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ЧЕРВЕНЬ                                             JUNE        
                    Зіслання Святого Духа - Зелені свята, 19.06.2016                       

"Ми бачили світло істинне, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істинну, 
нероздільній Тройці поклоняємося. Бо Вона спасла нас"  (Стиховня вечірні П’ятидесятниці).                       
                                     
Подія Зішестя Святого Духа мала дуже велике значення для апостолів і перших християн і для 
цілої Христової Церкви. Св. Іван Золотоустий у проповіді на празник П’ятидесятниці каже: 
"Преласкавий Бог сьогодні наділив нас великими дарами, які важко вимовити словами. Тому усі 
разом радіймо і радістю, славімо нашого Бога. Святий Дух нас звільнив з неволі та покликав до 
свободи. З цього джерела випливають пророцтва, ласки зцілення і все інше від нього." На 
стихирах великої вечірні П’ятидесятниці читаємо: "Все подає Святий Дух. Він виливає пророцтва, 
вдосконалює священиків, неуків навчив мудрості, рибаків зробив богословами, об'єднує всю 
громаду церковну. Утішителю, єдиносущний і спів-престольний Отцю і Синові, слава Тобі." 

"Через Святого Духа — каже св. Василій Великий — здійснюється повернення до раю, піднесення 
до небесного царства, повернення синівства. Через Нього можемо Бога звати Отцем, можемо стати 
учасниками ласки Ісуса Христа, зватися дітьми світла, брати участь у вічній прославі...". 

Святий Дух дарував апостолам дар мови, дар розуміння Св. Писання і дар мужності у 
проповідуванні і визнанні святої віри. "В день П’ятидесятниці — каже 2-ий Ватиканський Собор 
— зійшов св. Дух на учнів, щоб перебувати з ними навіки. Церква Нового Заповіту стала 
прообразом об'єднання всіх народів у вселенськості віри, яка промовляє всіма мовами..."  
                          Дари 
Святого Духа дійсно великі й щедрі. Про них св. апостол Павло каже: "Плід Духа: любов, радість, 
мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість і стриманість" (Гал. 5, 22-23). Св. Дух 
зійшов й на нас у святій Тайні Миропомазання зі своїми дарами й помазав нас на Христових 
воїнів, а наше тіло зробив своїм храмом. Цю велику правду, нагадує нам св. апостол Павло, й 
застерігає нас, щоб ми пам’ятали : (Хіба ж не знаете, що ваше тіло - це храм Святого Духа, який 
живе у вас? Його ж маете від Бога, тож уже не належите до себе самих. Ви бо куплені високою 
ціною! Тож прославляйте Бога у вашому тілі!) (І Кор. 6, 19-20).       
                      Зішестя Святого Духа для 
первісної християнської Церкви була така радісна, урочиста й важлива подія, що цей празник 
поставила на рівні з празником Пасхи і Христового Різдва. Святкування цього празника, подібно 
як і празника Пасхи, з часом продовжується на цілий тиждень, який також набуває привілей 
загальниці [Дозвіл Церкви на протязі цілого тижня вживати м’ясні та молочні продукти]. В 
третьому віці Цей празник стає загально знаним.           
              В понеділок після празника П’ятидесятниці 
святкує наша Церква празник Святого Духа. А це тому, бо Східна Церква з давніх-давен має 
звичай, наступного дня після великого празника віддавати честь Пресвятій Трійці. День святої 
П’ятидесятниці святкує саму подію Зішестя Святого Духа на апостолів, а понеділок призначений 
для віддавання честі Святому Духу, як третій Божій Особі. Про це Синаксар понеділка каже так : 
"В цей день, в понеділок П’ятидесятниці, святкуємо того всесвятого й животворного і всесильного 
Духа, єдиного з Трійці Бога, єдино-гідного, єдиносущного і єдино-славного Отцю і Синові...   
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  Head of the Ukrainian Greek Catholics greeted the Ukrainian Canadians                       
                 with the 125 anniversary of the first settlements                          
On the occasion of the 125th anniversary of Ukrainian settlement in Canada head of the Ukrainian Greek 
Catholic Church Patriarch Sviatoslav Shevchuk sends his prayerful greetings to the Canadian citizens of 
Ukrainiandescent.                
    
"This is a time to celebrate God's many blessings given through the vast territory of Canada to our people 
who have made this new land their home. And we rejoice with you, recalling at the same time the hard-
ships and struggles you have endured over these many years", wrote he in his greeting.  

Patriarch Sviatoslav states that over these 125 years Ukrainians have found not only a refuge in Canada, 
but they have prospered and grown, becoming respected citizens of this land. They have established a new 
life for themselves and their descendants, which now reach to the fifth and sixth generations.    

