, які називаємось Христова Церква, у солідарності з тим терпінням, через яке Бог відкупив наші безсмертні душі, могли відмовитися від власних
приємностей — хто від чого, і сконцентрувати свою увагу
на нашому з вами спасінні. Щоби і ми долучилися до спасіння цього світу і понесли у цей піст свій власний хрест
в ім’я відпущення гріхів.

Голова ПМВ владика Йосиф Мілян провів робочу
зустріч з митрополитом Угорської Греко-Католицької
Церкви владикою Филипом Кочішем в угорському місті
Ньїредьгаза.
Єпископи обговорили питання душпастирства українців в Угорщині, проблематику нової хвилі міграції з України до Угорщини. Владика Йосиф розповів про розвиток
парафії УГКЦ в Будапешті, церковну школу, мирянські
спільноти, католицьку скаутську організацію, що діють
при парафії.
На зустрічі також порушували питання викликів
та перешкод, з якими стикається українська греко-католицька громада в Будапешті на етапі свого становлення.
Митрополит угорський висловив підтримку українцям.
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кілька років тому ми знайшли його послання, його лист
до мігрантів. В ті часи люди почали масово продавати
землю на Гуцульщині і їхати за кордон. І митрополит каже:
їдьте, заробіть гроші, але — боронь Боже! — не продавайте землю, повертайтесь. Бо земля — то найцінніше».
Голова ПМВ зауважив, що недруги звинувачують
митрополита в ярому націоналізмі, але це неправда: «Він
був глибокодуховною людиною. Його послання, укладені ним молитви, його ставлення до віри, Бога і все, що він
робив, він робив на цьому духовному фундаменті».
На заході також виступили Посол України в Державі
Ізраїль Геннадій Надоленко та заступник голови Львівської облдержадміністрації Роман Филипів.
Наприкінці вечора відбувся показ фільму «Крипта».

Своєю чергою Апостольський адміністратор для католиків Естонії підкреслив, що Церква одна, незалежно від
імені священника: «Раніше був отець Олег. Відсьогодні буде отець Роман. Вдячний, що отець Роман готовий
переїхати і служити в Естонії. Це не найлегше місце для
служіння. Адже Естонія — одна з найбільш нерелігійних
країн у світі. Я радий, що є священник. Я завжди молюся
за всіх вас — за священників і за вірних. Католики Латинського і Східного обряду — одна сім’я. У нас один Отець
і одна віра».
По завершенні Літургії владика Йосиф зачитав подячну грамоту о. Олегу Поп’юку, який протягом років надавав душпастирську опіку вірним УГКЦ в Естонії, а також
лист-благословення новопризначеному душпастирю
о. Роману Кіху.
Після богослужіння єпископи поспілкувалися з громадою українців Таллінна.

ВІЗИТ ДО ІЗРАЇЛЮ
Голова ПМВ владика Йосиф Мілян і секретар ПМВ
о. Андрій Гах здійснили душпастирський візит до Ізраїлю.
Владика Йосиф звершив Божественні Літургії для українців греко-католиків у Яффо, Нетанії і Хайфі.
Також делегація ПМВ провела зустріч з Хранителем
Святої Землі о. Франческо Паттоном, ЧБМ, та Генеральним патріаршим вікарієм в Єрусалимі Ясиром Аль Аяшем.
У зустрічі взяв участь душпастир для українців греко-католиків в Ізраїлі — о. Патрик Совяк, ЧБМ. Сторони обговорили співпрацю і, зокрема, можливість заснування нових
спільнот УГКЦ на Святій Землі.
Крім того, владика Йосиф в Українському культурному центрі м. Бат-Ям розповів про митрополита Андрея
Шептицького під час вечора пам’яті на його честь: «Мені
здається, нам його ще відкривати і відкривати. І не тільки
пересічному українцю, а й церковникам. Ось буквально

