
Отець Володимир 
Чорній: «Наша місія — 
любов і милосердя!»
Благодійна організація «Карітас — 
Івано-Франківськ» підтримує, забез-
печує родини та учасників АТО, надає 
допомогу ВПО, опікується невиліков-
но хворими, дітьми та молоддю з ін-
валідністю, працює над запобіганням 
торгівлі людьми. А очолює цю благо-
дійну організацію, яку започаткував 
27 років тому блаж. п. Владика Мико-
лай Сімкайло, о. Володимир Чорній.

Християнська етика 
у Новій українській 
школі: заборонити не 
можна дозволити?
Нещодавно в засобах масової інфор-
мації набуло розголосу повідомлен-
ня заступника директора Інституту 
модернізації змісту освіти при Мініс-
терстві освіти і науки України Романа 
Шияна. У повідомленні йшлося про 
те, що у концепції Нової української 
школи, яка почала працювати з по-
чатку цього навчального року, немає 
обов’язкових рекомендацій щодо ви-
вчення першокласниками предмету 
«Християнська етика».

При видавництві «Нова 
Зоря» запрацювала 
Архі єпархіальна 
крамниця
2 жовтня в приміщенні видавництва 
«Нова Зоря», що на пл. Міцкевича 
5-А, з ініціативи фінансового відділу 
Івано-Франківського Архієпархіаль-
ного управління, розпочав роботу 
новий релігійний магазин. Урочисто 
відкрив та освятив крамницю Вла-
дика Володимир Війтишин у при-
сутності отців-протопресвітерів, чис-
ленного духовенства та мирян.

З цієї нагоди була відслужена Архієрейська Божественна Літургія, яку вперше очолив Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав Шевчук. У своєму архіпастирському слові Патріарх Святослав зазначив:
«Сьогодні євангелист Марко дає нам три правила як бути християнином. Коли хто хоче йти за мною, 
хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій та йде слідом за мною. Що означає зректися 
себе, що має на увазі Ісус? Відповідь є наступною — не боятися бути християнином…
Найбільшою проблемою нашої Церкви є те, що ми часто своїми устами ставимо Бога, але живемо 
так, ніби Бог не існує. Ми не можемо назвати себе учнем Христовим, а відноситися до своєї жінки, 
чоловіка, дитини по-поганськи. Взяти на себе свій хрест — означає стати учасником таїнства страс-
тей, смерті і воскресіння Христа. Це означає відчути: те, що сталося з Христом, те стається зі мною, 
сьогодні я страждаю разом з Ним. Стати причасником Христового хреста — ось що означає взяти на 
себе свій хрест. Той, хто сьогодні ішов до цього святого місця, добре знає, що неможливо йти на од-
ній нозі, частинкою свого тіла. Так само і Христос хоче, щоб ми залишили все і йшли за Ним. Дорога 
за Христом — це дорога Воскресіння, дорога вічного життя».

16жовтня минає 16 років, від-
коли Папа Іван-Павло ІІ, нині 
Святий, оприлюднив Апос-

тольський лист про молитву на вервиці 
«ROSARIUM VIRGINIS MARIAE». Та-
кож Він проголосив Рік Вервиці, що три-
вав від жовтня 2002 до жовтня 2003.

Папа, звертаючись до вірних, в лис-
ті висловлює подяку Діві Марії за всі 
дари, які він отримав через Її заступ-
ництво в особистому житті та нагадує, 
що ця молитва призначена приносити 
плоди святості серед християнського 
народу. 

Наша українська Церква у жовтні 
має прекрасне марійське свято — По-

крова Пресвя-
тої Богородиці, 
яке також по-
кликане спонукати 
нас до збільшення синів-
ської любові та відданості Діві Марії, 
як нашій Небесній Матері, шукаючи 
порятунку та захисту під Її святим 
Покровом. Наші священики і бого-
посвячені особи, а також і численні 
вірні з великою побожністю щоденно 
моляться вервицю, пригадуючи сло-
ва Богородиці у Фатімі, висловлені 
13 травня 1917 року: «Моліться на 
вервиці щодня, щоб досягти миру та 
кінця війни».

4 жовтня 2018 р. Б.  
число 37 (1231)

Видання Івано-Франківської Митрополії Української Греко-Католицької Церкви. Виходить кожного тижня

«Нічого бо нема схованого, що не стало б явним, нічого тайного,  
що не стало б знаним і не вийшло на яв».  (Лк. 8, 17).

у к р а ї н с ь к и й  г р е к о - к а т о л и ц ь к и й  ч а с о п и с
Видання Івано-Франківської Митрополії Української Греко-Католицької Церкви. Виходить кожного тижня

ДуховністьЦей тиждень в подіях

5 жовтня
Всесвітній День вчителя.

6 жовтня
1929 року відбулося урочисте від-
криття Греко-Католицької Бого-
словської Академії у Львові. Пер-
шим ректором призначено о. д-ра 
Йосифа Сліпого. 

9 жовтня
1939 р. Митрополит Андрей 
(ШЕПТИЦЬКИЙ) встановлює 4 
Екзархати, які охоплювали тери-
торію цілого Совєтського Союзу.

11 жовтня
1962 р. відбулося урочисте від-
криття II Ватиканського Собору.

Фестивалі

Духовне свято 
 стор. 2

Наша духовність

Про почитання «Христового 
Серця» стор. 4

Світочі

Патріарх Йосиф в контексті 
«Остполітік» Ватикану стор. 5

Міжнародна проща ВервиціМіжнародна проща Вервиці
зібрала понад 50 тисяч прочанзібрала понад 50 тисяч прочан

Жовтень — місяць молитви на вервиці  Жовтень — місяць молитви на вервиці  
до Пресвятої Богородицідо Пресвятої Богородиці

стор. 6

стор. 7

стор. 7
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В і д б у л а с я 
посвята нових 
кандидаток і кан-
дидатів до релі-
гійної спільноти 
А п о с т ол ь с т в а 
молитви, а також 
віднова посвяти. 
В цей день Тис-
меницькі дітки 
мали можливість 
вступити у це по-
важне молитов-
не товариство. 
Щира подяка 
і низький уклін 
батькам дітей, які 

дбають про душі своїх синів та доне-
чок і приходять до храму. З Богом за-
вжди добре! 

Отець Терентій прибув не сам: про 
мужність наших захисників України 
розповів вірянам о. Василь Довганюк, 
який є військовим капеланом. На Бо-
жественній Літургії линула молитва 
за мир в Україні та єдність серед лю-
дей. Зворушує та увага, яку виявили 
до урочистостей найменші парохіяни. 
Коли дітки тримали свічечки у своїх 
руках, то здалося, що увесь храм і все 
місто освітлюється промінням Божої 
Любові. Пані Оксана та п. Марія-Ві-
талія Рєзнік з Коломиї зворушили 
усіх грою на скрипці. Цього дня в Тис-
мениці гостювали наші ревнительки 
з Жовкви, Івано-Франківська, Богород-
чан, Коломиї. 

Усіх членів Апостольства молитви 
об’єднує любов до Господа Нашого 
Ісу са Христа, до Пречистої Діви Марії, 
до всіх святих і блаженних української 
землі, а також до своїх ближніх. Все на 
Славу Божу!

Іванна КОВАЛЬ, вчителька.

Погоня — найближчий для 
нас духовний центр. От і ви-
рішили ми поїхати на Міжна-

родну прощу, присвячену 1030-річчю 
Хрещення нашої Батьківщини та єд-
ність церков в Україні під проводом 
Блаженнішого Патріарха Святослава 
Шевчука, наших єпископів і численно-
го духовенства з Микуличина, спіль-
ноти «Матерів у молитві» та всіх ба-
жаючих.