                                                           
  UGCC Bishop: "Visit to war zone inspires to change the country for the better" 
Person who visits the front line, gets a strong desire to do more locally in order to change our country, in 
order that reforms took place, so that soldiers found the country really renewed upon returning from the 
front. 
 
Bishop Bohdan (Dziurakh), Secretary of the Synod of Bishops was reported as saying this in an interview 
on the results of the pastoral visit to the military zone in eastern Ukraine. 
 
Sharing his experiences, the bishop said that he "was very impressed seeing calm determination with 
which our soldiers perform their duty." "They strongly believe in their right cause, they are willing to sac-
rifice. And they do it without poignancy, without publicity and looking back on others. They do not look 
back on others  who possibly escape mobilization by all means. Their determination cannot be stopped 
even by the turmoil on the political scene that we all observe. Yes, it is embarrassing, but it does not di-
minish their fervor to defend Ukraine. They say politicians will come and go, while we will have no other 
land of ours and it should be protected. And this their nobility of spirit cannot leave indifferent,” Bishop 
Bohdan said. 
  
“One of the chaplains said, the Secretary of the Synod added, - “in the ATO zone there is a lot of guys that 
can paint icons, because they have transformed to such extent, they are pure and noble. I actually met 
these people and met many. And it is inspiring.” It was reported by the Information Department of the 
UGCC.  

                 Pope sends Easter greetings to faithful of the Eastern Churches         
Pope Francis sent greetings to the faithful of the Eastern Churches who began their Easter celebrations 
yesterday, according to the Julian calendar. In his address to pilgrims gathered in St Peter's Square for the 
Regina Coeli prayer, he said: "May the Risen Lord bring to our brothers of the Eastern Churches all the 
gifts of His light and His peace. Christos anesti!" Vatican Radio informs. 

Earlier, in a message through his @Pontifex Twitter account, the Pope said "I address a cordial greeting to 
the faithful of the Eastern Churches who are celebrating Holy Pascha today. Χριστὸς ἀνέστη!" 

Meanwhile during negotiations in Minsk, on the occasion of the Eastern Orthodox Easter, it was agreed 
that Ukrainian government forces and Russia-backed separatists were to observe a comprehensive cease-
fire in the south-east of Ukraine where the festivity is observed both by the Orthodox and by Greek Catho-
lics. 

The armistice was supposed to go into effect at midnight Saturday, but according to Ukrainian government 
sources a soldier was killed and several wounded on Sunday in the country's east in what appears to be a 
violation of the armistice. 

In a message, the Ecumenical Patriarch of Constantinople, Bartholomew I, urged the faithful to bear wit-
ness to the love of their neighbors amid the atrocities of the contemporary world which, he said, is torn by 
terrorism, wars and suffering. 
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      Прощення перемогло ненависть.     
   35 років від замаху на життя святого Івана Павла ІІ                
13 травня 2016 року сповнилося 35 років від замаху на життя Папи Івана Павла ІІ. Це також і 
день Пресвятої Богородиці з Фатіми у Португалії, і, як знаємо, святий Іван Павло ІІ був 
переконаний, що саме Божа Мати врятувала його життя. Як жест вдячності сина до Матері, 
Папа Іван Павло ІІ подарував Єпископові Фатіми ту саму кулю, яка пробила йому груди і мала 
його вбити, а після замаху залишилася в автомобілі. Тепер ця куля вмонтувана в корону 
Фатімської Божої Матері. 

35 років тому загальні аудієнції з Папою у Ватикані  відбувались не вранці, як тепер, але 
пополудні. О 17-ій годині, як звичайно, Папа Іван Павло ІІ розпочав об’їжджати відкритим 
джипом по площі святого Петра, вітаючи та благословляючи паломників. Це щасливі хвилини 
зустрічі з Папою, жести любові: руки, що простягаються до Святішого Отця, усмішки, діти, 
яких до нього простягають і він з ніжністю бере їх на руки... Небо над Ватиканом захмарилось, 
майже передвіщаючи те неможливе, що стає реальністю... 

17:17 римського часу... Чується лухий повторний звук... Немає сумніву – це постріли з 
вогнепальної зброї! Важко пораненого Папу підтримує його секретар монсеньйор Станіслав 
Дзівіш. 

Турецький найманий вбивця Алі Аґджа тричі вистрілив у Римського Папу з наміром його 
вбити. Його впіймали недалеко від місця злочину. Стікаючого кров’ю, серйозно пораненого 
Івана Павла ІІ негайно повезли до римської клініки імені Джемеллі. Хірургічне втручання 
тривало майже 5 годин. Лікарям вдалось врятувати життя Святішому Отцеві. Папа пережив 
замах, але вже більше ніколи повністю не одужав. 

