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

«Ось даю Вас владу наступати на зміїв, скорпіонів  
і на всю ворожу силу — і ніщо вам не пошкодить».  (Лк. 10, 19-20).
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Спільноти

Сіяти зерна  
доброти 
 стор. 2

Актуальне інтерв’ю

Єпископ Борис Ґудзяк про 
церкви України і томос  
для православних стор. 5

Духовне життя

Жінка у Церкві:  
слугує чи служить?... 
 стор. 6

Служіння

Душпастирсько-місійна 
діяльність  
  стор. 6

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

Цей тиждень в подіях

28 жовтня 1929 р. 
відбулося урочисте посвячення 
наріжного каменя під будівництво 
Української Папської Колегії свя-
того Йосафата в Римі.

28 жовтня
День визволення України від ні-
мецько-фашистських загарбників 
(1944 р.)

31 жовтня 2014 р.
упокоївся в Бозі Софрон Мудрий, 
ЧСВВ — єпископ Івано-Франків-
ський УГКЦ з 1997 по 2005 рр. 

1 листопада 1944 р.
упокоївся в Бозі Праведний Ми-
трополит Андрей Шептицький, 
ЧСВВ — український релігійний 
діяч, Єпископ УГКЦ.

1 листопада 1947 р. 
упокоївся в Бозі Владика Теодор 
Ромжа. Папа Римський Іван-Пав-
ло II (Святий) під час свого візиту 
в Україну зачислив Кир Теодора 
до лику Блаженних.

1 листопада 1918 року 
відбувся Листопадовий зрив — 
українське повстання, організо-
ване Українською Національною 
Радою силами Українських січо-
вих стрільців з метою встанов-
лення влади Української Держа-
ви (названої згодом «Західно-
українська Народна Республі-
ка»).

Новопроголошені святі 
Католицької Церкви – хто вони?
14 жовтня 2018 року Папа Франциск проголосив святими сімох блаженних Католицької Церкви! 
Це велика радість не тільки для їхніх співвітчизників, але й для цілої Вселенської Церкви. Всіх їх 
об’єднує любов до Бога і до вбогих. Нехай їх великий святий приклад допоможе кожному з нас праг-
нути до святості і вже тут, на землі, жити святим життям.

У сьогоднішньому числі «Нової Зорі» розпочинаємо знайомити наших читачів з цими непересічними 
особистостями. 

стор. 7

Продовження на 3 стор.

стор. 4 

Святими 
місцями Грузії

Нещодавно відбу-
лась паломницька 
подорож парафіян 
церкви св. Кирила 
і Методія с. Крихівці 
до святих місць Гру-
зії. Отець Йосафат 
Бойко, ВС очолив 
паломництво і радо 
поділився з читачами 
«Нової Зорі» своїми 
враженнями.

Епохальні події 
у Вселенській 
Церкві

Блаженніший Святослав: 
«Надання сопричастя ки-
тайським єпископам з боку 
Апостольської столиці та 
надання сопричастя двом 
Православним Церквам 
в Україні з боку Констан-
тинопольського патріар-
хату — дві епохальні події 
у Вселенській Церкві, які 
взаємопояснюються».

https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
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Слід віддати належне, що саме ге-
неральний директор концерну Олег 
Романенко прийняв рішення надава-
ти благодійну допомогу в спорудженні 
храмів та встановлення на них купо-
лів. Особливо керівник «Оріани» до-
помагав громадам церков Калуського 
деканату, адже у той час з міста Калу-
ша і навколишніх сіл району на підпри-
ємстві трудилося понад 17 тисяч осіб.

Варто також сказати, що саме Олег 
Романенко започаткував участь ду-
ховних отців області, міста Калуша 
в урочистих заходах з нагоди закладки 
перших каменів у фундаменти нових 
виробництв, а згодом після завершен-
ня їх будівництва, — на урочисте від-
криття новобудов. Так було на фабри-
ці шпалер. Згодом Єпископ-ординарій 
Івано-Франківський Софрон Дмитерко 

та декан Калуський отець-митр. Ми-
хайло Бігун разом з керівниками фір-
ми «Сінтелон» взяли участь у закладці 
наріжного каме-
ню в фундамент 
виробництва СП 
«Вінісін».

На запрошен-
ня генерального 
директора Оле-
га Романенка 
Єпископи УГКЦ 
Софрон Дми-
тренко і Софрон 
Мудрий відвіду-
вали заводи 
концерну «Орі-
ана», ознайом-
люючись з умо-
вами праці ро-

бітників на фабриці шпалер, СП «Ві-
нісін», олефіновому заводі, оглядали 
площадку хімзаводу, відвідували за-

клади культури і соціального призна-
чення. Вони були приємно вражені від 
високого рівня виробничої діяльності, 
культури, благоустрою на виробничих 
площадках.

...12 жовтня цього року, в день 
20-річчя відходу до вічності Олега Ро-
маненка, на його могилі відслужив па-
нахиду декан Калуський УГКЦ отець-
митр. Михайло Бігун. У панахиді взяли 
участь дружина Олега Романенка Віо-
лета, його дочка Тетяна, генеральний 
директор ТОВ «Карпатнафтохім» Іван 
Підсадюк, голова профкому підприєм-
ства Олег Кушлик, колишні заступники 
Олега Романенка та начальники відді-
лів і управлінь підприємства.

Минуло 20 років, але ветерани ка-
луської хімії, колеги і друзі Олега Ро-
маненка досі пам’ятають оперативні 
наради за його участю, загально-
заводські й загальноміські зібрання, 
коли у притаманному йому спокійному 
стилі він відстоював інтереси свого ко-
лективу і калуської громади. Пам’ятні 
й інші хороші справи людини, яка 
жила роботою, підприємством, містом 
і віддавала їм усього себе.

Друзі й колеги по спільній праці.

Отець Любомир Іваночко, оповіда-
ючи історію цієї чудотворної ікони, зо-
середив увагу паломників на тому, як 
слід молитися до Пресвятої Богоро-
диці, а саме віддати їй себе в обійми, 
довірити свої біди і клопоти життя та 
з твердою вірою й молитвою чекати на 
їх вирішення. Чудотворна ікона є свя-
тинею церкви Успіння Пресвятої Бого-
родиці. У липні 2018 р. Папа Римський 
Франциск надав їй повний відпуст. 
Гаслом чудотворного образу є слова: 
«Стережися безнадійності — зверни-
ся до Надії безнадійних». 

Молитва до Чудотворної ікони Ма-
тері Божої Чернівецької творить чуда: 
ти тільки з вірою, чистим серцем та 
сумлінням звернися до неї та попро-
си допомоги, і вона неодмінно прийде 
на поміч. Не втрачай надію, не будь 
маловіром, сій зерна доброти, як той 
сіяч у полі, і вони обов’язково дадуть 
плоди. Проте, які вони будуть, — за-

лежить від тебе. Адже так багато, на 
превеликий жаль, сьогодні потребую-
чих, і так мало небайдужих людей, які 
не проходять осторонь і простягають 
руку допомоги тим, хто її потребує. 

Церква, як зазначив під час неділь-
ної проповіді отець Валерій Сиротюк, 
є тим полем, де священнослужителі 
сіють зерна добра, любові, мудрості та 
милосердя. Не одне зерно проросло 
і дало хороші плоди. За довгу історію 
свого становлення і розвитку УГКЦ по-
родила не одну плеяду достойних свя-
щеннослужителів-мучеників, святих, 
які за правдиву Христову віру поклали 
своє життя, але не зреклися її. Так і ми, 
слухаючи слово Боже, повинні практи-
кувати його, сіяти, перш за все, в своїх 
душах зерна добра, любові, милосер-
дя та спонукати до цього інших. Імпо-
нує те, що церква сьогодні відновила 
свою місію благодійності. При церквах, 
монастирях створюються сиротинці, 

будинки-мило-
сердя, в яких 
можуть знайти 
підтримку як ду-
ховну, так і ма-
теріальну всі по-
требуючі. 

На доказ ска-
заного є проект 
о. Любомира 
Іваночка під на-
звою: «Я був 
гол одний . . . » , 
який передба-
чає безкоштов-
ні гарячі обіди 
в парафіяльній 
їдальні. Отець 
подякував па-
рафіяльній спільноті за небайдужість, 
підтримку та допомогу. Адже, як відо-
мо, церква живе за кошти і пожертви 
прочан. «З миру по нитці — бідному 
сорочка», — каже народна мудрість. 