За словами Владики Василія Іва-
сюка: «Нема одного християнина, а є 
християни у спільнотах, у єдності, 
у любові, у спільних молитвах». 

Взявши участь у Божественній Лі-
тургії, ми отримали духовне підне-
сення, Божу радість. У своїй проповіді 
Патріарх Святослав підкреслив, що 
треба бути християнином всеціло і по-
стійно. Ми почули з його уст дуже цін-
ні настанови й науку. «Не може бути 
християнин християнином раз у тиж-
день чи раз у рік, коли приходить до 
церкви молитися, треба постійно ним 
бути, безперестанно», — зазначив Па-
тріарх. Було сказано, що дуже рідко 
діти бачать, як моляться їхні батьки. 
Потрібно, щоб батьки разом з дітьми 
молились щодня, прищеплювали їм 

любов до Бога, до молитви, до церкви 
і один до одного.

Щира подяка Богові, Пресвятій Бо-
городиці, Святому Духові, що допо-
магали нам об’єднатись у молитвах, 
поїхати до с. Погоня на Міжнародну 
прощу Вервиці і щиро помолитися 
у єдності з багаточисельною кількіс-
тю людей та зустріти і привітати на-
шого Патріарха Святослава Шевчу-
ка, вислухати його проповіді й науку, 
а також почути нашого Митрополита 
 Володимира.

Олена МАРЧУК.

Особливість цього фестивалю по-
лягала в тому, щоб зібрати перемож-
ців попередніх конкурсів, які зайня-
ли перші місця та стали володарями 
гран-прі. Всі, хто виступав на сцені, 
зуміли щиро й переконливо донести 
до глядача і слухача ті духовні думки, 
які пропонували у пісні чи поезії. Варто 
зазначити, що учасники, які виступали 
на сцені цьогоріч, перемагали також 
на інших Всеукраїнських вокальних 
конкурсах: «Червона рута», «Чорно-
морські ігри», «Соловейко України». 
Для прикладу, серед учасників Ярина 
Тарас з Івано-Франківська вже двічі 
була фіналісткою дитячого Євроба-
чення; Галина Курус та Оксана Явор-
ська є талановитими співачками При-
карпаття. Потішили своїми голосами 
також студенти Івано-Франківського 
музичного училища ім. Д. Січинського 
та Криворізького музичного коледжу. 
До глибини душі вразила всіх гляда-
чів сценка «Катруся» у виконанні теа-
трального гуртка «Опільська Мельпо-
мена» м. Рогатин.

Молитовні спільноти

Молитва  
про примирення 

ОБоже, Отче всіх людей, 
Ти вимагаєш, щоб ми не-
сли любов туди, де при-

нижують жебраків, несли радість 
туди, де Церква занурена в сму-
ток, несли примирення туди, де 
люди роз’єднані. Допоможи нам 
примирити батька з сином, матір 
із дочкою, чоловіка з дружиною, 
віруючого з тим, хто не здатний 
увірувати, примирити посваре-
них християн. Ти відкриваєш 
перед нами шлях примирення, 
допомагаєш Церкві, пробитому 
Тілу Христа, стати закваскою для 
спільноти жебраків цього світу 
і єдиної сім’ї — всього людства. 

(св. Тереза з Калькутти).

Фестивалі

Відгомін прощі

Любов до Господа об’єднує людей
У церкві Святого Миколая м. Тисмениця Івано-Франківської області відбувся щорічний регіональний 
з’їзд молитовних спільнот Апостольства молитви. На запрошення пароха церкви о. Володимира Гри-
нишина та спільноти Апостольства молитви під проводом надревнительки п. Мирослави Дячун й цер-
ковного комітету до старовинного містечка прибув координатор Апостольства молитви о. Терентій Во-
лодимир Довганюк, ЧСВВ. Численні вірні зібралися у храмі, щоб разом прославити Пресвяте Серце 
Христове, з якого випливає Божа Любов до нашого українського люду.

Щоб радість приносила плоди,  
потрібно щоб нею ділилися…

Духовне свято
В останні дні вересня 2018 року Божого в м. Долина відбувся VII фес-
тиваль української духовної сучасної пісні «З піснею до Бога» 
ім. кардинала Мирослава-Івана Любачівського, який традиційно 
проводить парафія «Серця Ісуса і Серця Марії» УГКЦ під керівни-
цтвом засновника фестивалю о. Вітольда Левицького. 

Ведучими заходу були Лілія Ле-
вицька та Наталія Левицька-Фе-
денчук, які також працювали над 
сценарієм.

Тішить те, що у Будинку техніки, 
де проходив фестиваль «З піснею 
до Бога», зал на 600 місць був май-
же заповнений. Відчувалася тепла 
духовна атмосфера. На сцені ви-
ступали кращі з кращих, які доно-
сили високодуховні слова через 
пісню та поезію про  Ісуса, Діву Ма-
рію, святих, ангелів, про молитву, 
а також про сьогодення на Сході 
України. Після завершення триго-
динного духовного заходу глядачі 
неохоче розходились, а це озна-
чає, що ми зуміли досягти мети — 
подарувати людям відпочинок та 
духовне піднесення.

Дякуємо Богові та всім, хто до-
лучився до проведення цього духо-
вного свята.

Тетяна ЯБЛІНСЬКА,
координатор фестивалю.
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Владика Василій (Тучапець), Хар-
ківський екзарх, вже не вперше очо-
лює Архієрейську Божественну Літур-
гію у суботній програмі. Я зауважив 
багато молоді, яка із задоволенням 
крокувала на нічні чування. Саме під 
час таких прощ можна зустріти людей, 
які вірять у заступництво Богородиці. 
Це вселяє надію, що наш світ не такий 
вже і пропащий і його здатна врятува-
ти любов. 

В неділю, 30 вересня, уперше на 
Тисмениччину завітав Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав (Шевчук). Ця 
подія довгоочікувана, адже саме в такі 
миті розумієш, що твориться нова іс-
торія цієї славної місцини, яка пода-
рувала тисячам прочан зміцнення не 
тільки власного здоров’я, але й віри. 
В цей святковий день із Главою УГКЦ 
співслужили Архієпископ і Митропо-
лит Івано-Франківський Володимир 
(Війтишин), Екзарх Харківський влади-
ка Василь (Тучапець), Єпископ-поміч-
ник Мукачівської єпархії владика Ніл 
(Лущак), отці Василіяни та чисельне 
духовенство з різних куточків України. 
Яскраво промовлене слово, що лину-
ло з уст Патріарха, закликало числен-
них прочан, яких за два дні прощі було 
понад 50 тисяч, скріплювати свою віру. 

«Бути християнином — означає 
всього себе, усе своє життя, усі свої 
мрії посвятити Богові. Бути християни-
ном — означає дозволити, щоб сила 
Божа пройняла мене цілковито», — ці 
слова стали головною тезою не тільки 
виступу Верховного Архієпископа, але 
й усієї прощі. Так, кожне слово, яке 
з любов’ю промовлене у молитвах, 
змінює цей світ. 

Приємно, що Блаженніший Свято-
слав високо оцінив старання господа-
рів та організаторів прощі. Працювали 
відповідні служби, які забезпечували 
порядок та робили все для того, щоб 
така велика кількість людей почува-
лася зручно. Хвилювався й навіть за-
хрип ігумен Святоуспенського Погін-

ського монастиря о. Никодим Гуралюк, 
ЧСВВ. 

Хочу окремо виділити цю людину, 
яка володіє справжньою харизмою 
і любов’ю до праці: отець Никодим 
плідно працює у цьому відомому Ма-
рійському центрі. Мої перші телеві-
зійні зйомки тут були у 1995 році. Тоді 

ще на цьому місці практично нічого не 
було. За короткий час Погоня перетво-
рилася у справжню перлину Прикар-
паття, яка, за словами Глави УГКЦ, 
має все для того, щоб тут проводити 
заходи такого рівня. 