На площі святого Петра паломники охоплені жахом. Одні ридають, інші навколішки починають 
молитись,  стискаючи вервицю в руках. Загальне зворушення не може не заторкнути журналіста 
Радіо Ватикану Бенедетто Нардаччі, який вів хроніку в прямому ефірі: «Всі люди стоять! – 
звучить його схвильований голос. – Майже ніхто не коментує трагічної сцени, свідками якої 
вони стали. Майже всі мовчки очікують новин. Без сумніву, Папа поранений. Ми бачили, як 
його на повній швидкості повезли до Ватикану... Вперше говоримо про тероризм навіть у 
Ватикані, який завжди поширював послання миру, згоди, примирення...» 

Люди не розходяться. Мовчазною площею святого Петра поширюються суперечливі вістки про 
ідентичність агресора, число пострілів, а понад усе про серйозність поранення Івана Павла ІІ. 
Чути звуки сирени карети швидкої допомоги. 

Генеральний директор Радіо Ватикану о. Роберто Туччі, ТІ, який через кілька хвилин після 
замаху наближається до коментатора Бенедетто Нардаччі і каже: «Я отець Туччі, біля 
мікрофонів Радіо Ватикану на площі святого Петра. Ще невідомо про важкість поранення. О 
17:29 я бачив, як карета швидкої допомоги на великій швидкості виїхала з Ватикану. Мені 
сказали, хоч я не можу запевнити, що новина відповідає правді, що машина від’їхала в 
напрямку лікарні Джемеллі». 

Поїздка від Ватикану до лікарні імені Джемеллі триває тільки чверть години. Однак, ці 
п’ятнадцять хвилин здаються нескінченними. Особистий лікар Івана Павла ІІ Ренато Будзонетті 
пригадує, що «Папа безперервно молився польською мову: "Мій Ісусе! Моя Мати!" Операція 
була довга й складна. Папа втратив багато крові, зазнав серйозних поранень в багатьох частина 
тіла, лікарів особливо турбувала перфорація кишечника. Однак, ті, які проводили операцію, 
усвідомили, що куля пройшла незвичайним шляхом – відхилення тнавіть на кілька міліметрів 
не дало би шансу на життя. 

Під час хірургічного втручання, що проходило на третьому поверсі клініки Джемеллі, в усьому 
світі, здавалось, зупинився час. ЗМІ з побоюванням очікували результату операції. 
«Ватиканське Радіо заявило, що стан Папи Івана Павла ІІ не є небезпечним», – один за одним 
повторюють теле- та радіожурнали всього світу. 
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   Мільйони віруючих, які зібрались на молитві в кожному куточку світу, а, особливо, в 
Польщі, можуть зітхнути з полегшенням. Італійська поліція допитує молодого турецького 
екстреміста. І саме до нього звертає свої слова святий Папа Іван Павло ІІ під час своєї першої 
молитви «Царице Неба» після замаху, який мало не коштував йому життя. 17 травня 1981 року 
Святіший Отець промовляє із свого ложа болю в клініки імені Джемеллі: «З великим 
зворушенням дякую за ваші молитви і всім вас благословлю (...) Молюсь за брата, який стріляв 
у мене, якому я щиро пробачив (...) А Тобі, Маріє, повторюю: "Я весь Твій"». 

Святий Іван Павло ІІ не сумнівався, що його врятувала рука Пречистої Діви Марії. «Це вона 
змінила траєкторію кулі і вмираючий Папа зупинився на порозі смерті». 

Минуло вже 35 років, але ті трагічні події залишаються живими в пам’яті. Артуро Марі, 
фотограф Папи Івана Павла ІІ, згадує: «Мені здавалось що мені на голову звалився весь світ. 
Сам не розумію, як я у такому шоці зміг фотографувати. Напевно, мною керувала рука Божої 
Матері».  

                                   Владика Богдан (Дзюрах) після АТО:     
 «Мене вразило, наскільки наші воїни готові до самопожертви»               
Владика Богдан (Дзюрах), Секретар Синоду Єпископів УГКЦ, у пасхальний період відвідав 
зону бойових дій на Сході України, де розділив разом з українськими воїнами радість 
Воскресіння Христового. Єпископ поділився з Департаментом інформації УГКЦ своїми 
враженнями від поїздки. 

Владико, що вас спонукало поїхати на Схід, адже є військові капелани, які там служать? 

Надходили Великодні свята, і з’явилася інформація, що бракує капеланів. Я подумав, що бодай 
трішки зможу допомогти нашим священикам, які надавали духовну опіку нашим воїнам. Це 
був такий безпосередній поштовх. Але про плани відвідання наших воїнів у зоні АТО я вже 
давно думав, бо замало на відстані передавати сигнали солідарності, вдячності. Хотілося 
особисто побувати в місцях, де вирішується доля країни, підтримати наших воїнів молитвою, 
добрим словом. 