Після Святої Літургії ми з гостин-
цями відправилися у центр доброти 
«Мрія Марти», що у м. Чернівці. Засну-
вала кризовий центр матері та дитини 
Марта Левченко. Центр надає допомо-
гу і підтримку неблагополучним сім’ям, 
які перебувають в складних життєвих 
обставинах, зокрема матерям, які опи-

нилися на вулиці з дітьми. Дай, Боже, 
щоб таких неблагополучних, малоза-
безпечених та неповних сімей було 
якомога менше, щоб діти росли у здо-
ровій, щасливій родині. Але поки такі 
сім’ї є, давайте їм допомагати, підтри-
мувати благодійні фонди та соціальні 
проекти, допомагати тим, хто сіє зерна 
доброти.

Спільнота «Матері в молитві»  
церкви св. Ольги та Володимира 

м. Івано-Франківська.

Під проводом о. Дмитра Шиманського та 
о. Дмитра Ярича вірні молилися Акафіст По-
крову Пресвятої Богородиці та Велику Вечірню 
з Литією. Особливі відчуття благословення та 
умиротворення наповнили серця присутніх під 
час спільної молитви на вервиці, учасниками 
якої були діти парафії. 

У часі молитовних чувань вірні мали нагоду 
збагатитися духовною наукою отців та розду-
мати про опіку й заступництво Божої Матері. 
Також кожен присутній мав можливість присту-
пити до Таїнства Сповіді. На завершення чу-
вань усі учасники спільно промовили молитви 
на оздоровлення та отримали благословення 
святим єлеєм.

Ольга ВИННИЧУК.

Спільноти

Вісті з парафій

Пам’ять

Сіяти зерна доброти
Мрія спільноти «Матері в молитві» церкви святих Ольги та Володи-
мира м. Івано-Франківська здійснилася. 21 жовтня 2018 року ми від-
відали Катедральний Собор Успіння Пресвятої Богородиці м. Чер-
нівці, щоб помолитися до чудотворної ікони Матері Божої Черні-
вецької або як її ще називають «Надія безнадійним». 

Будівничий калуських храмів
В період з 1991 по 1997 роки, тобто в перші роки державної незалежності України, розпочалося небува-
ле досі будівництво греко-католицьких храмів на Прикарпатті. Оскільки Калуський концерн «Оріана» 
був найбільшим підприємством на теренах Західної України і мав у своєму розпорядженні новітню бу-
дівельну техніку, зокрема потужні крани «Фаун», до керівництва підприємства зверталися представни-
ки громади, священики з проханням про виділення на будови храмів техніки, будівельних матеріалів, 
металопрокату...

Молитовні чування  
у Стратині
У суботу, 13 жовтня, відбулися 
молитовні чування у с. Стратин 
Рогатинського деканату з на-
годи храмового свята Покрови 
Пресвятої Богородиці. На спіль-
ну молитву зібралися місцеві 
парафіяни, гості села, а також 
прочани з м. Рогатина, разом 
з якими прибули юні учасники 
недільної школи «Діти Світла».
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«Сьогодні ще дуже багато людей 
не знають Ісуса Христа. Тому місія ad 
gentes залишається актуальною. До 
участі в ній покликані всі, хто належить 
до Церкви. Всесвітній день місій — це 
особливий час, коли вірні різних кон-
тинентів єднаються через молитву та 
конкретні вчинки солідарності заради 
підтримки молодих Церков на місійних 
теренах. Це час вираження вдячності 
й радості», — нагадує у своєму звер-
ненні Папа Франциск.

Сама ідея святкування Місійного 
Дня належить папі Пію ХІ, котрий 14 

жовтня 1926 року встановив цю уро-
чистість. Відзначати ці дні розпочина-
ють в передостанню неділю жовтня 
і завершують останньою неділею того 
ж місяця. З цієї нагоди Папа виголо-
шує місійний лист, що проголошуєть-
ся в свято Зіслання Святого Духа. 
В цьогорічному посланні Папа Фран-
циск звертається до молоді, щоб не-
сли Євангеліє всьому світу, заохочу-
ючи: «Ніколи не думай, що не маєш 
що дати чи що ти нікому не потрібний. 
Багато людей потребує тебе, подумай 
про те. Нехай кожний подумає в сво-

єму серці: багато людей потребує 
мене». 

За даними статистики, у світі пра-
цює 350 тисяч місіонерів. 

УГКЦ святкує місійну декаду кожно-
го року від Вознесіння ГНІХ до Зіслан-
ня Святого Духа. Проте Місійне Згро-
мадження св. ап. Андрія в останній 
тиждень жовтня наголошує в пропо-
відях та катехитичних науках про важ-
ливість місійного служіння, про місійну 
ситуацію в світі, про переслідуваних 
християн. В цей тиждень монахи ра-
зом із вірними моляться вервичку до 
«Божого милосердя» за ласку під-
тримки і скріплення місіонерів та усіх 
переслідуваних християн, про святі та 
численні покликання до місійного слу-
жіння. 

Сьогодні ще багато людських се-
редовищ, культур і релігій не знають 

Світ святих

З життя Церкви

21 жовтня 2018 року Католицька Церква відзначила Всесвітній день 
місій, або місійний тиждень. Гасло цього місійного тижня: «Повні 
духа і послані».

Всесвітній місійний день

Новопроголошені святі 
Католицької Церкви – хто вони?
14 жовтня 2018 року Папа Франциск проголосив святими сімох блаженних Католицької 
Церкви! Це велика радість не тільки для їхніх співвітчизників, але й для цілої Вселенської 
Церкви. Всіх їх об’єднує любов до Бога і до вбогих. Нехай їх великий святий приклад 
допоможе кожному з нас прагнути до святості і вже тут, на землі, жити святим життям.

Євангелії Христа та Церкви і ста-
новлять найбільш відлеглі «кінці 
землі», до котрих від часу Пасхи 
послані учні Христа, Його місіоне-
ри. Найбільш пригнобленими пе-
риферіями людства, що потребує 
Христа, є байдужість щодо віри 
чи навіть ненависть щодо повноти 
життя в Бозі. Кожна матеріальна 
і духовна вбогість, всяка дискри-
мінація братів і сестер є завжди 
наслідком відкинення Бога і Його 
любові. 

Дорогі читачі! Огортайте своїми 
молитвами усіх місіонерів, усіх пе-
реслідуваних християн, та випро-
шуймо у Бога ласки, щоб злагіднив 
серця всіх, хто ненавидить христи-
ян. 

о. Григорій-Мар’ян ДЖАЛА, 
Місійне Згромадження св. Ап. Андрія.

Святий Папа Павло VI —  
«забутий папа», що надихає папу 
Франциска, та деякі факти з його життя:

Італієць, народився у Кончесіо (Бреша) 26 вересня 
1897 р.

Протягом свого понтифікату був завжди відкритий до 
модернізації католицького світу, прямував дорогою миру 
та діалогу з країнами Третього світу, залишаючись вірним 
принципам католицької релігії.

Перший папа Римський, що відвідав з пастирськи-
ми візитами всі п’ять континентів. Папа діалогу та при-
хильник вселенської єдності: папа Павло VI і Вселен-
ський патріарх Афінагор зустрілися на Оливній горі 
в Єрусалимі та привіталися братніми обіймами. Це 
була перша зустріч предстоятелів двох Церков після  
1054 року.

Найвідоміші енцикліки: Humanae vitae (про шлюб і ре-
гулювання народжуваності), Populorum Progressio (про 

розвиток народів). Засновник щоден-
ного італійського християнського часо-
пису «Avvenire».

Чудо, що сталося через заступни-
цтво святого, у 2014 році, пов’язане із 
зціленням майбутньої дитини, на п’ятому 
місяці вагітності.

Про Папу знято фільм «Папа Павло VI. Не-
спокійні часи».

Смиренність папи можемо бачити з його слів: «Можли-
во, Господь покликав мене і тримав мене у цьому служін-
ні не тому, що я маю певне відношення до вас, або щоб 
керувати і рятувати Церкву з її теперішніх труднощів, але 
тому, щоб я страждав заради Церкви, і зрозуміло, що Він, 
а не інші, керують та спасають її».

Святий папа і Україна: 25 січня 1965 року Римський 
Папа Павло VI надав Верховному Архієпископу Львів-
ському Йосипу Сліпому титул кардинала.

Святий Оскар 
Ромеро — «голос тих, 
хто не має голосу».