ПЕРШЕ ВЕЛИКОДНЄ БОГОСЛУЖІННЯ
УКРАЇНСЬКОЮ В БРАТИСЛАВІ
У Великодню неділю у храмі Святої Розалії міста Братислава уперше за останні десятиліття відбулося Пасхальне богослужіння українською мовою для вірних УГКЦ, які
проживають у столиці Словаччини та околицях. Святкова Літургія українською була звершена на прохання
та з благословення голови ПМВ владики Йосифа Міляна
та з дозволу місцевого єпископа Братиславської єпархії
ГКЦ у Словаччині Петера Руснака, а також за сприяння
Посольства України в Словаччині та підтримки старости
району Ламач Лукаша Баняцького.
Майже триста українців, які проживають в Братиславі та її околицях, недільного ранку прийшли на перше
україномовне Великоднє богослужіння. Святкову Службу Божу очолив Генеральний вікарій для католиків візантійського обряду в Австрії о. Юрій Коласа у співслужінні
з о. Петером Саболом, канцлером Братиславської єпархії
ГКЦ у Словаччині.
На початку богослужіння отець Юрій привітав усіх
присутніх від імені Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава, передаючи всім вірним його найщиріші побажання
та запевнення батьківської молитви з нагоди такої історичної події. Священник також переказав щирі вітання
для вірних УГКЦ та подяку представникам Посольства від
владики Йосифа Міляна.
По завершенні богослужіння відбулося традиційне
освячення великодніх кошиків.

ЧЕРВЕНЬ
АДМІНІСТРАТУРА
ДЛЯ ГРЕКО-КАТОЛИКІВ КАЗАХСТАНУ
Й ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ

КВІТЕНЬ
ЩОБ УСІ МАЛИ ВЕЛИКДЕНЬ
Голова ПМВ владика Йосиф Мілян, дбаючи про забезпечення духовних потреб вірних УГКЦ, які проживають поза Україною, благословив і делегував священників на Великодні богослужіння для душпастирської опіки
українців у Туреччині, Іспанії, Португалії, Лівані та на Кіпрі.
Зокрема, на Кіпрі від ПМВ з 24 квітні по 11 травня перебував о. Василь Захарусь. Великодні богослужіння відбулися у Лімасолі та в Нікосії.
Референт зовнішніх зв’язків ПМВ о. Віталій Храбатин
протягом Пасхального часу відвідав українців греко-католиків у Туреччині і Лівані і звершив Літургії у Стамбулі
та Бейруті.
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Крім того, у Пасхальний час до вірних УГКЦ у м. Альмерія (Іспанія) завітав о. Василь Дяків, а до українців у Порто
(Португалія) — о. Йосафат Коваль, ЧСВВ.

Папа Франциск створив Апостольську адміністратуру
для католиків візантійського обряду в Казахстані та Центральній Азії з осідком у Караганді. Водночас, він призначив митрофорного протоієрея Василя Говеру, дотеперішнього делегата для згаданих вірних, апостольським адміністратором цієї церковної територіальної одиниці.
Отець Василь Говера 2 березня 1997 року отримав
ієрейське рукоположення та розпочав душпастирське
служіння в Казахстані. Від 11 листопада 2002 року призначений делегатом Конгрегації Східних Церков для греко-католиків у Казахстані та Центральній Азії.
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Із Самбора вирушило 268 паломників із 9 областей
України. Наймолодшому паломнику — 7 років, найстаршому — 86. Серед прочан багато українців, які свого часу
працювали чи й зараз працюють у 16 країнах світу, зокрема в Угорщині, Італії, Чехії, Німеччині, Польщі, Іспанії,
Канаді, США, Нідерландах, Швеції, Великій Британії, Мексиці, Румунії, Греції, Словенії, Ізраїлі. Крім того, у молитовну дорогу вирушили паломники, рідні яких працюють
у 12-ти країнах.
Протяжність цьогорічної прощі Самбір-Зарваниця —
300 км. Духівник прощі — священник Київської архиєпархії о. Антон Борис. Також духовну опіку прочанам надавав
парох смт Ружин Житомирської області о. Іван Стефанишин. Тема цьогорічного паломництва — «Коли ви молитесь».
Засновником прощі мігрантів і її багаторічним духовним провідником був світлої пам’яті о. Василь Поточняк.