Хотілося також передати їм запевнення в молитві, яку висловлювали наші вірні за допомогою 
листівок «Молимося за тебе повсякчас». Їх уже назбиралося десятки тисяч. І я бажав 
безпосередньо сказати воїнам слова вдячності та запевнити у нашій молитві за них. 

 Це була сама передова? Ми були в різних місцях. Були ближче до лінії розмежування, 
безпосередньо на лінії розмежування і трохи далі від передової, де є наші частини… 

 Що саме ви там робили? Усе: сповідали, причащали, освячували паски… Ми жили 
звичайним молитовним ритмом, тільки в незвичайних умовах воєнної ситуації. 

Туди ми приїхали у Страсний четвер увечері. У Страсну п’ятницю ми викладали Плащаницю в 
одній з частин, відповідно, у суботу служили Літургію і одразу посвячували паски, тому що не 
було б іншої нагоди для цього. Я відчув, що кожен солдат, який перебував у той час там, 
потребував особистої присутності священика. І наша присутність створювала певну атмосферу 
свята, коли ми розкладали ікони, коли воїнам у руки давали запалені свічки, співали разом з 
ними "Христос воскрес!" Це все була наша Пасхальна Літургія, до якої ми запрошували наших 
воїнів. Ми відчували, що вони дуже раділи цьому. 

 А де ви жили? Ми жили там, де живуть воїни. Одного разу ми жили у вагончику, іншим 
разом у якомусь будинку, де нам виділили кімнату капелана, яка вже є окремо визначена. Ще 
жили в приміщенні для хворих у медпункті… Одне слово, жили там, де були можливості. 
Якихось спеціальних умов ніхто не готував для нас, але ми і не очікували на це. 

 Ви і їли разом з воїнами? Так, звісно! Часу на їжу багато не було, тим більше, що п’ятниця 
– строгий піст.  
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Але в четвер, коли ми приїхали, нас уже чекала дуже смачна гречана каша із запашним чаєм з 
лимоном. Хлопці нам приготували цей почастунок у своєму наметі. У суботу було дуже багато 
роботи, але нас також запросили на чай в одному з підрозділів. Пасхальний сніданок ми вже їли 
майже по пополудні в неділю, тому що також було багато різних богослужінь і воїни дуже 
хотіли спілкуватися… 

Що запитували? Вони не так запитували, як ми намагалися їх слухати. Нас більше 
цікавило, як вони оцінюють ситуацію, як вони бачать перспективи. З іншого боку, була нагода 
донести певне наше бачення деяких моментів, які вони, будучи на місці, бачать і оцінюють по-
іншому. Зокрема, ішлося про майбутнє окупованих територій, про їхню участь у Збройних 
силах України. Бо дуже багато воїнів укладають контракти зі ЗСУ. А це значить, що вони 
можуть пов’язати свою долю на довше з військовою службою і це не є якесь тимчасове рішення 
захищати Батьківщину. Це не могло не тішити, оскільки ми знаємо, що за роки правління 
попереднього президента цілеспрямовано нищили нашу державу, нашу здатність запевняти 
власну безпеку і захищати кордони. А за останні два роки ми стали свідками, як наша армія 
відроджується, як зростає пошана в громадян України до професії військових. І справді багато 
молодих хлопців виявляють серйозне бажання присвятити своє життя цій справі. 

 Що ви почерпнули з цієї поїздки? Для мене було дуже вражаючим побачити, з якою 
спокійною рішучістю наші воїни виконують свій обов’язок. Вони глибоко переконані у своїй 
правоті, готові до самопожертви. І роблять це без пафосу, без розголосу, не оглядаючись на 
інших. Вони не оглядаються на тих, що, можливо, правдами чи не правдами уникають 
мобілізації. Їхню рішучість не можуть зупинити навіть негаразди на політичному олімпі, які ми 
всі спостерігаємо. Так, їх це бентежить, але не зменшує запалу захищати Україну. Вони кажуть: 
прийдуть інші політики, а землі іншої в нас не буде, вона в нас лише одна і її треба захищати. 

І така їхня благородність духу не може залишати байдужими. 

Один із капеланів сказав, що в зоні АТО є багато хлопців, з яких можна писати ікони, настільки 
вони є перемінені, чисті й благородні. Я справді таких людей зустрів і зустрів багато. І це 
надихає. Людина, яка побувала там, запалюється бажанням зробити щось більше на своєму 
місці задля того, щоб наша країна змінювалася, щоб відбувалися реформи, щоб, коли воїни 
повернуться з фронту, застали країну справді оновлену. 