Єпископ і мученик ХХ ст., був 
застрелений під час Літургії. 
Його знають чи не всі латиноа-
мериканці, називаючи Ромеро 
«Святим бідняків» та «Святим 
Ромеро Америки».

Народився 15 березня 
1917 р. у Сальвадорі.

«Щоб це розп’яте Тіло 
і ця Кров, пожертвувана за 
людей, надихнули нас дати 
наше тіло і кров на страждан-
ня і біль за прикладом Хрис-

та; не задля нас самих, але 
щоб дати нашому народу пло-

ди миру та справедливості» — 
останні слова святого Оскара.

Навчався в папському Григо-
ріанському університеті. Актив-
но виступав проти соціальної 
нерівності та критикував обидві 
сторони конфлікту під час гро-
мадянської війни в Сальвадорі.

Теперішній Папа Франциск, 
ще будучи кардиналом Берґо-
льо, відчуваючи 
значущість му-
ченика, ска-
зав: «Якби я 
був Папою, 
Р о м е р о 
став би 
с в я т и м » . 
Його ба-
жання здій-
с н и л о с я . 
З Ромеро 
починається 
визнання ба-
гатьох мучеників, 
убитих під час страш-
них років насильства в Латин-
ській Америці. 

«Святий друг бідних та миру 
аж до жертви власного життя» — 
так називає Ромеро Спільнота 
святого Егідія.

«Ромеро» — фільм режисе-
ра Джона Дюйгана, що побачив 
світ у 1989 році, розповідає про 
останні роки життя святого.

24 березня Свята Церква 
вшановує його пам’ять.

Святий Франциск Спінеллі 
Народився у Мілані (Італія) 14 квіт-

ня 1853 року.
Засновник згромадження сестер 

Адорації Пресвятої Євхаристії, за-
вданням яких є «черпати палаючу 
любов зі служіння та адорації Пре-
святої Євхаристії та виливати її на 
найбідніших».

Ще в гімназійні роки впав з ліжка 
і отримав травму хребта, тому довгий 
час ходив з милицями. Одного дня 
на молитві перед іконою Богороди-
ці отримав чудесне зцілення і з того 
часу роздумував як віддячити Госпо-
ду та Богородиці. Закінчивши школу, 
сказав батькам, що хоче бути свяще-
ником.

В семінарії наставники мали вели-
ку повагу до нього, а його товариші, 
іноді жартуючи, називали «святим».

Був «двічі» рукоположений: єпис-
коп, що його святив, помилково пере-
горнув дві сторінки, де саме був об-
ряд покладання рук. Після закінчення 

чину, зрозумівши це, звернувся до 
Папи, як бути. Ватикан зобов’язав 
єпископа повторити таїнство. Вже 
після других свячень сказав юнакові 
Франциску, тепер священикові: «Те-
пер ти маєш обов’язок бути вдвічі до-
брим, тому що я святив тебе двічі».

Святий Франциск Спінеллі мав ве-
лику любов та милосердя до хворих, 
бідних, покинутих. Одного дня до ньо-
го привели жінку, хвору на епілепсію, 
з очевидними признаками хвороби: 
з її рота йшла піна. Святий 
спокійно вийняв хустинку 
зі своєї кишені і витер її. 
Збоку стояла сестра-
монахиня, якій він по-
яснив: «В нещасних 
маємо бачити Хрис-
та. В день суду бу-
деш щаслива, якщо 
Він тобі скаже: чи 
бридилася ти мене?”

Його роздуми пе-
ред Святою Євхарис-

тією вийшли друком у книзі «Євха-
ристійні бесіди». У своєму заповіті 
попросив у всіх вибачення.

Чудесне спасіння маленького ново-
народженого хлопчика з Демократич-
ної республіки Конго сталося у 2007 
році. Через нещасний випадок дити-
на втратила багато крові і вже була 
при смерті. Сестри Адорації засвідчу-
ють заступництво святого засновника 
Франциска і як чудесним способом 
вдалося віднайти вену для вливання 
крові. Хлопчик був врятований і хре-

щений на честь святого — Фран-
циск Марія Спінеллі Діас.

Сестри Адорації Святої 
Євхаристії, поширені в Іта-
лії, Африці та Латинській 
Америці, а також Євхарис-
тійне братство мирян, по-
діляють вчення свого свя-
того засновника: «Будьте 
присутніми завжди там, де 

є хоча б одна людина, що 
страждає». Підготувала  

Марія ПРОНЮК.
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(Закінчення, поч. у чч. 38-39)

— Ваше Преосвященство, здаєть-
ся, що знову стає актуальним питан-
ня не тільки взаємин Церкви і Дер-
жави, але й питання співвідношення 
між християнським і національним. 
Здається, що зараз ми стикаємося 
з проблемою, коли є спроби ство-
рити якийсь штучний конфлікт між 
християнським сумлінням і націо-
нальним самоусвідомленням.

— Я би почав з того, що коли Церк-
ва є незалежною, то вона може ви-
ховувати добрих громадян і добрих 
членів народу. Але ситуація, коли 
в Церкві намагаються ставити націо-
нальне вище від християнського, ні до 
чого доброго не призводить, тоді все 
летить шкереберть. 

Саме ставлення національного по-
над християнське призводило до поя-
ви таких покручів, як так звані «німецькі 
християни», які проповідували нацизм, 
чи хоча б до таких плачевних ситуацій, 
як на Балканах у 90-х роках ХХ століт-
тя, чи навіть на нашому Донбасі. Ми 
можемо з легким серцем сказати: ну, 
це проблеми, які не характерні для ка-
толиків, це — проблеми православних 
і протестантів. Але це буде неправ-
дою. На жаль, і в історії Католицької 
Церкви подібні речі траплялися. Що-
правда, якщо в Католицькій Церкві це 
радше окремі ексцеси, то в історії не-
католицьких церков і деномінацій це 
радше, на превеликий жаль, правило, 
яке багато чим зумовлене саме їхньою 
залежністю від волі держави.

Тут варто згадати слова святого Ав-
густина: «Якщо Бог на першому місці, 
то всі решта речі теж стають на свої 
місця». І якщо ми Христа ставимо на 
перше місце, то національні, політич-
ні, суспільні, економічні речі теж ста-
ють на свої справжні місця.

Так, наприклад, ані слуга Божий 
митрополит Андрей Шептицький, ані 
блаженної пам’яті Блаженніший Лю-
бомир Гузар не прагнули бути якимись 
політичними чи суспільними лідерами. 
Проте їхній авторитет через їхню від-
даність Христові та Його Церкві був 
настільки великим, що вони ставали 
лідерами свого часу. Ось погляньте на 
фігуру Івана Павла ІІ. Його вплив, його 
авторитет були просто неймовірно ве-
личезними. Його авторитет визнавали 
навіть його відверті противники.

Подивіться на фігуру Ісуса Христа. 
Хіба Він змагався з військами рим-
ського кесаря, чи може Він намагався 
захопити владу, чи отримати прихиль-
ність Ірода чи Пилата? Зовсім ні. Він 
практично втікав від політики. Так, Він 
любив свій народ, плакав над трагіч-
ною долею Єрусалиму, але єдиною 
Його місією було проголошення слова 
Божого і виконання волі Отця. 

Тільки тоді, коли Церква дійсно 
виконує Свою місію, яку доручив Їй 
Христос, Вона може бути правдивим 
Захисником народу і його Вихователь-
кою. І це насамперед стосується нас: 
єпископів, священиків, монахів. Хрис-
тос в нас має бути на першому місці. 
Тільки незалежна від державної вла-
ди Церква спроможна стати гарантом 

національної самобутності народу. Не 
треба далеко ходити. Погляньте на Га-
личину, кордонами якої можна окрес-
лити позитивні наслідки того впливу, 
який мала Греко-Католицька Церква 
на своїх вірних як християн і грома-
дян. Треба зауважити, що УГКЦ функ-
ціонувала в Галичині, не особливо 
сприяючи національно-патріотичним 
рухам і не отримуючи від них якихось 
особливих преференцій. 

— Преосвященний Владико, 
у контексті Вашого пояснення сто-
совно співвідношення релігійного 
і національного як, на Вашу думку, 
варто розглядати спроби певних 
кіл, які йдуть на крок далі від за-
кликів до об’єднання всіх довкола 
єдиної православної церкви заради 
національної єдності й збережен-
ня національної ідентичності, кіл, 
які закликають до відродження по-
ганства, бо мовляв саме воно най-
більш наше, найбільш українське, 
найбільш національне.