ХРИСТИЯНСЬКИЙ ДИТЯЧІЙ ТАБІР
В ЕСТОНІЇ
17-21 червня у містечку Кодасема (Естонія) відбувся
літній християнський дитячій табір «Дорогами віри».
Юні парафіяни УГКЦ з Естонії, віком від 6 до 14 років,
мали змогу взяти участь у літньому таборі, який організував адміністратор храму Богородиці Троєручиці у м. Таллінн, душпастир для українців греко-католиків Естонії
о. Роман Кіх.
Учасники з’їхались з різних куточків Естонії. Невід’ємною частиною табору була Літургія, де кожен міг зустрітися із живим Христом та збагатити свій духовний світ.
Програма табору включала катехизацію, ігри, квести,
майстер-класи, тематичні вечори, естафети, а також
банси.

СЕРПЕНЬ
ПРОЩА САМБІР-ЗАРВАНИЦЯ — 2019
Вже традиційно у Самборі розпочалася XIV Міжнародна піша проща мігрантів та їх родин Самбір-Зарваниця,
яка проходить під патронатом Пасторально-міграційного
відділу і триває 10 днів.
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ДУШПАСТИРСЬКИЙ ВІЗИТ
ДО УКРАЇНЦІВ КУВЕЙТУ
27 вересня, у свято Воздвиження Чесного Хреста
Господнього, священник для українців греко-католиків
Об’єднаних Арабських Еміратів о. Степан Лилак відвідав з душпастирським візитом Ель-Кувейт і звершив для
українців Кувейту Літургію у Катедральному храмі Святої
Родини.
На богослужінні були присутні співробітники Посольства України в Державі Кувейт на чолі з Надзвичайним
і Повноважним Послом Олександром Балануцею, представники української діаспори й інші віряни.
Отець Степан також уділив вірним таїнство Сповіді
та мирування з нагоди свята.
Після Служби Божої відбулися зустрічі з громадою
та з представниками Посольства. Зокрема, обговорили
подальші візити і богослужіння для українців у Кувейті.

рішення, що наша Церква повинна дійти до всіх греко-католиків, де б вони не були і скільки б їх не було. І цим має
займатися ПМВ, оскільки ми опікуємось мігрантами».
Він також зазначив, що у деяких країнах Європи міграція вже перероджується у діаспору. Тож українські священники теж мають враховувати цей виклик і змінювати
свої підходи у служінні.
Розповідаючи про підготовку до III Форму мігрантів
УГКЦ у Люрді, владика Йосиф повідомив, що він буде присвячений українській родині в еміграції.
Також у Люрді відбулося засідання Оргкомітету з підготовки і проведення III Форуму мігрантів УГКЦ Центральної та Західної Європи. У зустрічі взяли участь делегація
ПМВ — владика Йосиф Мілян, о. Андрій Гах, о. Роман Ільницький і о. Віталій Храбатин та представники Паризької єпархії святого Володимира — владика Гліб Лончина
та Ольга Вох.

ВЕРЕСЕНЬ
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ МІГРАНТА
ТА БІЖЕНЦЯ
Голова ПМВ владика Йосиф Мілян закликав священників у тих країнах, якими опікується відділ, 29 вересня звершити Святу Літургію з нагоди Всесвітнього дня
мігранта та біженця і через єднання в молитві висловити
свою близькість з тими, хто з різних причин покинув свої
домівки:
«Від цього року Святіший Отець Папа Франциск запропонував святкування Всесвітнього дня мігранта і біженця
у неділю, 29 вересня. Цей 105-й всесвітній день молитви
і застанови над долею тих, хто з різних причин покинув
свої домівки, відзначатимуть урочисто на площі Святого
Петра. Ми також, відповідально переймаючи естафету від
Єпископа Рима, по наших церквах і спільнотах молитимемось та роздумуватимемо з вдячністю до Господа за Його
присутність і товаришування в нашій «дорозі»».
Послання Папи Франциска на 105-й Всесвітній день
мігранта і біженця має назву «Не йдеться лише про
мігрантів».
«Не йдеться тільки про мігрантів»… якихось мігрантів, безликих і далеких від конкретного нашого життя.
Йдеться про нас. Замкнувши двері власного дому і ступивши на дорогу, яка повела нас за рідні межі, — ми
стались мігрантами. Ввійшовши до нових країн, ми принесли з собою історію — особисту та цілого народу,
надію і очікування, смуток і тривогу. Господь є з нами…
Господь є і був з вами. Подякуймо Йому, що не перестав
турбуватись і опікуватись нами через людей, організації,
Церкву та церковні спільноти, які дали нам усе, щоб ми
почувались у безпеці. Сьогодні є саме той день, коли варто сказати своє голосне «спасибі» настоятелям храмів, які
нас приймають, тим людям, для яких працюєте. Сьогодні
є саме той день, щоб сказати дякую і вашим душпастирям, за їхню готовність слухати і послужити», — мовиться у листі владики Йосифа.