Владико, чи побачили у хлопців ненависть до ворога? Ненависті я там не побачив. 
Зрештою ми багато говорили з воїнами саме про те, аби не піддаватися ненависті. Бо є 
ненависть як вибір, як позиція, і її слід не допускати до себе, а є почуття ненависті, яке 
зроджується мимоволі, коли людина бачить якусь несправедливість, агресію, кривду, бо це наче 
захисний механізм перед відкритою загрозою для себе чи для інших. Але я ненависті не 
побачив у нікого. Можливо, тому що воїни перед лицем воскреслого Христа розуміють, що 
перемогти можна не ненавистю, а тільки правдою, добром і любов’ю. Вони, на мою думку, 
зробили дуже важливий крок… Кожен, хто вирушає на Схід, має перейти власну межу між 
життям і смертю, бо коли ти їдеш на війну, мусиш зважати на те, що все може трапитися. І 
готовність прийняти смерть дається нелегко нормальній людині. Коли людина зважується на 
такий крок, вона мусить мати глибоку мотивацію. 

У випадку наших воїнів такою мотивацією є власне любов, любов до рідної землі, до власних 
сімей, до рідного народу. І цей крок, ця любов робить з людиною так, що вона починає жити 
іншим життям, життям, яке не притаманне людям, які цього кроку не зробили. Тому їх можуть 
не розуміти, можуть з них навіть кепкувати, особливо ті, які уникають відповідальності 
захищати свою землю, свої сім’ї від агресора. Але ці воїни: чоловіки і жінки, зробили крок 
назустріч Богові, крок назустріч вічному життю. Вони певною мірою випередили смерть, бо 
перемогли її вже у своєму серці, у своєму умі… Смерть може зачепити їхнє тіло, але над душею 
вона вже не має влади. І це є також те, що нам дає віра, віра у воскреслого Христа. Христос себе 
посвятив з любові, і тому Він переміг своєю смертю смерть. 
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Як ви ставитеся до тих чоловіків, які умисно уникають мобілізації? Чи ви засуджуєте 
їх? Як казав Святіший Отець Франциск про іншого роду людей, - хто я такий, аби їх 
засуджувати? Не моя справа їх осуджувати, бо це непростий крок – піти на фронт. 

Я захоплююся тими, хто став в обороні своєї країни, але не можу засуджувати тих, які 
цього не зробили. Один із воїнів сказав про таких людей, що вони банально бояться… 
Кожен мусить відповісти у своєму серці, чому він робить чи не робить цей крок. 

Дякую Богові за тих, хто готовий скласти таку велику пожертву. Бо знаю, що це нелегко. 

Усім нам треба молитися, аби не потрібно було більше мобілізації, щоб ті, хто зробив цей 
крок посвяти, повернулися живими і здоровими до своїх родин якнайшвидше. А історія все 
розсудить. І діти, мабуть, запитуватимуть: де ти, тату, був у 2015 чи 2016 році, що ти 
робив? І, можливо, одні дивитимуться в очі, а інші ті очі ховатимуть. 

Ми справді великий народ, бо ми маємо настільки багато добрих, жертовних, відважних і 
повних любові воїнів. І в цьому є запорука нашої перемоги і остаточного захисту нашої 
Батьківщини. Я в цьому переконаний, бо ані історія, ані Святе Письмо не дають підстав 
сумніватися, що останнє слово завжди буде за правдою, за любов’ю, за добротою. 

Наші капелани є на передовій, аби утвердити наших хлопців у правді, доброті, любові й 
захистити їх перед ненавистю, злом. Бо коли ми допускаємо у серце ненависть і зло, то вже 
дизертируємо з поля битви і стаємо на сторону ворога. Ворог керується агресією, злом, 
ненавистю… Ми не повинні уподібнюватися до нього. Ми є на своїй землі, захищаємо її. 
Це – наш обов’язок. Але повинні робити це гідно, достойно, так, щоб нам не було соромно 
ні перед своїми дітьми, ні перед майбутнім. 

У вас було відчуття страху, коли їхали на передову? Очевидно (сміється). Мабуть, це 
природно, коли людина вперше їде в зону бойових дій. Але я знав, що їду до своїх 
захисників, до братів, за яких щодня молюся.         
 Утім, досвід Майдану показав, що коли ти є всередині цієї ситуації, то страх минає. 
Уже не думаєш про небезпеку, а думаєш, як правильно все зробити, як краще виконати своє 
служіння. 

Владико, яке у вас склалося враження, чи можуть наші воїни обійтися без капеланів?
Гадаю, ні. І навіть не тому, що є безпосередня загроза і в тій загрозі людина шукає опертя 
сильнішого і міцнішого, ніж може дати бліндаж чи зброя в руках. Захист все-таки дає Бог. 
Навіть у звичайних обставинах людина є релігійною істотою і потребує задовольняти свої 
духовні потреби… 

Капелани увійшли до нашого війська під час війни, але, переконаний, навіть після війни 
роль капелана не буде применшена. Навпаки, ще треба здійснити низку кроків, у тому числі 
на законодавчому рівні, аби врегулювати і статус капелана, і спосіб служіння… На Сході я 
побачив велику відкритість до такого служіння і вдячність за це служіння. 