Архієпископ і Митрополит Івано-
Франківський Кир Володимир (Війти-
шин) подякував Патріарху Святославу 
за приїзд і спільну щиру молитву. На 
завершення все ще слабким від хри-
поти голосом подякував і о. Никодим, 
який дотепно зауважив про сотні ти-
сяч молитов, котрі заносили прочани 
в цьому святому місці до Всевишнього 
Бога. 

Погоня є унікальним місцем, де 
можна віднайти мир у душі і особливо 
єднатися з Богом. Це місце, прослав-
лене чудотворною іконою Божої Мате-
рі, є світлим і радісним нагадуванням, 
що спільна молитва здатна творити 
чуда. В непростий для нашої країни 
час єднаймося у спільній молитві за 
кращу її долю.

Богдан НАГОРНЯК, 
член Національної спілки журналістів 

України.

Прощі

Протягом двох днів — 29 та 30 
вересня — у Погоні на Прикар-
патті проходила XXIII Міжнарод-
на проща Вервиці, яка зібрала 
тисячі людей з усіх куточків 
України та з-за кордону. Цього-
річна проща Вервиці була при-
свячена Року Божого Слова та 
1030-літтю Хрещення України-
Русі. Циклон, що напередодні 
вирував над Прикарпаттям та 
Україною, «змушений» був від-
ступити і в небі засяяло сонце.

СПІЛЬНА МОЛИТВА 
творить чуда
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Добре вказали старинні, що лю-
дина — це малий світ (мікро-
космос). Пізнання того малого 

світу – це найбільше тяжка наука, яка 
може бути. І то не лише пізнання того, 
що спільне всім людям, людської при-
роди, але передовсім того, що у кож-
ного інше, бо мимо спільності при-
роди кожний є для себе цілим світом 
таким відрубним, таким відмінним від 
всіх інших людей. Очевидна річ, що 
в пізнанні тої індивідуальності кожно-
го більше значить найменше знання 
того, що внутрішнє, чим, хоч би і по-
вне знання того всього, що зовнішнє. 
А в тім внут рішнім житті людини серце 
має таке переважаюче значення, що 
певно можна сказати, що є осередком 
того цілого внутрішнього життя. Як фі-
зичне серце є осередком життя тіла, 
так любов і всі почуття людини, що 
скуплюються коло любові, є осеред-
ком його духовного життя.

Метафорою, взятою з життя тіла, 
називаємо серцем, осередком внут-
рішнього життя її душі — любов люди-
ни. Як довго серце закрите в зносинах 
поміж людьми, так довго ті зносини є 
офіціальними, байдужими. Вони зна-
ються, але так, ніби не зналися, нема 
поміж ними контакту, нема порозумін-
ня, нема взаємного знання. Против-
но, коли в зносинах людей між ними, 
серце серця, діткнеться, в одній хвилі 
і чужі стають собі близькими, знаються 
нераз ліпше, чим давні знайомі.

Відносини людської душі до Ісуса 
Христа у всьому подібні до відносин 
людей між собою, а радше є нічим 
іншим, як взаємними зносинами двох 
людей. В тих зносинах з Ісусом Хрис-
том пізнати його серце і показати йому 
серце — це означає нав’язати з ним 
щось з того, що веде до правдивої 
приязні. Як довго ми не спостерігаємо 
в своєму житті тієї любові Христового 
Серця, якою воно кожного з нас зо-
крема полюбило, або не думаємо про 
ту любов, так довго і любов наша до 
Ісуса Христа є офіціальною, зимною, 
а наше серце завчасте є байдужим, не 
відчуває того, що бажає Христос, чого 
хоче і про що дбає, що любить, не уміє 
з Христом співчувати. Само собою ро-
зуміється, що можна часто думати про 
любов Ісуса Христа до нас і ту любов 
почитати, не називаючи її Христовим 
серцем, не думаючи про спеціальну 
форму почитання Ісуса Христа. Таке 
сердечне почитання Христової любо-
ві буде несвідомим чи не названим 
почитанням Христового Серця, буде 
тим самим, про що говорю в цілім цім 
письмі. Але очевидною також річчю 
є і те, що, повертаючи свідомо до тої 
гадки і свідомо почитаючи Христове 
Серце, як символ його любові до нас, 
зближаємося до нього з того боку, 
з якого для нас найприступніший, в тім 
його пізнаємо, в чім він є для нас най-
милішим, а через те учимося його лю-

бити найбільше сердечною любов’ю. 
З другої ж сторони видається, що не 
можемо приносити Христові почитан-
ня, котре йому самому було б миліше, 
як коли почитаємо його любов, тоб-
то Серце. Передовсім тому, що тим 
способом доказуємо йому, що ми не 
є байдужі на його любов, що її розу-
міємо і цінимо; і тому, що тим спосо-
бом приносимо йому і любов наших 
сердець; а в кінці і тому, що почитаю-
чи його Серце, беремо його за серце, 
якщо можна ужити цього людського 
способу говоріння.

Певно, милою є Христові Спаси-
телеві честь, яку віддаємо цілій його 
людській природі, всім тайнам його 
життя і його страстям, але милішим 
йому це, коли почитаючи його і тайни 
його життя, згадуємо і ту обставину, 
що у всім, що для нас зробив, вложив 
ціле своє серце. А зробив усе з любо-
ві до нас. Милою є для Христа вдяч-
ність, з якою приймаємо його дари, 
об’явлену науку, Божу ласку, вічне спа-
сіння, але ще миліше, коли в тих всіх 
дарах бачимо, пам’ятаємо про те, що 
все, що дав, дав з душі, з серця; коли 
в тій самій вдячності за його дари, спе-
ціально цінимо ту обставину, з радістю 

цінимо і пригадуємо її. Бо, 
будь-що-будь, міг майже те 
саме дати не так з любові, 
не так з серця. Міг давати 
науку, Тайни, спасіння, спо-
собом бодай трохи подібним 
до того багача, що кине і мі-
шок золота жебракові, але 
не покаже йому серця. Один 
сотик, даний з любов’ю, був 
би, може, милішим жебрако-
ві, хоч би лиш задля смілос-
ті, для надії, яку дала б йому 
Та любов.

Багато дав Христос, але 
в тому всьому, може, най-
цінніше те, що дав з такої 
любові. Поза тими дарами 
чується живе серце, тепло, 
котре так сильно полюби-
ло. Чи ж пам’ятати про ту 
любов не є найліпшим спо-
собом у власнім серці збу-
дити любов? А чи може бути 
миліше Христові почитання, 
як почитання, переповнене 
до нього нашою любов’ю? 
Він передовсім бажає нашої 
любові, якщо єдиною його 
новою заповіддю є заповідь 
любові, якщо основою цілої 
його науки є любов до Бога, 
любов до ближнього.

Певно є милим Христові, 
коли прибігаємо до нього 
в своїх потребах, коли про-
симо його з довір’ям про ми-
лосердя, про поміч. Але і те 
довір’я є тим триваліше, тим 
сильніше, чим більше спира-
ється на пізнанні його любо-
ві. А чим сильніше довір’я, 
тим могутніша молитва, і са-

мому Христові тим миліша молитва, 
чим більше випливає з пізнання його 
любові і з нашої любові. Почитаючи 
Христове Серце, єднаємо собі його, бо 
дотикаємо найвразливіші струни його 
душі, струни любові, якою любив свого 
небесного Отця, і чоловіколюбія зем-
ного, того самого, єдиного і найвищо-
го його почуття. Любов до Бога Отця 
і чоловіколюбіє, любов до нас були по-
штовхом всіх гадок, всіх його діл.