ЖОВТЕНЬ
ПІДГОТОВКА
III ФОРУМУ МІГРАНТІВ УГКЦ
Делегація Пасторально-міграційного відділу на чолі
з головою ПМВ владикою Йосифом Міляном взяла участь
у семінарі-форумі священників Західної Європи у французькому місті Люрд. Тема форуму — «Сопричастя: Церква, родина та спільноти».
Виступ владики Йосифа був присвячений діяльності
ПМВ та підготовці до Форуму мігрантів УГКЦ Центральної та Західної Європи, який планується провести у Люрді
восени 2020 року: «У 2011 році у Бразилії Синод ухвалив

ВІЗИТ ВЛАДИКИ ЙОСИФА
ДО ПОРТУГАЛІЇ
ФАРУ
Голова ПМВ владика Йосиф Мілян розпочав свій
душпастирський візит до Португалії з м. Фару, де звершив Літургію на парафії УГКЦ святого Антонія, настоятелем якої є о. Олег Трушко.
Отець Олег і місцева громада УГКЦ зустріли єпископа
в аеропорту разом з працівниками ПМВ о. Андрієм Гахом
і о. Віталієм Храбатином.
Під час проповіді владика наголосив, що головною
мотивацією християнського життя має бути любов.
«Які мотиви рухають нами, християнами III тисячоліття? Бог хоче, щоби головною мотивацією нашої віри
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і всього нашого життя була любов, любити Бога і ближнього як себе самого. Що значить любити себе? Пізнати,
звідки ти прийшов і куди прямує твоє життя. Пізнати, що
ти на цьому світі — частинка Божого світу, що ти маєш
бути частинкою Божої любові. І все, що ми робимо, маємо
робити з любові до Бога і ближнього. Це має бути головною мотивацією нашого християнського життя».
Єпископ зазначив, що сьогодні на Сході України служать багато капеланів УГКЦ, які працюють з військовими,
переконуючи їх в тому, що вони повинні захищати батьківщину, дружину, дітей, батьків не з ненависті до ворога,
а з любові до Господа Бога.
Також владика Йосиф подякував громаді міста Фару
за гостинність і збереження власної ідентичності: «Я хотів
би подякувати, що ви сьогодні тут, що ви були на летовищі, — і я був приємно здивований, коли побачив вас там
у вишиванках і з українськими прапорами. Я не сподівався, що вас буде так багато. Я вам гратулюю за вашу християнську і українську позицію. За те, що так далеко від дому
ви залишаєтесь собою, а також змінюєте Україну. Не тільки тим, що посилаєте свої гроші до родини, але приїжджаєте туди, вже ментально інші, ви думаєте і поводитесь, як
європейці. І у такий спосіб ви змінюєте Україну і приносите європейські стандарти».