— Ми зараз в Україні стикаємося із 
ситуацією, коли після стількох деся-
тиліть антихристиянської та антирелі-
гійної пропаганди люди втратили своє 
християнське коріння, а отримавши 
вивернуте уявлення про християн-
ство, прагнуть якось знайти своє релі-
гійне самовираження. 

Ми собі не можемо до кінця усвідо-
мити, якою би була історія людства, 
якби Христос не прийшов. Чи можете 
уявити собі світ, в якому милосердя, 
допомога потребуючим рахується грі-
хом? Не можете? Погляньте на Індію, 
де така річ, як допомога потребуючим, 
вважається чимось поганим. Поглянь-
те на ісламський світ. Або світ, у якому 
прощення вважається слабкістю. Чи 
світ, у якому немає поняття мораль-
ного добра чи морального зла, а існує 
тільки набір різного роду табу. Це — 
світ поганства. 

Христос став людиною, щоб пока-
зати, що людина може жити у повній 
гармонії з власною природою, в гар-
монії з Богом. Христос взяв на себе 
людську природу, щоб відкупити, ви-
зволити нас від рабства злу, щоб обо-
жествити нашу природу.

І зараз мої претензії не до тих, хто 
живе безбожно, хто хоче повернутися 
до поганства. В мене претензії до хрис-
тиян. Адже колись перед Богом люди 
спитають нас: «А де ви, любі друзі, 
християни, були? Чому ви нам не го-
ворили про Христа як про Спасителя? 
Чому ви нам не вказували, що ми про-
вадили неморальне життя?». І що ви їм 
тоді скажете? Ми боялися? Ми стида-
лися? Ми були занадто толерантними?

Ми, християни, тепер якісь пере-
страшені.

Ми боїмося свідчити перед світом 
про Бога, про Христа. Колись нас спи-
тають: «Ну добре, ви знали правду. 
А чому ви не ділилися цією правдою? 
Ви пізнали Істину? А чому Ви не пере-
давали ту Істину іншим? Чому ви мов-
чали?». Нам слід перестати боятися 
сучасних течій, тенденцій. Не боятися 
виглядати диваками в чиїхось очах, 
а давати свідчення Істини.

Потрібно зрозуміти, що інші релі-
гії — це тільки пошук людиною Боже-
ственного. Є там і зерна автентичної 
людської мудрості. Але, як казав му-
ченик перших християнських століть 
св. Юстин Філософ, все, що є там до-
брого, вони взяли від нас, бо Бог роз-
сіяв у світі насінинки свого Слова, щоб 
люди, шукаючи Його, змогли відпові-
сти на Його заклик, коли Він прийде. 
І Він прийшов. І ці крихти автентичної 
людської мудрості, розкидані у світі, 
мають уможливити людям прийти до 
Бога через Його Утіловлене Слово, 
через Ісуса.

— Прошу Владики, чи можемо 
все, сказане дотепер, підсумувати 
простим висновком: нам, греко-ка-
толикам, потрібно докладати біль-
ше зусиль у напрямку усвідомлен-
ня нашої власної ідентичності й ак-
тивніше жити церковним життям, 
і так ми зможемо принести більше 
користі народу й Церкві?

— Ми не маємо права страждати 
хворобливим перенаголошуванням 
власної східності чи католичності — 
ми мусимо бути самими собою, тобто 
східними католиками. Ми вже має-
мо Богом дану ідентичність, тому не 
мусимо марно витрачати час та зу-
силля на її пошуки. Ми маємо святий 
обов’язок, покладений на нас Божим 
Провидінням: бути самими собою, 
жити своїм життям — життям повної 
єдності християнських Сходу і Захо-
ду. І саме на нас, греко-католиках, ле-
жить обов’язок усвідомлення власної 
унікальності, усвідомлення того, що 
наша Церква зберігає лик неподіленої 
Церкви Христової перших християн-
ських століть, і не просто зберігає його, 
а живе цим ликом і розвиває його.

Українська Греко-Католицька Церк-
ва демонструє християнському світові 
реальну, можливо не зовсім доскона-
лу, зате життєздатну та функціонуючу 
модель християнської єдності. Цю єд-
ність Церкви Христової наша Церква 
завжди розуміла насамперед як види-
му єдність із Престолом св. апостола 
Петра в Римі. 

Єдність Церкви, Божого люду — це 
не відірвана від життя інтелектуальна 
забавка невеличкої групки богословів 
від церковної політики. Це — реальна 
життєва потреба християнського світу. 
І не відчувати її як таку може хіба той, 
хто насправді не живе життям Церкви 
Христової, хто не має реального ак-

тивного зв’язку з живим і воскреслим 
Господом.

Важливо, щоб ми екзистенціаль-
но усвідомили, що Вселенська Церк-
ва потребує нас, а ми потребуємо 
її. Своєю чергою, Римо-Католицька 
Церква потребує Православної Церк-
ви, а Православна Церква потребує 
Римо-Католицької. Як говорив святий 
Папа Іван-Павло ІІ, Церква має дві ле-
гені, й вона мусить ними повноцінно 
дихати. А коли одна легеня присутня 
тільки в редукованому вигляді, це не-
гативно впливає на весь організм.

У нашій життєвій реальності цілком 
зрозумілим є те, що асиміляція з інши-
ми — це не те, чого Бог хоче від нас, 
греко-католиків. Адже якби така аси-
міляція була Його волею, то комуніс-
тичні переслідування досягли б своєї 
мети — греко-католиків просто вже не 
було б. Але Бог серед цих жорстоких 
переслідувань — жорстокіших і сис-
тематичніших від Неронових — зберіг 
нашу Церкву. І цим Він ясно та недво-
значно показав Свою волю: ми муси-
мо бути тут, у цьому конкретному часі 
та просторі, свідками єдності нового 
народу Божого.

Зараз наша Церква, яка клопочеть-
ся про покращення власної євангеліза-
ційної діяльності, щоб донести слово 
Боже до чим більшої кількості людей, 
насправді сприяє відродженню мо-
ральності нашого суспільства, яка була 
практично знищена довголітнім кому-
ністичним пануванням. Помилково ду-
мають ті, хто уявляє собі, що давши до-
брі державні закони, створивши добру 
правоохоронну систему й суддівство, 
ми зможемо перемінити ситуацію, коли 
корупція, хабарництво, здирництво, 
беззаконня пронизали усі пори суспіль-
ного і державного організму.

Повірте, нема у цьому світі такої 
реальності, яку люди були б нездатні 
зіпсувати. Без морального переви-
ховання народу, без християнського 
відродження сподіватися на зміни 
в Україні неможливо. І саме в цьому 
місія нашої Церкви є просто необхід-
ною. Нам, греко-католикам, потрібно 
усвідомити увесь той потенціал, яким 
є багата наша Церква, щоб могти його 
використати на добро усього народу 
Божого на українських теренах і на по-
селеннях, де мешкає наш народ. Але 
для цього потрібно докладати великих 
зусиль та не давати, щоб різного роду 
перепони відбирали у нас наснагу 
й запал Христової любові.

Актуальне інтерв’ю

Христос став 
людиною, щоб 
показати, що 
людина може 
жити у повній 
гармонії 
з власною 
природою, 
в гармонії 
з Богом. 

Інтерв’ю з чиказьким Владикою 
про Томос і не тільки
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— Владико, чи нема у Вас відчут-
тя, що ми є свідками і учасниками 
великих тектонічних зсувів у світі 
та в Україні?

— Зміни, які відбуваються у право-
славному світі, вплинуть на життя кра-
їни, зокрема й на церковне. Але також 
відбуваються великі глобальні зміни. 
Дуже важливо, що відкрилася перспек-
тива поєднання різних українських пра-
вославних церков. Ми, християни, по-
кликані Богом бути разом.  Перед своїми 
страстями Христос просив своїх апосто-
лів триматися разом, бути єдиними. 

Створення єдиної помісної церкви, 
надання їй томосу автокефалії було 
б великим надбанням, бо Україна — 
одна з найбільших країн у світі по числу 
практикуючих православних християн, 
і її церква має право на те, щоб згідно 
з православною практикою бути само-
врядною. Це також є важливою подією 
для багатьох мільйонів українських ві-
рних Української православної церкви 
Київського патріархату та Української 
автокефальної православної церкви, 
про які інші православні церкви каза-
ли, що вони неблагодатні, що Бога там 
нема, що їхні таїнства недійсні. Досі це 
затьмарювало духовне життя мільйо-
нів людей, і завданням томосу є вивес-
ти мільйони людей з-під такої хмари. 
І це дуже важливо для духовного жит-
тя конкретних осіб. 