Почитаючи Христове Серце, відзи-
ваємося до найвищого, найблагород-
нішого його почуття, дотикаємо нена-
че ту сторону його душі, в котрій він 
є якнайвразливіший, щоб так сказати 
і, якщо можна ужити такого зухвалого 
виразу, стрясаємо його цілу душу.

Оповідають про св. Францішка Са-
лезія, того великого святого і учителя 
Церкви, котрий написав чудову книжку 
про Божу любов, що не можна було 
перед ним спімнути про Божу любов, 
щоб не порушити сильного, могутньо-
го почуття в його серці. Трапилося, 
що хтось мав до нього велику якусь 
просьбу і через важність і трудність 
діла не міг осягнути того, чого хотів. 
В бесіді, може і не здаючи собі справи 
з того, що говорив, ужив того слова, 

котрого і ми часом без надуми ужи-
ваємо, і сказав: «Заклинаю на любов 
Божу». Те слово зробило на святого 
велике враження, він трясся цілий, 
як на удар грому. Лице його загоріло 
Божим вогнем, і він майже без заста-
нови зробив те, про що його прошено. 
Коли святі були такі вразливі на ту гад-
ку, оскільки більше мусить отвиратися 
на те пресвяте слово Христове Серце. 
З Євангелії знаємо, що Христос, той 
велетень спокою і маєстату, часом 
неначе виходячи з себе, говорячи по-
нашому, забувався, тратив рівновагу. 
Простіть ці такі невідповідні слова для 
вираження такого святого предмету. 
Але як же ж інакше описати те святе 
почуття гніву, котре стрясло Христом 
на вид зневаженої святості храму тор-
гівцями, що заробляли в нім.

Присутні люди не могли інакше суди-
ти. Він перестав панувати над собою, 
коли став виганяти купців бичем з хра-
му. Почуття любові до Бога, його серце 
було таке зворушене, що не міг знести 
тої зневаги свого небесного Отця.

Його душа, його Серце, таке враз-
ливе і гаряче, стрясаюся гнівом на вид 
зневаги, чи ж не стрясеться любов’ю, 
милосердям на вид хоч нашого бажан-
ня любові, бажання почитати його всі-
ма можливими способами, по можли-
вості якнайліпшими, якнайближчими, 
якнайгарячішими.

Син Божий в людській природі є 
правдивим чоловіком. Стався подіб-
ним до нас у всьому, крім гріха. Дійти 
до нього, трапити до його Серця, про-
мовити до серця, взяти його за Сер-
це, можна подібною дорогою до тої, 
якої уживаємо, щоб дійти до людини. 
А коли хочемо дійти до серця люди-
ни — ударяємо неначе на його почуття, 
промовляємо до того почуття, відзива-
ємося до того, в чім його душа найвраз-
ливіша, найприступніша, найгарячіша. 
І сто разів лучається нам у зносинах 
з людьми ужити і цього виразу: «до тво-
го доброго серця удаюся».

І знаю людей, що на те слово 
м’якнуть, тане гнів, уступають уперед-
ження. І чи ж то не є найвища засада 
душпастирської праці брати людей за 
серце? Чи ж не в тім та штука труд-
ніша від всіх штук провадження душ 
«аре арціюм регімен анімарум»: Хто 
в душпастирській праці зуміє клас-
ти руку на серце людей, виграв, заки 
зачав. І в тім також лежить сила того 
способу почитати Христа Спасителя, 
бо промовляє до його серця.

Спостерегли це в своїй душпастир-
ській праці ті з Всеч. Отців, котрі зви-
кли в науках і богослужіннях звертати 
людей на ту сторону почитання, яку 
християнство віддає нашому Спаси-
телеві. Де лиш в якій церкві впрова-
джено культ Христового Серця, там 
в церкві іде неначе якесь тепло, ко-
тре притягує людей до церкви, в’яже 
з церквою. Прилюдно відкликаюся 
до думок самих Всеч. Отців, котрі за-
провадили в своїх парохіях той спо-
сіб почитання Христа. І піду далі, бо я 
готов запевнити, що хто з вас іде за 
моєю усильною радою, схоче хоч би 
в ряді проповідей поучати людей про 
почитання Христового Серця, бодай 
розширити і об’яснити провідні гадки 
того мого послання, або того другого 
про той сам предмет написаного до 
вірних, той в короткім часі досвідчить 
правди того мого твердження і твер-
дження тих, що в своїх парохіях до-
свідчили вже плодів того почитання.

Наша духовність

Багато дав Христос, але в тому 
всьому, може, найцінніше те, що 
дав з такої любові. Поза тими 
дарами чується живе серце, тепло, 
котре так сильно полюбило. Чи 
ж пам’ятати про ту любов не є 
найліпшим способом у власнім 
серці збудити любов?

«Про почитання 
Христового Серця»
Послання Андрея Шептицького, Галицького Митрополита, до духовенства своїх 
єпархій (Написано в Крехові в день празника св. апостола Якова, р. Б. 1906.)
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Очевидно, встановлення Па-
тріархату для УГКЦ було б 
страшним ударом по екуменіч-

ному діалогу Рима з Москвою, бо така 
дія вважалася б з боку російського 
православ’я справжньою провокаці-
єю. У тих часах, однак, екуменічний 
діалог, під поштовхом низів, почи-
нає вже набирати політичних обертів 
у тому значенні, що переслідування ві-
рян за їхню віру починається вважати 
«здавлюванням релігійної свободи» та 
«репресією свободи людини». Навіть 
переслідування УГКЦ тепер стає полі-
тичною справою, оскільки це входило 
в склад лозунгів тих рухів, які почи-
нали виступати за «свободу совісті». 
Не один церковний достойник в Римі 
починав підтримувати такі рухи, але 
ніхто з них ніколи не твердив у своїх 
виступах, що це Московська Церква 
допомагала комуністичному режиму 
у цьому переслідуванні.

Патріарх Йосиф під час Всесвітньо-
го Синоду єпископів 1972 р., в присут-
ності Папи Павла VI, 23 жовтня, з гір-
котою й жалем виявив своє незадово-
лення через кривди, скоєні Ватиканом 
своїм безплідним діалогом з РПЦ по 
відношенню до вірян УГКЦ в Україні; 
до греко-католиків у Польщі, де біля 
півмільйона вірних були позбавлені їх 
суттєвих прав, бо не мали владики-по-
мічника, за той час, коли у Православ-
ної церкви з набагато меншим числом 
вірян було аж чотири єпископи; до ві-
рних греко-католицької церкви у Пря-
шеві, в тодішній Чехословаччині, де 
греко-католицька єпархія в Ряшеві пе-
рестала існувати.

Інша кривда: за той час, коли кож-
ному укр. єпископові, який 1976 року 
прибув до Риму на Синод, скликаний 
Патріархом Йосифом, був вручений 
лист, підписаний кард. Жана Війо, 
очільником Державного Секретаріату, 
Патріарх Йосиф такого листа не отри-
мав. У листі чітко вказувалося на те, 
що «жодного синоду» не буде, бо вла-
дики не мають на те право. Можуть 
відбути «єпископську конференцію» 
на кшталт латинських владик, але нія-
ким чином не дозволяється обговорю-
вати справу патріархату для УГКЦ. Ще 
більш принизливим для Патріарха був 
ватиканський прес-реліз, у котрому по-
яснювалось, що «українські єпископи, 
навіть якщо мають свого главу в осо-
бі Митрополита, йому, фактично, не 
підлягають, лиш прямо Римові». Така 
заява була обумовлена поняттям, що 
жодний голова Церкви поза межа-
ми своєї території не має юридичної 
власті ні над своєю ієрархією, ні над 
своїми вірянами, які проживають поза 
територією свого походження. 