СЕТУБАЛ

Відтак владика Йосиф відвідав з душпастирським візитом парафію Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ в португальському місті Сетубал і зустрівся з єпископом Сетубальської дієцезії РКЦ у Португалії Жузе Орнелаш Карвалю. У зустрічі також взяли участь працівники ПМВ
о. Андрій Гах та о. Віталій Храбатин.
Єпископи обговорили ситуацію з наданням душпастирської опіки вірним УГКЦ в межах Сетубальської дієцезії,
подальші кроки для розвитку душпастирства та інтеграції
українців у місцеву громаду.
У Сетубалі владика Йосиф очолив вечірнє богослужіння і Молебень до Пресвятої Діви Марії.
«Я побачив перед храмом чоловіків і втішився. Після роботи ви прийшли до церкви на молитву — це майже чудо. Мене це справді піднесло. Бо зазвичай кажуть,
що церква складається з двох частин людства — жінок
і ксьондзів, — пожартував владика Йосиф. — Як нам мало
треба для радості. Як важливо вміти тішитися з малих
успіхів. Ми не навчилися радіти зустрічі з кимось. Як важливо усміхнутися, сказати перше слово привітання, зробити це так, щоби, як каже Євангеліє, аж щось «з радости
здригнулося» усередині. Чи справді вміємо так приймати
одні одних, з позиції людської і християнської? Не біймося обдаровувати добротою одні одних, адже доброта —
це властивість Божа, і її початком часто має бути наше
перше слово привітання».
Після Служби Божої, на якій були присутні близько
50 вірних УГКЦ, єпископ поспілкувався з громадою українців.

ВІЛА-НОВА-ДЕ-ГАЙЯ
Голова ПМВ владика Йосиф Мілян також відвідав
з душпастирським візитом українську спільноту в португальському місті Віла-Нова-де-Гайя.
Єпископ звершив Службу Божу на парафії Зіслання
Святого Духа і поспілкувався з вірними.
«Ми мусимо у своєму житті духовно зростати, бути
завжди кращими завтра, ніж ми є сьогодні. Бо в християнстві, як в спорті, — або стало ростемо, або автоматично падаємо, — зазначив голова ПМВ. — Пробуємо просити у Господа Бога розуміння Його слова, Його сили і ласки
завжди бути кращими. Не біймося бути кращими, святи-
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«На катехизації один священник запитав дітей, як
вони уявляють Небо і пекло. І один хлопець написав, що
Небо — це місце, де на тебе чекають, де тобою тішаться,
де тебе завжди люблять, де з тобою хочуть розмовляти
і ділитися своєю радістю. А пекло — це місце, де кожен
сам по собі, де немає друзів, відсутні справжні людські
стосунки, де немає любові, — зазначив владика Йосиф
під час проповіді. — Людина потребує любити і бути
любленою. Бо наш Бог, який є любов, створив нас на свій
образ і подобу. Полюбив кожного з нас відвічною своєю
любов’ю».
Він закликав українців навчитися по-справжньому
любити, навіть своїх ворогів: «Любіть ворогів ваших», —
якщо ми не застановлялися над глибиною цих слів,
ми й не починали бути християнами», — наголосив
єпископ.
Також делегація ПМВ взяла участь у святковій академії
в Посольстві України в Португалії, присвяченій 150-літтю
від дня народження блаженного Климентія Шептицького, на якій серед інших до учасників зі словом звернулися
владика Йосиф і о. Юстин Бойко.
Крім того, у Лісабоні голова ПМВ вшанував пам’ять
Тараса Шевченка, побувавши біля його пам’ятника.

ми. Бо ми до того покликані на цю землю, щоби цей світ
змінити на краще».
Також у Віла-Нова-де-Гайя делегація ПМВ відвідала
українську школу «Барвінок», яка функціонує при парафії
Зіслання Святого Духа та спілці українців Віла-Нова-деГайя. Єпископ поспілкувався з вчителями та школярами.
Сьогодні тут навчається 11 учнів, якими опікуються три
педагоги.