                    Родини Героїв Небесної cотні подякували Главі УГКЦ         
 Представники Громадської організації "Об‘єднання родин Небесної cотні та активісти 
Революції гідності" висловили подяку Блаженнішому Святославу, Главі Української Греко-
Католицької Церкви, «за підтримку намірів щодо відзначення подвигу Героїв Небесної сотні, 
їхньої жертовності та любові до України, громадянської мужності, самовіддане служіння 
українському народові, виявлені під час Революції гідності».      
 Грамоти Блаженнішого Святослава Героям Небесної сотні (посмертно) вручили 
представникам родин у неділю, 8 травня, під час Служби Божої в соборі Святого Юра у Львові. 
 «Ваше Блаженство, дякуємо за подарунки у вигляді зцілення душ та за те тепло, яким Ви 
надихаєте страждущих», - ідеться в подячному листі.        
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                              «Наша влада – дуже слаба, це не ті, хто будує», –                                                   
      Любомир (Гузар) про надто повільний поступ України вперед              
Моральний авторитет українців, Верховний архиєпископ-емерит Любомир (Гузар), 
Предстоятель Української Греко-Католицької церкви (2005-2011) в інтерв’ю Медіа Інфо 
Ресурсу – МИР дав оцінку сучасній політичній ситуації в Україні та відповів, чому Революція 
Достоїнства, яка, як і Помаранчева Революція, вселяла надії в серця українців, знову 
закінчилася поразкою, та чому в Україні за всі 25 років не з’явилося української влади?  

«Ті люди, які в політиці, і які мали би служити народові, вони думають про себе, а не про нарід. 
Вони все ще живуть радянськими категоріями. Вони не думають: як би ми могли краще 
Україну поставити, зорганізувати наше життя. Вони думають про себе: як би забезпечити собі 
кращі доходи, мати більше впливу, на те, щоби могти багатіти, а не на те, щоби могти краще 
служити. І коли глянемо на різні аспекти нашого суспільного життя, бачимо, що той процес все 
ще дуже і дуже на низькому рівні. Нам треба собі щиро сказати: досить того, тепер я сам буду 
працювати, буду старатися, не буду чекати, що мені хтось щось дасть. Буду сам працювати, 
буду шукати спільників, щоби ми могли разом працювати», – резюмує владика Любомир. 

За його словами, проблема полягає у тому, що три покоління українців радянська система 
нищила: 

«Три покоління виховано в один певний спосіб. І щоби раптом люди прийшли до себе – так, на 
жаль, не сталося. Мені здається, одна з причин – дуже слаба влада. Але я не дуже і дивуюсь. Бо 
ж та влада – то люди, які виховувалися в Радянському Союзі. Не треба казати, що то є конче 
погані люди, але вони інакше не вміють. Вони поводяться так, як їх вивчили, як їх наставили. І 
тому ми можемо нарікати, але з другої сторони треба собі усвідомлювати, хто то є. То є жертви 
режиму, люди духовно поранені. Треба собі усвідомлювати, що ті процеси, що відбувалися за 
радянських часів – що вони йшли глибоко, вони ранили наші душі Людина, яка виховувалася, 
що їй мусять усе давати, а тут раптом кажуть ні, ти мусиш собі сам все здобувати. То не є так 
просто». 

Любомир (Гузар) наголосив на тому, що його болить, що ми так поволі рухаємося вперед і 
додав: «Але ті люди, наша влада – то є жертви. Жертви режиму, який нищив свідомо, 
послідовно, дуже хитро. Старався з людей робити рабів. Кожен, хто підносив голову, тому ту 
голову стинали, засилали до таборів чи у в’язниці – якщо не убивали. Скільки народу за ті роки 
вбито! А все ж таки то залишило слід, люди боялися. І ще сьогодні немає цілковито відваги. Це 
є недуг. Це треба усвідомити». 

За словами Блаженнішого Любомира, влада, яку ми мали за 25 років і до сьогодні маємо – це не 
є влада, яка будує, то не є державні мужі, які думають наперед. 

«Митрополит Шептицький видав книжечку: «Як будувати рідну хату?» Не ремонтувати, а 
будувати! Ми ще не будуємо. Біда, власне, що ще нема навіть заохоти. Мені прикро сказати, 
але, думаю, що може і Церква людей замало підганяє, заохочує. Власне, до тих громадянських 
чеснот ми повинні далеко більше мати активних душпастирів. Тепер, Богу дякувати, останніми 
роками починається щось рухатися в Церкві»,– говорить Любомир (Гузар).     