Коли Патріарх Йосиф прийняв за-
прошення від Єпископської Конфе-
ренції Австралії взяти участь у Євха-
ристійному конгресі 1973 р., він одразу 
отримав листа від кард. Війо, де той 
прохав його обмежити свою присут-
ність лише до літургійних урочистос-
тей, без того, щоб відвідати своїх ві-
рних. Патріарх, наперекір бажанню 

кардинала, на запрошення укр. вла-
дик відвідав Америку й Канаду, де всі 
його вітали, як «Патріарха Йосифа І». 
Сталося те, чого Ватикан побоювався: 
УГКЦ готовилася вчинити такий крок, 
що мав посприяти створенню Патріар-
хату! Члени Римської курії ще більше 
обурилися, коли наші владики поча-
ли звертатися до Патріарха титулом 
«Блаженніший», що належить лише 
Патріархові.

Патріарх Йосиф Сліпий, заохоче-
ний підтримкою своїх вірних і части-
ною ієрархії — не всі владики, на жаль, 
підтримали свого Главу у намаганнях 
встановити патріархат: вони хотіли, 
щоб такий крок був встановлений і ви-
знаний Ватиканом, а не самим Ми-
трополитом без згоди Ватикану — він 
уперше підписав Великоднє Послання 
1975 р., як «Патріарх».

В історії відношень між Ватиканом 
і УГКЦ розпочався новий період — пе-
ріод, скажімо, «патріаршої боротьби», 
що поділив діаспору на два великі 
протилежних собі табори: «про патрі-
арший» й «проти патріарший». Перші, 
посилаючись на авторитет Патріарха 
Йосифа — авторитет, здобутий сво-
їм вісімнадцятирічним перебуванням 
в каральних таборах на Сибірі і сво-
єю любов’ю до України — були пере-
конані в правоті Патріарха й були го-
тові підтримати його в опротестуванні 
запродажної «Остполітік» Ватикана. 
Створились Патріарші Об’єднання по 
всій українській Вселенній, почав вихо-
дити — ще й виходить сьогодні — «Па-
тріархат», авторитетний церковний 
вісник УГКЦ для мирян, створились 
філії УКУ, які мали б дбати не тільки 
про поширення Патріаршої ідеї серед 
своїх та чужих, але мали б також фі-
нансово підтримувати патріарші над-
бання в Римі. До противного табору 
належали ті з вірних, які воліли радше, 
щоб Ватикан встановив Патріархат 
офіційним декретом. Всередині нашої 
Церкви, на жаль, владика став проти 
владики, парафіянин проти парафі-
янина… Словом, велась «боротьба» 
між прибічниками обох таборів, через 
котру втратилось багато грошей, зу-
силь і ціле одне покоління, в тому ро-

зумінні, що багато молоді відвернулось 
від церкви, не розуміючи протистояння 
згаданих таборів і розчароване такою 
боротьбою. Найвиднішим і найтрагіч-
нішим у тому плані виявилась ситу-
ація в Англії, де поділ був більш, ніж 
очевидний. Дехто з отців-патріархаль-
ників, яких називали розкольниками, 
мусили покинути терен, а дехто з тих, 
хто лишився на терені, були змушені 
досвідчити гострої ворожнечі від своїх 
братів у священстві. Амвони, замість 
бути місцем для проповідування Бо-
жого слова, стали місцем особистих 
«розборів». Ватикан з розведеними 
руками дивився на таку ситуацію, і, 
очевидно, звинувачував Патріарха Йо-
сифа у виникненні такої ситуації.

Коли керівники «Остполітік» дарем-
но зосереджували свої сили, щоб зі-
рвати, на їх думку, рясні плоди набли-
ження до Московського Православ’я, 
сам Папа Павло VI звірився одного 
разу Патріархові в безплідності та-
кої політики: «Ми пішли на стільки 
уступок православним, а вони досі 
й пальцем не ворушили». Переко-
наний в майбутній крах «Остполітік» 
Ватикана і у всезростаючу неприхиль-
ність Римської курії до УГКЦ, Патрі-
арх, побоюючись, щоб наша Церква, 
унаслідок дальшого переслідування 
УГКЦ, залишилась згодом без ієрар-
хії в Україні, вирішив проти волі Курії 
й без благословення Папи висвятити 
нових владик. Це він зробив 2 квітня 
1977 р. в монастирі «Студіон». Вла-
диками стали найтісніші співробітники 
Патріарха, а саме: монах-студит Лю-
бомир Гузар (1933-2017), глава УГКЦ 
в роках 2001-2011, о. Іван Хома (1923-
2006), Проректор базиліки Святої Со-
фії, й о. Степан Чміль (1914-1978), 
салезіянин, найбільший приятель Па-
тріарха. Такий крок був насправді та-
ємний навіть куріальним чиновникам, 
а коли вони дізнались про те, якщо 
вірити поголоскам, про які ми дізнали-
ся лише набагато пізніше, вони були 
готові вилучити з Церкви Патріарха 
Йосифа й нових владик, хоч сягнули 
висновку, що існувало багато більше 
причин, щоб цього не робити, ніж на-
впаки. Якщо б вони вилучили Патрі-

арха Йосифа з Церкви, в середині Ка-
толицької Церкви була б створилась 
інша національна католицька церква 
на приклад китайської, і це було б вод-
ночас згіршенням для всіх тих церков, 
з якими Рим вів екуменічний діалог, які 
б напевно зірвали всі зв’язки, мовляв: 
«Як не вмієте шанувати ваших героїв, 
навіть таку людину, що відсиділа ві-
сімнадцять років в каральних таборах 
в Сибірі за вірність апостольському 
престолу, як же тоді можна буде мати 
довіру до вас?» А пізніше хто б насмі-
лився вилучити з церкви ісповідника 
віри? Єдині, що напевно тішилися б 
таким кроком, були б очільники РПЦ, 
які ніколи не бажали, ще й сьогодні 
не бажають, добра Українській Греко-
Католицькій Церкві. Хіротонії владик 
були безповоротною реальністю, хоч 
ніхто з висвячених владик не корис-
тувався своїми правами, поки Папа 
Іван Павло ІІ декретом від 1996 р. не 
визнав їх з юридичної точки зору легі-
тимними владиками. 

За той час, коли Патріарх боровся 
з Ватиканом за помісність своєї Церк-
ви, — це він робитиме до кінця свого 
життя, ― запал до дальшого ведення 
«Остполітік» вже врешті почав згасати. 
Ну й за Папи Івана Павла ІІ така полі-
тика не була і йому самому до вподо-
би, бо він знав, що РПЦ була ніщо інше 
як частиною державної влади унаслі-
док їхнього богословського поняття 
суголосся: «держава утримує церкву, 
а церква молиться й благословить дії 
держави». Папі було більш, ніж відо-
мо, що «Остполітік» не вдасться реа-
лізувати, бо ті, хто провадив таку полі-
тику, не знали, з ким мав до діла, тобто 
з ним, що виріс у комуністичній Польщі 
і добре знав їх єхидну політику! 

Патріарх Йосиф вкінці вийшов пе-
реможцем проти «Остполітік» Рим-
ської курії, бо воздвигнув нашу Церкву 
тоді, коли вона животіла, роздмухав 
новий запал у душах, в котрих вогник 
любові до свого краю й Церкви поволі-
поволі згасав! Він підняв нашу Церкву 
на досі нечувані висоти, з’єднав на-
род, і хоч не отримав офіційного ви-
знання Патріархату від Ватикана, все 
ж і не отримав заперечення його. Сьо-
годні всюди по наших церквах, в Укра-
їні і поза нею, коли священики й вірні 
моляться за главу Церкви, вони його 
називають «патріархом» та й вітають 
його таким титулом. Патріарх Йосиф 
повчав Вселенського Архієрея Павла 
VІ, як він пише у своєму Заповіті: «Не 
схвалите Ви, схвалить Ваш Наступ-
ник... Бо вже тому, що ми, наша Укра-
їнська Церква, існуємо, ніколи не мо-
жемо відмовитися від Патріярхату». 