Для греко-католиків є надія на те, 
що з однією церквою буде легше про-
вадити богословський, духовний, еку-
менічний діалог.

Ми також свідомі того, що цей процес 
буде складний і що до нього потрібно 
готувати ієрархів, клір і народ Божий. 
І від усіх учасників цього процесу буде 
потрібно багато смирення, готовності до 
прощення, бо було багато взаємних об-
раз, які болять досі, і тепер доведеться 
виходити з цих образ, щоб об’єднатися.

— Вже зараз задають питання про 
роль греко-католиків у цьому проце-
сі. Дехто говорить, що греко-католики 
заради об’єднання з православними 
готові відмовитися від вірності Папі…

— Ідеться не лише про єпископа 
Риму, про одну особу, але про спів-
причастя з мільярдною Вселенською 
Католицькою Церквою і поривати того 
співпричастя католики не збираються. 
Вони за це у ХХ-му столітті пролили 
ріки своєї крові, щоб зберегти цю єд-
ність, бо вона є життєдайна, вона є 
центральним аспектом тотожності 
греко-католицької церкви.

Є такі гасла від російських речників, 
що об’єднання православних в одну 
помісну церкву — це є великий греко-
католицький проект. Це є гасла гібрид-
ної війни, і ці люди й тут стараються 
підставити ногу цьому процесу.

Але я спокійний, що УГКЦ служила 
і служить Богові та українському наро-
дові. І саме через її вселенську єдність 
з широким католицьким світом вона 
змогла у страшний радянський час збе-
регти чітку моральну позицію і не бути 
церквою-колабораціоністкою. Греко-
католицькі священики мали можли-
вість зберегти життя й свободу і пере-

йти до православ’я та мати спокійніше 
життя. Але через бажання зберегти цю 
вселенську єдність багато з них опини-
лися у тюрмах і ГУЛАГах. Багато з них 
померли мученицькою смертю.

— Першими про патріархат 
в Україні почали говорити у ХХ-му 
столітті саме греко-католики. Чи 
не почуваються вони тепер трохи 
скривджені, що Папа Римський не 
надав його й досі? Чи не виявив-
ся Константинопольський патріарх 
сміливішим у цій ситуації?

— Ми не маємо такої позиції: 
«сам не гам і другому не дам». Ми 
будемо тільки тішитися, що процес 
об’єднання, надання автокефалії, 
завершиться також визнаним право-
славним патріархатом.

Я думаю, що це буде стимул для іє-
рархії римо-католицької церкви, і для 
самого Папи Римського переосмисли-
ти ті аргументи, які формували митро-
полити Андрей Шептицький, Йосиф 
Сліпий, Кардинали Мирослав-Іван Лю-
бачівський та Любомир Гузар і тепер 
висловлює Блаженніший Святослав 
Шевчук. Ми молимося за патріарха. Ми 
вважаємо, що визнання патріархату є 
належним. Також є важливо, щоб ми, 
греко-католики, розуміли, що нам те-
перішній стан майже ні в чому не об-
межує нашу діяльність і розвиток. 
Патріархат — це не орден і не 
медаль, це — не прикраса чи 
нагорода. Патріархат є душ-
пастирським інструментом, 
по-перше, а по-друге, він є 

ознакою певної зрілості Церкви. І до 
тієї зрілості ми можемо рости.

— Чи це не є якісь надзавдання?
— Глобальний світ настільки сильно 

секуляризується, що від Церкви є чим-
раз більше очікування. Церква мусить 
бути чистішою, святішою, яка ставить 
перед собою мету об’єднати людей, які 
живуть у Бозі, які люблять Бога і лю-
блять ближнього. А у нас є ще багато 
болю, в наших сім’ях є багато тріщин, 
у світі є війна, є бідність, є велика не-
справедливість, є корупція, і християни, 
з одного боку, відповідають за ці біди, 
а з іншого боку, відповідають за те, щоб 
ці біди ліквідувати, щоб зцілювався люд-
ський рід. Бо церкви, яка того не робить, 
у сучасному світі ніхто не потребує.

Бо молода людина ставить ці пи-
тання: чи ця церква мене наближує 
до Бога, чи вона розвиває моє духо-
вне життя? Якщо ні, якщо це є ще один 
механізм влади, контролю, чи не дай, 
Боже, якогось пригнічення, то з такою 
церквою навіть не буду сперечатися, 
я просто йду в іншому напрямку. І ми 
чимраз більше бачимо це з молодими 
поколіннями.

Таку думку висловив Блаженніший 
Святослав в інтерв’ю англомовному 
виданню ватиканських подій «CRUX». 

Відповідаючи на запитання Джона 
Аллена, президента видання, про те, 
як УГКЦ сприймає процеси, що зараз 
відбуваються в Україні навколо теми 
автокефалії, Блаженніший Святослав 
зазначив: «Ми самі ще не вповні зро-

зуміли, що саме відбулося. Католиць-
ка спільнота в Україні — це частина 
українського суспільства, тому на-
строї наших вірних — це настрої су-
спільства. Є відчуття, що Церква-мати 
(Константинополь) виявила турботу 
про своїх дітей».

Блаженніший Святослав наголосив, 
що не вважає себе уповноваженим на-
давати інтерпретації канонічного чи іс-
торичного характеру, «тим більше вхо-
дити у внутрішні справи Православної 
Церкви», але як «душпастир, якому 
Бог довірив піклування про людські 
душі, можу сказати, що за ці два тиж-
ні ми стали свідками двох епохальних 
подій у Вселенській Церкві, котрі, на 
мою думку, можна пояснити разом».

Першою подією, на думку Глави 
УГКЦ, стало надання сопричастя Свя-
тішим Отцем католицьким єпископам 
Китаю, які досі не були у сопричасті 

з Єпископом Рима. «Я пам’ятаю 
сльози Святішого Отця, його 

зворушення під час пропо-
віді на Літургії з нагоди 

початку Синоду, коли 
він звернувся до двох 
присутніх китайських 
єпископів. Папа розу-

мів, що йдеться не про особи єписко-
пів, яких він привів до повного сопри-
частя. Мова йде про мільйони простих 
вірних, простих католицьких християн 
у Китаї, які таким чином повертаються 
в лоно Церкви-матері. Є багато крити-
ки цього жесту з канонічної чи з полі-
тичної точки зору, але цей факт є свід-
ченням, що для Святішого Отця не 
дотримання правил, а людське благо 
є найвищою цінністю. Людина важли-
віша, ніж ідеї», — зазначив Блаженні-
ший Святослав.

Паралельною подією у православ-
ному світі, вважає Глава УГКЦ, є на-
дання автокефалії двом Православ-
ним Церквам в Україні з боку Констан-
тинопольського патріархату. «Усі гово-
рять про зіткнення між патріархами, 
про скасовані законодавчі акти, про 
канонічну територію. Але ніхто не за-
уважує, що цей жест вводить у сопри-
частя з Христовою Церквою майже 20 
мільйонів українців, які таким чином 
відчули турботу Церкви-матері», — 
наголосив Блаженніший Святослав.

На запитання, як Глава УГКЦ пояс-
нює взаємозв’язок цих двох подій, він 
відповів: «Я не знаю, що думають в Кон-
стантинопольському чи Московському 

патріархаті, але я бачу схожість у жес-
тах: у рішенні Константинопольського 
Патріарха переважило благо простого 
православного українця. Як пастир, 
відчуваю, що нарешті розв’язано ву-
зол, вирішено питання про те, чи змо-
жуть вірні цих «неканонічних» Церков 
мати вічне спасіння, чи ні. Тільки пра-
вославні могли вирішити цю дилему. 
І Константинопольська Церква-мати, 
котра є і нашою матірньою Церквою, 
дала ствердну відповідь».

Джон Аллен також запитав у Бла-
женнішого Святослава, чи не турбу-
ють його можливі прояви насилля 
в українському суспільстві, викликані 
внаслідок рішення Константинополя. 
«Я спокійний, бо з усіх боків лунає за-
клик, — прописаний навіть окремим 
пунктом в заяві Константинопольсько-
го патріархату, — зробити все, щоб 
уникнути насильства. Сьогодні в Укра-
їні всі усвідомлюють, що релігійний 
мир важливий не тільки для Церков, 
а й для всього нашого народу. Хто 
сьогодні зацікавлений у провокації 
сутичок? Це може робити лише ворог 
України, щоб продемонструвати «ка-
тастрофічність» прийнятого рішення. 
Простий народ не має жодного ба-
жання ворогувати. Ми, українці, є ми-
ролюбним народом. Повага до іншого 
для нас є найвищою цінністю. Тому я 
не вірю, що без зовнішніх провокацій 
в Україні можуть бути якісь зіткнен-
ня», — відповів Глава УГКЦ.  