     Головна тема вересневого Синоду УГКЦ - християнське служіння вбогим   
Дияконія, тобто християнське служіння вбогим, - це одне з найпереконливіших свідчень віри. 
Кожна парафіяльна спільнота покликана явити світові материнське обличчя Церкви, яка 
поділяє зі своїми дітьми їхні надії і тривоги, та особливою турботою оточує своїх найслабших 
членів.                                                                                                                                                       
Наступний Синод мав би поміркувати над шляхами пробудження щоразу більшої свідомості 
дітей Церкви, що дияконія є не лише завданням церковних благодійних організацій, а і 
євангельським постулатом кожного Христового учня», – сказав у коментарі владика Богдан 
(Дзюрах), секретар Синоду епископів УГКЦ.  

http://risu.org.ua/ua/index/monitoring/society_digest/63359/
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   PODATOK  

 Л. і О. Бекер 
 $     50.00  

С. Дністрянський 
 $     60.00  

Р. Помажак 
 $   120.00  

Д. Войцесько  $     60.00  

A&М  Шепетюк 
 $     60.00  

К. Захарчук  $     50.00  

Б&С.Дорняк  $     60.00  

Др.В.Сикала  $     35.00  

М.Самойленко 
 $   100.00  

Б&Р.Сабадаш  $     60.00  

С&Л.Дністрянський  $     60.00  

Б.Потюх  $     60.00  

П.Дацків  $     50.00  

М.Арменорес (Омельчук)  $     35.00  

М.Смаґала  $     35.00  

DONATIONS  

А. Місько  $     20.00  

С. Строцька  $     40.00  

M&J.Piggot  $     50.00  

Анон  $     20.00  

Анон  $     10.00  

Анон  $     10.00  

Род.Андрушко  $   100.00  

О.Пивовар  $     23.95  

Симон Місяйло  $     10.00  

Род.Кучерук  $        50.00  

О.Пивовар  $        40.00  

Н.Донець  $        50.00  

Н.Оленич  $        10.00  

Родина Горпиняк  $     106.30  

Р.Помажак  $     100.00  

Род. Штен  $     200.00  

S&N. Gage (Sabadasz)  $     250.00  

  

Похорон бл. п. Марії Чепак  

В.Лабаз  $     20.00  

А.Курпіта  $     30.00  

К.Кеда  $   150.00  

  

Похорон бл. п. Теодозія Андрушко  

Е&В.Станко  $     20.00  

М.Гузійчук  $   200.00  

Братство 1ої  Див Австралія  $   100.00  

Veterans Association(Браство Дивізійників)  $ 1,000.00  

CARITAS  

 С. Коваль  $     19.30  

М. і А. Горпиняк  $     70.30  

А.Курпіта  $     50.00  

Анон  $     69.05  

О,Пивовар  $     40.90  

Р.Нестор  $        11.80  
С.Місяйло  $   120.00  

Н.Федик  $     50.00  

  

PATRIARCHAL FUND  

Н.Голіян  $       20.00  

Анон  $      5.00  

  

EPISCOPAL & SEMINARY FUND  

Е&С.Русін  $       50.00  

Н.Голіян  $       10.00  

  

KOLIADA  

Н.Голіян  $       50.00  

С.Місяйло  $       50.00  

  

KITCHEN  

Р.Кайкан  $  1,000.00  

Н.Федик  $     100.00  

А.Сукач  $       20.00  

Пожертви “Дар Любові” для Кир 
Венедикта Алексійчука.                            
$100 - А. Курпіта.                                                             
$50 - др. Р. і Л. Новосілські, В. і Ґ. Станко, С. 
Строцька, Я. Будас і Д. Ковальчук,  о. д. В. і 
С. Демчинські, Є. і О. Гопко, С. Строцька, М. 
Гузійчук, М. Ковалик, Я. Соловій, Н. Голіян, 
С. і О. Гирич.                                                                   
$30 - М. Ткачук, Я. і Г. Приплоцькі, В. і Л. 
Гаврилюк, С. Фарфанюк.                                           
$20 - М. Чепак, О. Є. Григорчук, М. 
Шиховська, І. Мілан, М. Сміт(Надольська), 
М. Андресон(Кравець), А. Боленкова, В. і 
др.Л. Микита, В. і М. Лабаз, К. Кеда, А. 
Захарко, М. Болецька, М. і О. Іванів, Л. і М. 
Утрій.                                                                            
$15 - Ю. і Р. Нестор.                                                         
$10 - Н. Лесенко, Н. Судомляк, Я. і Л. Охота, 
Н. Якобі.      
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  Українські студенти в Римі подарували Папі Франциску прапорець Українu 
Зустріч студентів та ректорату Папської Колегії Святого Йосафата 14 травня відбулася в 
рамках надзвичайної суботньої загальної аудієнції з нагоди Ювілейного Року Божого 
Милосердя. По завершенні аудієнції студенти мали нагоду короткої зустрічі з Святішим 
Отцем. Вже традиційно Папа привітався з українцями українською. Папа сказав: "Христос 
Воскрес!". 