От серцевина ставлення Патріар-
ха по відношенню до Ватикана і його 
«Остполітік»: бути голосом переслі-
дуваної своєї Церкви і відродити її на 
основах Патріархату. Мав він право 
на те? Боровся він за справедливу 
справу? Відповідь дамо устами Папи 
Івана-Павла ІІ, який напередодні свого 
пастирського візиту до Канади сказав 
над домовиною Патріарха в Соборі 
Святої Софії, що «Митрополит Йо-
сиф Сліпий боровся за справедли-
ву справу»!

Молімося до Всевишнього, щоб 
справу, котру Патріарх Йосиф розпо-
чав – встановлення Патріархату для 
нашої Церкви, – успішно завершилася, 
і це також завдяки нашим зусиллям!

о. Євген НЕБЕСНЯК, 
салезіянин.

Світочі

Патріарх Йосиф  
в контексті «Остполітік» Ватикану

Папа Іван Павло II та Патріарх Йосиф Сліпий
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Чорній святкує 55-літній 
ювілей. Усе керівництво 
Карітасу-Україна, праців-
ники та підопічні благодій-
ного фонду вітають його 
з цією особливою датою. 
Багато років щоб Ви прожи-
ли і радо Богу щоб Ви слу-
жили, а радість-втіха сама 
прийде і щастя в дім Ваш 
принесе. Божого благосло-
вення Вам і Вашій родині!

— Отче Володимире, велика вдяч-
ність Вам за довгі роки праці, за лю-
дяність та милосердя, що допома-
гаєте тим, хто у складних життєвих 
обставинах. Розкажіть про «Карітас-
Івано-Франківськ» у цифрах...

— Вітаю читачів 92-річного ча-
сопису «Нова Зоря»! «Карітас-Іва-
но-Франківськ» надає різнопланову 
соціальну допомогу. За підсумками 
роботи в 2017 році — це 27 проектів, 
4 парафіяльні «Карітаси», 4 благодійні 
акції, 10 343 людини, що взяли участь 
у заходах, це виявлених 9 постраж-
далих від торгівлі людьми, це 1227 
індивідуальних консультацій психоло-
га, 343 групових консультацій психо-
лога та духівника, 238 тренінгів, 133 
заходів дозвілля та проведення свят, 
24 «діалоги порозумінь», 646 занять 
з гуртової роботи, 13 круглих столів, 
43 інформаційні акції, 29 інтеграцій-
них заходів, 255 послуг у забезпечен-
ні технічними засобами реабілітації, 
2172 соціально-педагогічних послуг 
(індивідуальні й групові).

— Цінності вашої організації — 
нести в суспільство милосердя, 
любов, доброту та духовність. 
У своїй діяльності якими принципа-
ми керуєтесь? 

— Ми — самодостатня організація, 
що є частиною суспільства, сформова-
ного на засадах християнської моралі 
і готового на жертовність по відношен-
ню до потребуючих. Наша місія — 
здійснювати благочинну діяльність, 
проявляючи любов і милосердя, да-
ючи можливість для саморозвитку та 
самореалізації кожного потребуючого.

Через окупацію територій Сходу кра-
їни та АР Крим понад мільйон українців 
змушені були змінити місце проживан-
ня. І, крім житла та працевлаштування, 
люди постали перед новими виклика-
ми — як стати частиною нової громади. 
Та й тут існують перепони, адже між 
переселенцями та місцевими нерідко 
виникають непорозуміння, а все — че-
рез надумані міфи та стереотипи. Аби 
їх подолати, «Карітас» в рамках про-
екту збирає місцевих мешканців, пере-
селенців та учасників АТО на дружні 
зустрічі і надає допомогу. 

— На сьогоднішній день на те-
риторії Івано-Франківської області 
не реалізується жодної програми 
допомоги для внутнішньо перемі-
щених осіб (ВПО) для їх соціальної 
адаптації та інтеграції в місцевій 
громаді. Можете навести конкрет-
ний приклад допомоги «Карітасу» 
цій категорії людей?

— Зоя Соловйова — мама п’ятьох ді-
тей. Родина жила у місті Лисичанськ, що 
на Луганщині. Та збройний конфлікт на 
Донбасі змусив велику родину пакувати 
речі та втікати подалі від війни. Зараз 
мешкають у місті Долина Івано-Фран-
ківської області. Тут багатодітна мама 
шиє розвиваючі книжки для дітей. Рані-
ше вона робила усе вручну, але відто-
ді, як виграла грант у нашій організації, 

цю роботу тепер робить плотер — при-
стрій, що нарізає фетр потрібної форми. 
І робота вже йде швидше, і книжки вихо-
дять якісніші. Майстриня має замовлен-
ня з усієї України, Європи, Америки. 

Також 140 родин ВПО отримали по 
1000 гривень, які виділили «Карітас 
єпархії Трір» та «Карітас єпархії Фуль-
да» (Німеччина).

— Діти та молодь — завжди 
в центрі уваги «Карітасу»...

— Вже традиційно влітку «Карітас 
Івано-Франківськ» оздоровлює дітей 
у таборах, однак цього року діти мали 
можливість відпочити і восени. Було 
проведено 5 оздоровчих таборів, де 
відпочило 144 дитини. 

Для випускників організували до-
даткові репетиторські заняття для 
здачі державної підсумкової атеста-
ції та зовнішнього незалежного оці-
нювання. Наприклад, Лідія та Віктор 
Костишини — з багатодітної родини, 
діти виховуються одним батьком. Піс-
ля підготовки у «Карітасі» успішно 
вступили у Івано-Франківський коледж 
ресторанного сервісу і туризму. 

Влад Кубаєвич — сирота, проживає 
з бабусею, тому робота йому була дуже 
потрібна. Після підготовки, вдало прой-
шов співбесіду і зараз працює операто-
ром комп’ютерного набору на СТО. 

З 49 учасників проекту 30 — працев-
лаштовані, 7 — продовжують навчання 
у вищих та інших навчальних закладах, 
2 — виїхали на роботу за кордон. 

— Допомога потребуючим не-
можлива без праці волонтерів, які 
безкорисливо дарують свій час, 
любов, підтримку та увагу. 

— У «Карітасі» наразі працює по-
над 50 волонтерів віком від 12 до 25 
років. Це студенти Прикарпатського 
національного університету ім. Ва-
силя Стефаника, Івано-Франківської 
духовної семінарії, учні коледжів, учи-
лищ та шкіл. Волонтери «Карітасу» 
відвідують людей похилого віку, бе-
руть участь у благодійних акціях, су-
проводжують дітей у таборах. 

— Кілька років іванофранківці 
бачили на своїх вулицях контейне-

ри жовтого кольору для збору одя-
гу, взуття, книг та іграшок... Зараз їх 
чомусь немає.

— Соціальні контейнери були вста-
новлені в Івано-Франківську у 2015 
році. Збір речей проводився для по-
требуючих людей — малозабезпе-
чених сімей, дітей-сиріт, вихованців 
Івано-Франківського геріатричного 
пансіонату. Вміст контейнера двічі на 
тиждень забирали волонтери «Каріта-
су» та сортували речі, а вже потім роз-
поділяли між потребуючими.

Однак мешканці міста виявилися не 
готовими до такої соціальної ініціати-
ви. У контейнер не раз люди викидали 
сміття, дозволяли собі переглядати 
вміст контейнера та обирати для себе 
речі, нерідко у контейнерах ночували 
безхатьки. Тому збір одягу та інших 
речей у соціальний контейнер припи-
нено. Пожертви люди можуть прино-
сити до офісу «Карітасу». 

— Отче Володимире, розкажіть 
про клуб людей похилого віку 
«Надвечір».