Секретаріат Глави УГКЦ в Римі.

Слово Глави Церкви

Епохальні події у Вселенській Церкві
Надання сопричастя китайським єпископам з боку Апостольської столиці та надання сопричастя двом 
Православним Церквам в Україні з боку Константинопольського патріархату — дві епохальні події 
у Вселенській Церкві, які взаємо пояснюються.

Єпископ Борис Ґудзяк про церкви 
України і томос для православних
Як ставиться УГКЦ до перспективи появи єдиної помісної православної церкви в Україні? Про 
це «Радіо Свобода» розпитала єпископа УГКЦ, голову єпархії св. Володимира Великого в Па-
рижі, Владику Бориса Ґудзяка.

https://cruxnow.com/synod-of-bishops-on-youth/2018/10/17/ukraine-prelate-says-orthodox-independence-is-affirmation-of-rights/
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Ще декілька хвилин до почат-
ку Служби Божої. Отець за 
престолом готується до Лі-

тургії, а в церкві – своя «господарка». 
Старша сестриця закінчує виставляти 
вишивані рушники, які брала додому 
прати, інша жінка вже розподіляє фани 
та хоругви серед молоді, а хрест та 
ліски — серед поважних парафіян. Ще 
інша збирає в куточок килимки для кля-
кання, які залишились на підлозі після 
попередньої Служби Божої. Все має 
бути охайно та на місці. З одного боку, 
стає приємно, коли люди з трепетом та 
уважністю готуються до Богослужіння, 
але з іншого – в голові знову з’явилися 
думки: «Невже роль жінки в церкві 
зводиться тільки до цього: прання ви-
шиванок та прибирання?». Інколи, на 
жаль, складається таке враження, що 
місія жінки у церкві зводиться до госпо-
дарських питань. Якось була свідком 
вигуку та подиву одного чоловіка, коли 
під час богослужіння Апостола дали 
читати жінці: «То відколи у нас у церкві 
Апостола читає жінка?..».

Папа Франциск, як ніхто, протягом 
п’яти років свого понтифікату під час 
проповідей та зустрічей із журналіс-
тами приділив цьому питанню осо-
бливу увагу. Пригадуються мені слова 
Папа Франциска під час зустрічі з Між-
народним Союзом Генеральних На-
стоятельок 16 травня 2016 р: «Мені 
боляче, — зазначив він, — коли бачу 
в Церкві, що роль служіння жінок при-
меншується до ролі слугування».

«Першими свідками Воскресіння 
були жінки. І це прекрасно. В цьо-
му, певним чином, полягає місія жі-
нок», — ці слова Святіший Отець про-
мовив вже під час другої загальної 
аудієнції свого понтифікату, 3 квітня 
2013 року. Незабаром вірні звикнуть 
до промов нового Папи, часто виголо-
шуваних експромтом, на захист жінок 
та їхньої ролі у Церкві й у суспільстві. 
При багатьох нагодах Святіший Отець 
згадував також про жіночі постаті, які 
вплинули на його шлях віри, як, напри-
клад, бабуся Роза, чи молода новичка 
Згромадження Малих Сестер Внебов-
зяття, що тримала його на руках, коли 
він був немовлям.

Варто зауважити, що навчання 
Папи Франциска про роль жінки ґрун-
тується на богословській перспективі. 
Про це свідчать його висловлювання 
про роль жінок, як, наприклад, під час 
спілкування з журналістами на борту 
літака, повертаючись 28 липня 2013 
року з Всесвітньої зустрічі молоді 
у Ріо-де-Жанейро, коли він зазначив, 
що «Церква без жінок подібна до апос-
тольського збору без Марії». Пізніше 
Папа зазначив, що «Церква є жіночо-
го роду, Вона є дружиною і матір’ю», 
підтверджуючи ці слова нещодавнім 
рішенням встановити у Загальному 
Римському Календарі нове свято Пре-
чистої Діви Марії, Матері Церкви.

Наступник святого Петра неодно-
разово наголошував, що в Церкві ще 
не сформувалося «глибоке богослов’я 

жінки». У жовтні 2013 р., під час зустрі-
чі з членами Папської Ради в справах 
мирян, він підкреслив, що «важливо 
замислитися над тим, якою є при-
сутність жінки» в Церкві, додаючи, 
що «Церква — це не «він», а «вона», 
тобто жінка і матір». І це «потрібно 
поглиб лювати».

Власне, саме Папа Бергольйо з вдяч-
ністю та словами подяки звернувся до 
українських жінок у прокатедральному 
соборі Святої Софії, що у Римі. Таких 
ніжних та водночас глибоких слів по-
дяки наші жінки, мабуть, не чули ні від 
кого. «Українські жінки — дійсно герої-
ні… Вона є апостолкою милосердної 
любові та віри, безцінним носієм Божої 
любові до італійських сімей…». 

Роздумуючи над словами Папи, 
стає зрозумілим, що сам Понтифік за-
кликає жінок займати більш активну 
позицію в церковному житті, адже жін-
ка може дати більше для церкви, ніж 
чисті підлоги — вона є та, яка передає 
віру. Сьогодні суспільство змінюється. 
Також і роль жінки в ньому. Тому кож-
на жінка повинна зрозуміти, що її роль 
у церкві може бути різною: хто вміє, 
нехає гарно оздоблює храм, хто гарно 

співає — нехай прославляє Бога під 
час Літургії, а хто має інші здіб ності — 
нехай знаходить своє місце в церков-
ному житті відповідно до них. Жінки не 
повинні думати, що їхнє місце у церк-
ві — тільки на лаві. Так, жінка не може 
бути священиком, так як чоловік ніколи 
не може бути матір’ю. Покликання жін-
ки в християнській громаді — ділитися 
зі спільнотою своїм талантом мате-
ринської любові, вкладати цей талант 
у загальну скарбницю Церкви. Існує 
безліч форм реалізації цього таланту: 
через участь у парафіяльному житті, 
богословську й літературну творчість, 
доброчинне й суспільне служіння. Але 
насамперед — через безпосередню 
присутність у родині чи монашій спіль-
ноті: материнську присутність, яка 
осяває наше повсякдення відбитком 
унікального творчого жіночого таланту.

І на завершення хочу навести сло-
ва ще одного Папи Павла VI, який 
сказав: «Очевидне, що жінка має бра-
ти участь у живій і активній структурі 
християнства у такий спосіб, аби ви-
добути ті її можливості, які ще не були 
проявлені».

Підготувала Віра БІЛА.

Цьогоріч виповнилося 15 років від 
дня посвячення монастиря в Тисмени-
ці. Хоча день припадає на 25 жовтня, 
однак отці перенесли святкування на 
неділю, 21 жовтня. Очолити святку-
вання настоятель о. Павло Сеньків за-
просив Владику Чернівецької єпархії 
Кир Йосафата Мощича. 

Під час Божественної Літургії Вла-
дика у проповіді зазначив, що той різ-
ний ґрунт, котрий Бог засіває, часто 
може бути одним і тим же серцем. Зга-
дуючи подію посвячення дому новіція-
ту, Владика Йосафат підкреслив роль 
настоятеля та наголосив на чесноті 
послуху й служінні. В часі Літургії Вла-
дика Йосафат уділив дияконські свя-
чення для співбрата Місійного Згрома-
дження Михаїла Столярчука. 

Після завершення Богослужін-
ня, подяк та привітань, присутні гості 
мали змогу почути історичний нарис 
розвитку місійного Згромадження 
св. ап. Андрія, в котрому о. Григорій 
Джала пригадав співбратам та вірним 
історію розвитку монастиря в м. Тис-

мениці, а також зазначив, що все, що 
міститься в монастирі, є ділом чиїхось 
рук, пожертвами конкретних осіб, над-
банням монастиря та цілого Згрома-
дження. Тому не оминув прізвища тих 
осіб, котрі спричинилися до розвитку 
та краси монастиря. 