ЛІСАБОН
Недільну літургію владика Йосиф Мілян звершив
в парафії Різдва Пречистої Діви Марії в Лісабоні. Йому
співслужили о. Юстин Бойко, о. Андрій Гах, о. Віталій Храбатин, координатор української капеланії в Португалії
о. Ілля Фіголь, ЧСВВ. У богослуженні взяли участь понад
300 українців, зокрема Посол України у Португалії Інна
Огнівець та начальник Управління з питань закордонного українства та гуманітарного співробітництва МЗС
Лариса Дір.
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ЗУСТРІЧ ВЛАДИКИ ЙОСИФА МІЛЯНА
З БЛАЖЕННІШИМ СВЯТОСЛАВОМ

діжних таборів в Іспанії та Португалії; підтримку українського шкільництва за кордоном; проведення заходів,
присвячених 150-літтю від дня народження блаженного
Климентія Шептицького.
Голова ПМВ владика Йосиф Мілян під час зустрічі
з Главою УГКЦ Блаженнішим Святославом розповів про
душпастирські виклики та проблеми українців-мігрантів.
Зокрема єпископ поінформував Предстоятеля УГКЦ про
душпастирські потреби і нинішню ситуацію вірних УГКЦ
у Португалії, поділився своїм баченням розвитку служіння
на тих теренах (нещодавно владика здійснив душпастирський візит цією країною).
Під час розмови також йшлося про тематику наступного Форуму мігрантів українців Європи, який ПМВ планує провести у жовтні 2020 року у французькому Люрді.
На завершення зустрічі обговорили душпастирське служіння в Греції, ОАЕ та Угорщині.

ЛИСТОПАД
СПІВПРАЦЯ З МЗС
Голова ПМВ владика Йосиф Мілян зустрівся із заступником Міністра закордонних справ України Василем Боднаром та начальником Управління з питань закордонного
українства та гуманітарного співробітництва МЗС України
Ларисою Дір.
Сторони обговорили спільні проєкти, зокрема, підготовку та проведення Форуму учнів суботніх/недільних
шкіл, що функціонують при громадських організаціях
закордонних українців; проведення українських моло-
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ЗУСТРІЧ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА
ДУШПАСТИРСТВО МІГРАНТІВ ЄВРОПИ
Секретар ПМВ о. Андрій Гах на зустрічі відповідальних за душпастирство мігрантів Європи, яка відбувалася
26-28 листопада в Афінах, представив ситуацію з мігрантами в Україні. У заході взяли участь близько 50 осіб —
представники 26 країн. Тема цьогорічної зустрічі: «Місцева спільнота як модель прийняття та інтеграції в Європі».
Отець Андрій розповів про допомогу для переселенців, яку надає держава, Церква і ООН. Він зазначив, що
протягом майже п’яти років мільйони українців відчувають на собі наслідки збройного конфлікту на Сході України. 3,5 млн осіб потребують гуманітарної допомоги та
захисту через замінування, психологічні травми та відсутність доступу до основних послуг. Від початку конфлікту
загинуло понад 3 тис. цивільних осіб і близько 9 тис. були
поранені.
УГКЦ від самого початку військової агресії активно
включилася до допомоги постраждалим. Сотні парафій
організувують збірки продуктів, одягу та коштів. З квітня
2014 р. Карітас України розпочав надання гуманітарної
допомоги постраждалим від воєнних дій на Сході України.
За цей час Карітас надав допомогу близько 600 тис. осіб.
Також о. Андрій поінформував присутніх про діяльність ПМВ і опіку українськими мігрантами, які виїхали за
межі України та розповів про працю референтури у справах мігрантів Київської Архиєпархії.

18-21 травня
Іспанія
ДУХОВНОФОРМАЦІЙНИЙ
СЕМІНАР ДЛЯ
СВЯЩЕННИКІВ УГКЦ,
ЯКІ ДУШПАСТИРЮЮТЬ
У КРАЇНАХ ЄВРОПИ

22-28 червня
Львів
X СПЕЦКУРС
З МІСІЙНОГО
СЛУЖІННЯ
ДЛЯ СЕМІНАРИСТІВСТАРШОКУРСНИКІВ

1-9 серпня
Самбір-Зарваниця

16-17 жовтня
Люрд

МІЖНАРОДНА
ПІША ПРОЩА МІГРАНТІВ
ТА ЇХ РОДИН
САМБІР-ЗАРВАНИЦЯ

ІІІ ФОРУМ
УКРАЇНЦІВ
ЄВРОПИ

XV ювілейна міжнародна

07-16 серпня 2020 р.Б.

Маршут буде додано після остаточного
узгодження.
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