— Він створений для покращення 
якості життя людей — жертв тоталі-
тарних режимів. Ці люди були ще ді-
тьми, коли їх забрали з рідних домі-
вок. Зараз це люди похилого віку, на 
жаль, часто самотні, забуті суспіль-
ством, а подекуди й рідними. 

Любові Клименко було лише три 
роки, коли німецькі солдати вивез-
ли її, сестру та маму у Німеччину на 
примусові роботи. Мама з 13-річною 
сестрою працювали на військовому 
заводі, а маленька Люба жила у ди-
тячому бараці, де було дуже холодно, 
погано годували. Зараз жінка розпові-
дає історію свого життя школярам на 
зустрічах «Діалоги поколінь».

Віра Петрик була виселена з роди-
ною у Сибір. Змалечку вона співала 
українські пісні, у них вдома збирала-
ся репресована українська інтеліген-
ція. Зараз п. Віра очолює Івано-Фран-
ківське міське товариство політв’язнів 
та репресованих. Маломобільних лю-
дей працівники та волонтери «Каріта-
су» регулярно відвідують вдома. 

Розмовляла Юлія БОЄЧКО.

Благодійність

Отець Володимир Чорній: 
«Наша місія — любов і милосердя!»
Благодійна організація «Карітас — Івано-Франківськ» підтримує, забезпечує родини та учасників АТО, 
надає допомогу ВПО, проводить дружні зустрічі, опікується невиліковно хворими, дітьми та молоддю 
з інвалідністю, працює над запобіганням торгівлі людьми. А очолює цю благодійну організацію, яку за-
початкував 27 років тому блаженної пам’яті Владика Миколай Сімкайло, о. Володимир Чорній.

Благодійна акція «Карітасу» – «Перший портфелик» 

Микола Івоняк, командир 
батальйону спецпризначення 
«Івано-Франківськ»:

— Я часто бував на Службі Бо-
жій, яку очолював о. Володимир 
Чорній. Чув його проповіді, які хви-
люють не одну людину до глибини 
душі. Отець Володимир з іншими 
отцями привезли нам на схід ма-
шину швидкої медичної допомо-
ги взимку 2014 року. І хоча вона є 
власністю «Карітасу», нам дали її 
в безоплатне користування. 

Разом з Митрополитом Володи-
миром Війтишиним о. Чорній приво-
зив одяг, взуття, харчування, медика-
менти. Тут, на Сході, збудували для 
нас каплицю, постійно допомагають 
коштами, подарунками на свята. 
Отець постійно телефонує і запитує, 
що нам потрібно. Усе, що ми проси-
ли, через кілька днів отримували. 

Від усього командування та осо-
бового складу підрозділу я вітаю 
його з 55-літтям. Дякую за чуйність, 
доброту, щирість. Його знають усі 
наші бійці, і він знає всіх поіменно.

Микола Філіпович, голова 
Верхнянської сільської ради ОТГ: 

— До того, як познайомитися з о. 
Володимиром, ми розуміли, що до-
помога ближньому є необхідною. 
Але так, як нам допоміг відкрити 
серця отець Володимир. стало 
ключовим у соціальному напрямі 
нашої громади. Коли Він говорив 
про допомогу ближньому, нам пе-
рехоплювало подих. На початку ті 
ідеї, які нам пропонувалися, здава-
лися нездійсненними, але з Божою 
поміччю та БО «Карітас УГКЦ Іва-
но-Франківськ» ми йдемо вперед, 
щоразу відкриваючи нові двері до 
сердець наших жителів і вселяючи 
їм упевненість у завтрашньому дні. 

Ми завжди дякуватимемо Вам за 
душевну теплоту, якою Ви з нами 
щедро поділилися! Нехай Вам Гос-
подь подарує здоров’я та наснаги 
до нових звершень. 

Пахолюк Володимир 
Васильович, набувач послуг 
паліативної допомоги:

— Так сталося, що останні роки 
були дуже важкими для мене і моєї 
сім’ї. Я переніс важку операцію на 
шлунку, після якої приймав хіміоте-
рапію, а через кілька місяців — ще 
й інфаркт міокарда. Лежачи в лі-
карні, я бачив, як важко людям з мі-
зерними доходами лікуватись, і сам 
впав у розпач. Небайдужі люди по-
радили нам звернутися до Благо-
дійного фонду «Карітас». Ми навіть 
і не сподівалися, що нам підуть на-
зустріч. Висловлюю вдячність Богові 
та директорові фонду отцю Володи-
миру Чорнію за те, що він є люди-
ною з доброю душею та чуйним сер-
цем до потреб важкохворих людей.
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Щоб з’ясувати ситуацію навко-
ло навчання діток основ христи-
янської етики, ми звернулись до 
викладача християнської етики та 
психолога ЗШ 15 м. Івано-Франків-
ська Іванни Залеської, відомої гро-
мадської діячки та волонтера.

«Ще влітку цього року до всіх шкіл 
України надійшли методичні рекоме-
дації щодо викладання курсів мораль-
но-духовного спрямування, до яких 
входить і предмет «Християнська ети-
ка». В ньому йдеться про те, що ви-
кладання курсу «Основ християнської 
етики» відбувається за умови письмо-
вого згоди батьків учнів, чи як ми те-
пер їх називаємо — здобувачів знань, 
та при наявності спеціально підготов-
леного вчителя. Також у листі йдеться 
про те, що в разі, коли такі заняття від-
відуватимуть не всі учні, то такий урок 
у розкладі повинен бути першим або 
останнім. Окрім того, хочу зауважити, 
що даний предмет має світський ха-
рактер та пристосований до викладан-
ня в умовах багатоконфесійності на 
засадах екуменізму. Тому зміст даного 
предмету не передбачає ні катехиза-
ції, ні нав’язування вчителем власного 
віросповідання. І найосновніше: осно-
вною роботою вчителя на уроках хрис-
тиянської етики є ознайомлення учнів 
з моральними засадами нашого сус-
пільства, базуючись на вченні Святого 
Письма, бо мораль — це добро. Як пи-
сав Митрополит Андрей Шептицький 
у листі до вірних 1899 р: «Пам’ятайте, 
що християнське виховання є більш 
добрим, як усе добро світу». Також 
хочеться зазначити, що якщо є підго-
товлений вчитель, якщо є заяви бать-
ків, то навчальною програмою перед-
бачені години, коли такі уроки можна 
проводити. 

Пан Роман Шиян зауважив, що це є 
викликом для батьків. Що це означає: 
батьки дітей повинні проявити власну 
ініціативу, виступити із заявою-про-
ханням до керівництва школи, яке 
в жодному випадку не може бути 
відхилине? Викладати можуть підго-
товані вчителі, не обов’язково з тео-
логічною освітою. Ними можуть бути 
педагоги, які пройшли спеціальні кур-
си в інституті післядипломної освіти. 
Хочеться наголосити, що ми перебу-
ваємо в умовах неоголошеної війни. 
Ми знаємо, що на війні атеїстів немає. 
То чому маємо забороняти дітям іти 

до Бога? Дитина, вихована на духо-
вно-моральних засадах, вже в дорос-
лому віці формується більш розвину-
тою особистістю. І високоморальну та 
духовну людину не так легко зламати. 
Хотілося б завершити словами Рома-
на Шухевича: «Мудрого — не обду-
риш, чесного — не підкупиш, а муж-
нього — не зламаєш».

Проаналізувавши пояснення пані 
Іванни Залеської, стає зрозуміло, що 
такі уроки нічого шкідливого в собі 
не несуть. То чому ж такі протести 
лунають з боку батьків, які часто під-
тримують нововведення «заборони» 
уроків християнської етики у школах? 
Справа в тому, що часто уроки христи-
янської етики ототожнювали з катехи-
зацією, що викликало спротив батьків 
тих дітей, які не належали до тієї чи ін-
шої конфесії чи взагалі називали себе 
невіруючими.