Підсумовуючи, о. Григорій подя-
кував Богу за всі ті покликання, котрі 
Господь посилав і котрі проходили ду-
ховний вишкіл у Згромадженні. Отець 
висловив вдячність Богові за тих осіб, 
котрі сьогодні провадять душпастир-
сько-місійну діяльність у різних дер-

жавах Європи, що серед колишніх 
спів братів є й науковці. На завершен-
ня доповіді заохотив отців та братів 
словами св. папи Івана-Павла ІІ: «Ви 
повинні не тільки пам`ятати й розпо-
відати про свою славну історію, але 
й творити нову величну історію! Ди-
віться у майбутність, до якої вас ске-
ровує Дух, щоб вершити великі діла».

Наступним доповідачем був диякон 
Михайло Столярчук, котрий розпо-
відав про місійну духовність, що осо-
бливим чином стосується тих, кого 
послав Бог, щоб бути місіонерами. Ця 
духовність насамперед виявляється 
у житті, повністю підпорядкованому 
Святому Духові. На підставі докумен-
тів Церкви та Конституцій Місійного 
Згромадження св. ап. Андрія о. дия-
кон підкреслив, що серед різних форм 
участі перше місце займає духовна 
співпраця мирян з місіонерами — мо-
литва, пожертви та свідчення христи-
янського життя. 

Духовну програму продовжив ви-
ступ дітей та хорів під керівництвом 
п. Лесі Синдецької. 

Місійне Згромадження святого 
апостола Андрія складає подяку за 
Божу благодать, що чуває над спіль-
нотою, скріплює в молитві, любові, 
служінні, а також за те, що Бог дає 
сили перенести випробування й труд-
нощі.

о. Григорій-Мар’ян ДЖАЛА,
Місійне Згромадження св. ап. Андрія.

Духовне життя

Жінка у Церкві:  
слугує чи служить?..
Думки Папи Франциска про жінку та її роль у Церкві

Служіння

Душпастирсько-місійна діяльність
25 жовтня 2003 року Місійне Згромадження св. ап. Андрія пережило велику радість. Саме того дня Пре-
освященний Владика Софрон Мудрий у присутності 15 священиків з України й Польщі та численного 
монашества і вірних здійснив посвячення монастиря та каплиці під покровом Фатімської Матері Божої 
у м. Тисмениці. Цей монастир призначений для виховання нових місійних покликань Згромадження. 
Саме 25 жовтня 2003 року Владика Софрон вручив під час урочистостей Декрет новому настоятелю 
Згромадження отцю Йосафату Мощичу. 
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Парафія Святих Кирила і Методія 
у Крихівцях, яка знаходиться під 
опікою священиків Згромаджен-
ня Воплоченого Слова, серед різ-
них напрямків парафіяльної ді-
яльності має також свій малень-
кий паломницький відділ. 
Нещодавно відбулась їхня перша 
паломницька подорож до святих 
місць Грузії. У ній взяли участь 
48 осіб, які протягом восьми днів 
відвідували різні святі місця цієї 
особливої країни. 
Отець Йосафат Бойко, ВС очо-
лив паломництво і радо поділив-
ся з читачами «Нової Зорі» свої-
ми враженнями.

— Отче Йосафате! Якою була 
мета саме цього паломництва?

— Паломництво чи проща — це 
шлях, подорож, дорога до святих 
місць, пов’язаних з життям Ісуса Хрис-
та, з Богородицею чи святими, до дав-
ніх християнських святинь. Осіб, які 
здійснюють паломництво, називають 
прочанами або паломниками. Палом-
ництво включає в себе іспит сумлін-
ня свого життя, Святу Сповідь і Святе 
Причастя, участь у богослужіннях, від-
відування святих місць та збагачення 
інформацією про них. Ми часто додає-
мо також і культурну програму.

— Чи легко бути разом протягом 
тижня людям, які раніше не знали 
один одного?

— Це гарна нагода перевірити себе 
на витривалість, стриманість, любов 
до ближнього, що особливо проявля-
ється у сприйнятті інших паломників. 
Саме тут видно, чи ми є терпеливими, 
чи вміємо терпеливо зносити хиби ін-
ших, сприймати іншу думку чи спосіб 
мислення ближніх, їхню поведінку, а чи 
може ми їх постійно критикуємо, в дум-
ках чи словесно? Паломництво пока-
зує, чи є ми гордими і самовпевненими, 
чи покірними? Це було видно в часі, 
коли спільно молилися, коли стояли 
в чергах до храмів, на кордоні, в аеро-
порту. У паломництві видно, хто здат-
ний слухати керівника і підлаштовува-
тися до всіх членів групи в той момент, 
коли щось не подобається чи, можливо, 
не співпадає з власними смаками. 

— Разом із паломниками Ви по-
бували у багатьох святих місцях 
України і світу. Чим Вас привабила 
Грузія?

— Першим місцем нашого призем-
лення у Грузії було місто Батумі. Саме 
в цій, дуже розвинутій частині міста, 
можна піднятися на Вежу «Алфавіт», 
яка має висоту 130 метрів і з неї ви-
дно все місто, можна оглянути неодно-
значну статую Ніно та Алі, яка приваб-
лює всіх туристів, пройтися узбереж-
жям моря. Недалеко від Набережної 
є також пам’ятники Тарасу Шевченку 
і Лесі Українці.

Зоряна Коржак, учасниця па-
ломництва, розповіла, що грузи-
ни — надзвичайно гостинні та ве-
селі люди, легше все сприймають, 
незважаючи на різні негаразди. 
Понад усе пишаються своєю кра-
їною, звичаями й традиціями. Ви-
нні погреби для них — сакральні 
місця. Коли було переслідування 
Церкви, то в цих погребах навіть 
підпільно служили Святі Літургії. 
Дегустація вин у Грузії — це вид 
мистецтва, завжди відбувається 
під класичну та національну му-
зику й танці.

Для грузинів гість — це дару-
нок Божий. Вони вважають, якщо 
до тебе в дім приходять гості, то 
Бог тебе любить. Усі застілля су-
проводжуються тостами. Грузин-
ська кухня — дуже гостра (хінкалі, 
хачапурі, соуси з оливками, тома-
тами, гранатами). У суботу мож-
на спостерігати чимало весіль. 
В храмі в одному кутку беруть 
шлюб, в іншому — хрестять дити-
ну, а ще в іншому гід розповідає 
туристам історію святині.

Чоловіки-грузини, які одружу-
ються, одягаються в національні 
костюми. Дітей хрестять у стар-
шому віці, ніж у нас, їх опускають 
у чани з водою.

Грузини дуже поважають укра-
їнців. Вони багато для української 
групи співали й танцювали, на-
вчили пісню про пташку «Чіто-
гріто», разом виконували «Чер-
вону руту». Побувала група в м. 
Сурамі, де лікувалась наша по-
етеса Леся Українка. Пили воду 
з сірководневого джерела «Бор-
жомі», яке розташоване поблизу 
багатьох курортів. Краєвиди та 
монастирі серед неймовірних гір 
наповнювали тишею й спокоєм 
усіх паломників.

Паломництва

R R R R R

Братство, сестринство, спільнота 
«Матері в молитві», діти недільної 
школи та всі парафіяни храмів св. 
Арх. Михаїла та Вознесіння Господ-
нього с. Угринів Лисецького декана-
ту вітають з днем народження свого 
пароха

о.-митр.  
Михайла ЗАЛЕСЬКОГО.

Всечесний отче, 
прийміть від нас 
щонайкращі по-
бажання добра, 
миру, злагоди та 
благополуччя , 
а також земний 
уклін за невтомну 
працю, повагу, 

щире й добре серце, за велику лю-
бов, яку Ви випромінюєте.

Нехай Господь та Пречиста Діва 
Марія завжди оберігають Вас від усіх 
негараздів і дарують Вам здоров’я ті-
лесне і міцність духовну, благодать та 
довголіття, душевний спокій і всебла-
гих успіхів у Вашій самовідданій праці 
в Господньому винограднику.

Вітаємо!

У м. Зугдіді є великий палац ме-
грельських князів Дадіані, в якому збе-
рігається Риза Богородиці і мощі св. 
Георгія. У м. Кутаїсі ми відвідали Кол-
хидський Фонтан. З 2012 року в цьому 
місті розташовані уряд та парламент 
Грузії. Монастир Моцамета (ХІ ст.) — 
монастир святих Давида і Костянтина, 
які відмовилися прийняти іслам і по-
терпіли смерть. В храмі монастиря 
знаходяться мощі святих.

Тбілісі — столиця Грузії і найбільше 
місто країни. Назва «Тбілісі» походить 
від слова «тбілі» — теплий. В місті є 
три католицьких храми та багато пра-
вославних. У соборі Святих Петра 
і Павла ми кожного дня служили Святу 
Літургію. Про цей Собор варто знати, 
що він належить до хрестокупольних 
храмів, прикрашений багатьма рельє-
фами, зведений на місці колишньої 
церкви IV століття. Цей храм є Кате-
дрою Католікоса — Патріарха Грузії. 
Згідно свідчень хронік Грузії, під фун-
даментом цього храму зберігається 
священна реліквія — хітон Господній. 
Собор випробував на собі всю сум-
ну історію багатостраждальної Грузії. 
Після нашестя Тамерлана храм було 
обернуто в руїни, але в XV столітті він 
відновлений за старим планом грузин-
ським царем Олександром. 

— Яка історія Грузинської Церк-
ви?

— Початками Грузинської Церк-
ви вважається той момент, коли піс-
ля Зіслання Святого Духа Апостол 
Андрій Первозванний відправився 
з іконою Божої Матері на територію 
Грузії (тодішньої Іверії). Офіційне 
хрещення грузин відбулося на по-
чатку IV століття завдяки праці святої 
рівноапостольної Ніни, яка походила 
з Кападокії. Вона мала сон, в якому 
з’явилася Богородиця і вручила хрест 
з виноградних лоз. Наказала їй йти 
в Іверію та проповідувати Євангеліє. 
Прокинувшись, свята Ніна поцілувала 
чудом отриманий хрест і перев’язала 
його своїм волоссям. Прибувши до 
Грузії, вона своїм чеснотливим жит-
тям навернула багатьох. У 326 році 

християнство було проголошене дер-
жавною релігією. 

Близько 440 року вперше було пе-
рекладено грузинською мовою Святе 
Письмо Нового Завіту. В історії Гру-
зинської Церкви були численні муче-
ники, які відмовилися зневажати ікони 
і за це віддали своє життя. Патріарх 
Грузії носить ім’я Католікос. У 1989 
році існуючу з V століття Грузинську 
автокефальну церкву підтвердив 
Вселенський Патріархат, надаючи їй 
статус Автокефалії. Початки черне-
цтва у країні належать 13 сирійським 
преподобним отцям на чолі з препо-
добним Йоаном Зедазнійським, яких 
з Антіохії у VI столітті прислав Симеон 
Стовпник, щоб євангелізувати Грузію. 
Вони утворювали монастирі — осе-
редки духовності для всіх жителів.

На території Грузії, згідно з даними 
з інтернету, є 15 єпархій, близько 280 
парафій, 13 чоловічих монастирів та 9 
жіночих. 

— Що Ви говорили своїм палом-
никам після повернення на рідну 
землю і можете порекомендувати 
всім нашим читачам?

— Утвердивши нашу віру, ми пови-
нні відновити життя молитви. Ми по-
винні свідчити та розказувати іншим, 
які чуда Господь чинить у житті кож-
ного з нас. Ми повинні старатися лю-
бити Господа Бога і щоденно дякувати 
Йому за всі його дари (життя, батьків, 
родину, дітей чи онуків, за друзів, за 
роботу, за життя у благодаті). Ми пови-
нні відновити любов до нашої святої 
Матері Церкви, у якій ми були охреще-
ні, до якої ми належимо. Ми повинні 
бути прикладними християнами, не 
опускати щоденну молитву та неділь-
ну Службу Божу, часто приступати до 
святих Тайн Покаяння та Євхарис-
тії, щоби єднатися з Богом і цю нашу 
християнську віру свідчити перед ін-
шими, не соромлячись ні Господа, ні 
Святої Церкви Христової.

Розмовляла Юлія БОЄЧКО.

На світлині: паломники  
з Івано-Франківська у Грузії.

Святими місцями Грузії
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Неправильно
 � Тряпка
 � Руб
 � Согласен
 � Самі низькі ціни
 � Самий перший
 � Грязний
 � На любий смак
 � В любий день
 � Наглий
 � Рокова ошибка

Правильно
 � Ганчірка
 � Гривня
 � Згоден
 � Найнижчі ціни
 � Найперший
 � Брудний
 � На всякий, будь-який смак
 � Будь-коли
 � Нахабний
 � Фатальна помилка
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Ми, парафіяни церкви св. Архи-
стратига Михаїла с. Діброва 

Рогатинського деканату, щиро дяку-
ємо Господеві за те, що на нашій не-
величкій парафії служить о. Богдан 
Поляничко. Ми дуже любимо й по-
важаємо нашого духовного пастиря, 
який ревно працює у Христовому ви-
нограднику, несе нам Слово Боже, 

навчає правд Христової віри, любові 
до ближнього, а також всепрощен-
ню. 

Бажаємо Вам, дорогий о. Богда-
не, міцного здоров’я та Божого бла-
гословення для подальшого довгого 
служіння на нашій парафії.

З повагою — громада с. Діброва.

Виходить щотижня

український греко-католицький часопис

Подяка

Жартома про серйозне
Притчі

Оголошення

У старій церкві дуже високо висі-
ло величезне срібне розп’яття. 
Дві особ ливості вирізняли його. 

Перша — це терновий вінець на го-
лові Ісуса: був із золота, викладений 
коштовними рубінами. Друга осо-
бливість — права рука Ісуса: не була 
прибита до хреста, а дещо відхилена 
вперед. 

Одна історія пояснює причину цьо-
го.

Якось уночі злодій, що не боявся 
висоти, замислив украсти чудовий зо-
лотий вінець з рубінами. Спустився на 
мотузку з вікна на даху і дістався до 
розп’яття. 

Проте терновий вінець був міцно 
прикріплений. Злодій мав лише ніж, 
щоби відірвати його. Устромив лезо 
під вінець і щосили почав його підва-
жувати. Повторював спроби раз у раз, 
пітніючи і важко дихаючи. Лезо злама-
лося, а мотузка через надмірний натяг 
обірвалася... 

Злодій загинув би, упавши додо-
лу, але рука на розп’ятті ворухнулась 
і втримала його від падіння. 

Уранці служителі храму знайшли 
його там, угорі, цілого й неушкоджено-
го. Тримав його розіп’ятий Ісус міцно 
і з любов’ю. 

«Бувши з ними у світі... я їх стеріг, 
і ніхто з них не пропав» (Йо. 17, 12).

Бруно ФЕРРЕРО.

«Усі стежки Господні — ми-
лість і правда для тих, що бере-
жуть завіт його і свідоцтва» 

(Пс. 24, 10).

«Хто він, той чоловік, що Гос-
пода боїться? Він вкаже йому до-
рогу, яку той має вибрати. Сам 
він зазнає щастя, і рід його успад-
кує землю» 

(Пс. 24, 12-13).

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

Мова — душа нації!Мова — душа нації!

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.

Мета конкурсу: популяризувати 
мистецькі твори про життя святих 
і блаженних, розкрити, в чому полягає 
справжня святість, заохотити учнів-
ську молодь бути стійкими в прагнен-
ні до досягнення мети, сприяти по-
ширенню християнських цінностей, 
заохотити до вивчення життя святих 
і блаженних, показати важливу роль 
святого як покровителя та надихати 
до театральної творчості.

Умови участі:
1. Предметом конкурсу є 10-хвилин-

ні постановки про життя святих 
і блаженних, які заохотять гляда-
чів до наслідування.

2. Конкурс відкритий для учнів ка-
техитичних шкіл без вікових об-
межень.

3. Кількість дійових осіб — не біль-
ше 12.

4. Журі буде оцінювати: текст поста-
новки, акторську майстерність, 
костюми та декорації.

5. Заявку на участь у конкурсі по-
дати до 25 жовтня в Катехитичну 
комісію Івано-Франківської Архіє-
пархії, що по вул. Василіянок, 64, 
каб. 100 або на електронну по-
шту katehyty_komisia@ukr.net

6. Огляд усіх постановок відбудеть-
ся 10 листопада об 11. 00

7. Усіх учасників очікують призи.

Плани Божі щодо нас — 
незвідані!

Катехитична комісія Івано-Франківської Архієпархії запрошує 
учнів катехитичних шкіл взяти участь у мистецькому конкурсі «Ті, 
яких світ був невартий». Конкурс відбудеться 10 листопада.

РОЗП’ЯТТЯ

Мовні неохайності, що часто зустрічаються

Конкурс