Яка ж є різниця між катехизацією 
та християнською етикою? За по-
ясненням ми звернулись до сестри 
Юліани Дзюбатої, голови катехи-
тичної комісії Івано-Франківської 
Архієпархії УГКЦ. 

«Катехизація — це передаван-
ня віри, тому таке навчання повинне 
бути тільки при парафії. Дитина, яка 
є охрещена в УГКЦ, повинна зроста-
ти як християнин у цій церкві. Тому 
ми зобов’язані навчити її молитов, 

катехизму та Святого Письма. Ми її 
ведемо до особистої злуки з Христом. 
Це є основи катехизації. І цього ми аб-
солютно не можемо робити на уроках 
християнської етики. 

Християнська етика — це держав-
ний міжконфесійний предмет, який 
також базується на вивченні Свято-
го Письма. Цей предмет має за мету 
сформувати свідому та моральну осо-
бистість. Але він не веде до храму, до 
Бога. Він навчає дитину розуміння різ-
ниці між добром та злом та вміння ро-
бити вибір на користь першого. Інколи 
трапляється так, що, наприклад, у по-

чатковій школі уроки християнської 
етики використовуються як підготовка 
до Першого Урочистого Причастя. Це, 
легко кажучи, неприпустимо. Підго-
товка повинна відбуватись у храмі, де 
дитина бере участь у Святій Літургії, 
навчається, як називаються речі, що 
знаходяться у церкві, як поводитись 
під час Літургії. А коли ця підготовка 
буде відбуватись у школі, дитина це 
сприйматиме як ще один обов’язковий 
предмет.

Маємо добре розуміти, що катехи-
зація — це розуміння гріха, який пе-
ребиває наші стосунки з Богом. А на 
уроках християнської етики вивча-
ється Біблія не як Святе Письмо, яке 
несе Слово Боже, а просто книгу. Цей 
предмет сам по собі є хорошим. Адже 
формує в дитині добрі засади, але не 
формує її як християнина. Тому бать-
ки, незалежно від віросповідання, не 
повинні його боятись. Адже тут моли-
тов не вчать. В той самий час дитина 
завжди зможе тут почерпнути щось 
добре та корисне». 

Роблячи висновки, стає зрозумілим, 
що нововведення щодо викладів хрис-
тиянської етики в Новій українській 
школі перед батьками ставить певний 
виклик. Який саме? Виклик думати та 
приймати рішення. Нова школа ста-
вить собі за мету – формувати ду-
маючу дитину. Дитину, яка аналізує, 
а не завчає напам’ять, бо «так треба». 
Такими повинні бути й батьки «нових 
учнів». Вони повинні самі аналізува-
ти та цікавитись, що саме їх діти ви-
вчають у школі: чи це потрібно, чи ні. 
Отримавши пояснення у сестри Юлі-
ани, стає зрозумілим, що уроки хрис-
тиянської етики будуть лише на ко-
ристь діткам, незалежно від віроспо-
відання. Вони навчать тільки доброго. 
І ніхто їх у школах не забороняє. Але 
для їх проведення потрібне офіційне 
звернення батьків, а також наявність 
у школі підготовленого вчителя. 

Та залишається часто незрозумі-
лим, чому батьки, особливо в Інтер-
неті, так гостро критикують ці уроки 
у школах, подекуди навіть називають 
їх непотрібними. В той самий час не 
цікавляться і не беруть на контроль 
інші, також важливі речі у їхніх шко-
лах. До прикладу, чим харчуються діти 
в шкільних їдальнях або ж як, у разі 
відмови, будуть заповнені години, ви-
ділені на уроки християнської етики. 
Чи не на комп’ютерні ігри та сидіння 
в соціальних мережах?..

Підготувала Віра БІЛА.

Церква і школа

Християнська етика  
у Новій українській школі:  
заборонити не можна дозволити?
Нещодавно в засобах масової інформації, особливо в Інтернет ви-
даннях, набуло розголосу повідомлення в ефірі Громадського радіо 
заступника директора Інституту модернізації змісту освіти при Мініс-
терстві освіти і науки України Романа Шияна. У повідомленні йшлося 
про те, що у концепції Нової української школи, яка почала працювати 
з початку цього навчального року, немає обов’язкових рекомендацій 
щодо вивчення першокласниками предмету «Християнська етика». 
«Тобто першокласники не вивчатимуть як рекомендований курс пред-
мет «Християнська етика». Тепер це буде певний виклик для тих шкіл, 
що уже мають це традиційно», — зазначив Роман Шиян.

Таку заяву почали трактувати не однозначно, дехто, як завжди в такій 
ситуації, перебільшував, називаючи таке нововведення як заборону 
предмету «Християнської етики» у Новій школі взагалі. 
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ваша християнська газета!

Зручне розташування магазину 
в самому центрі міста на красивій, 
відновленій площі Міцкевича, споді-
ваємося, стане улюбленим місцем 
іванофранківців для придбання по-
дарунків для особливих подій. Адже 
продукція, привезена з Італії, Греції та 
Польщі, буде особливою пам’яткою на 
хрестини, весілля чи ювілеї дорогих 
вам людей. Окрім того, великий вибір 
літератури як для дітей, так і для до-

рослих зацікавить всіх шанувальників 
українського друкованого слова. 

Як зауважив Митрополит Кир Во-
лодимир, чогось подібного в нашому 
місті ще не було, адже в одному при-
міщенні одразу представлений широ-
кий асортимент речей як релігійного, 
так і сувенірного характеру.

В свою чергу, керівник проекту Ар-
хієпархіального магазину, головний 
редактор газети «Нова Зоря» о. Іван 
Стефурак розповів: «Коли зайшла 
мова про відкриття цього магазину, 
отець-настоятель Архікатедрального 
собору Юрій Новіцький процитував 
мені слова світлої пам’яті Владики Ми-
колая Сімкайла: «Для Бога не маємо 
нічого жаліти. Це мають бути найкра-
щі речі». А я тоді додав, що завдання 
нашої команди, яка відкривала мага-
зин, — зробити, щоби всі ці найкращі 
речі були за доступною ціною».

Запрошуємо до нашої крамниці не 
тільки за покупками, але й просто по-
спілкуватись, погортати книги, розди-
витись вітрини та відпочити! 

Вл. інф.

Події

Оголошення

При видавництві «Нова Зоря» 
запрацювала Архієпархіальна крамниця
2 жовтня в приміщенні видавництва «Нова Зоря», що на пл. Міц-
кевича 5-А, з ініціативи фінансового відділу Івано-Франківського 
Архієпархіального управління, розпочав роботу новий релігійний 
магазин. Урочисто відкрив та освятив крамницю Владика Володи-
мир Війтишин у присутності отців-протопресвітерів, численного ду-
ховенства та мирян.

ОХОРОНА 
ХРАМІВ

Встановлюємо за 1 день 
безпровідну охоронну сигналізацію 
без використання кабелів.
Підключаємо на пульт охорони або 
оповіщення по дзвінку чи СМС.

096 463 19 95 050 338 98 40
desa.net.ua

ТЕПЛІ КИЛИМКИ 
ДЛЯ ОПАЛЕННЯ ХРАМІВ

Нагріваються до 40°С за 30 хв.
Ширина 55 або 105 см, довжина до 
400 см. Потужність 220 Вт/м2.
Прорезинений ковролін з двох 
сторін. Можливий вибір кольору.

098 727 05 42 095 056 92 35
teploline.com.ua

Митрополит Володимир Війтишин 
та о. Іван Стефурак Священики Єпархії під час відкриття крамниці

Митрополит освячує 
приміщення крамниці

Колектив видавництва «Нова Зоря» з Митрополитом Володимиром