Роман Демуш, префект Української Папської Колегії Святого Йосафата повідомив, що 
студенти подарували Понтифіку синьо-жовтий прапорець, в знак вдячності його за постійну 
молитовну підтримку та турботу про український народ та футболку з малюнком обличчя 
Митрополита Андрея Шептицького. Даруючи футболку, студенти колегії висловили 
сподівання на швидку беатифікацію Слуги Божого Андрея. Коротку зустріч завершили 
спільним співом "Христос Воскрес із мертвих...". 

«Наші маленькі подарунки символічні. Папа дуже любить Україну, переживає, молиться! 
Зрештою кілька тижнів тому він оголосив фінансову збірку для гуманітарних потреб в 
Україні, що спричинені війною.  І прапорець - це маленький символ України і українського 
народу. Минулого року в Україні ми вшановували Митрополита, і ми всі чекаємо того дня, 
коли Митрополит Андрей буде проголошений Блаженним. Про це ми і сказали Папі. На 
футболці є написані слова митрополита : "Майбутнє народу в Ваших руках!", котрими він 
звертався до молоді. Ми переклали ці слова папі і сказали, що ми, молоде духовенство 
Української Греко-Католицької Церкви свідомі того, що є майбутнім нашої Церкви і народу, 
хочемо працювати для добра людей і потребуємо й надалі молитов та підтримки Святішого 
Отця», - поділився з РІСУ Роман Демуш.  

             Українські греко-католики: вільні, тому й варті довір’я 

Інтерв’ю Блаженнішого Святослава для італійського видання` 
«SettimanaNews» (www.settimananews.it).  

Які наслідки довгої кризи, що її переживає Україна? 

Люди продовжують страждати, навіть тут, у Києві, місті, що відображає, із соціальної та 
гуманітарної точки зору, життя інших регіонів України. Столиця є барометром того, що 
відбувається в політиці, бо тут приймаються рішення і проводяться демонстрації. 

Високим є число біженців. Налічується приблизно 120 тисяч внутрішньо переміщених осіб 
лише в столиці та околицях, зокрема тих, котрі отримали якусь допомогу від Київської 
архиєпархії; близько 2 мільйонів біженців, 400 тисяч із них отримали допомогу чи то від 
Уряду, чи від інших міжнародних організацій, а ще іншим допоміг український народ. Ця 
народна солідарність є дуже широкою, але вона не помітна, її неможливо описати. Один 
наглядний приклад: економіка Німеччини в 30 разів потужніша за нашу, і все-таки вона 
зазнала кризи та загрожує устрою всього ЄС через те, що надала притулок приблизно 
мільйону іммігрантів. А в Україні стільки внутрішньо переміщених осіб, при тому, що наша 
економіка перебуває у кризі! Наша країна втратила чверть свого індустріального потенціалу 
через події на Донбасі, де були зосереджені великі центри важкого промислового 
виробництва. Національна валюта знецінилася на 80 відсотків. Під час Революції гідності 
вартість долара становила 8 гривень, в зараз – 25 гривень. Заробітна плата залишилася на 
попередньому рівні, а ціни зростають щодня. 

Але від цього не зменшується солідарність людей. Мені самому важко пояснити, як народові 
вдається допомагати біженцям, збирати кошти для поранених… Мобілізовані солдати повинні 
були самі подбати про спорядження, тому що армія давала їм лише озброєння. Були випадки, 
що дружини призовників, котрих відправляли в зону АТО, їхали до Польщі, купували 
бронежилети і перевозили їх захованими під сукнями. Дехто вважає, що певні світові потуги 
фінансують український народ.  
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Але насправді люди самі мобілізуються, тому що бачать, що їм ніхто не допомагає, і 
почуваються покинутими як Європою, так і іншою частиною міжнародної спільноти. Усі 
розуміють: якщо ми самі собі не допоможемо, якщо самі не захистимо свою країну, ніхто не 
прийде обороняти нас. І ця свідомість пробуджує мільйони осіб. 

Коли вірус атакує людське тіло, пробуджується весь організм, уся його імунна 
система. Саме так і сталося в Україні в останні два роки 

Ця солідарність є спонтанною, без політичних, мовних чи інших етикеток. Завжди знаходиться 
хтось, хто каже: «У вас громадянська війна. Ваші радикальні націоналісти вбивають 
російськомовне населення». Але це не правда: більше ніж 60 відсотків солдатів, які захищають 
Україну, це російськомовні. Ця зовнішня агресія призвела до того, що український народ 
об’єднався в солідарності. Україна, як і Італія, це країна з багатьма регіонами, кожен із яких має 
свою історію. Україна була поділена між Росією, Польщею, Австрією, Угорщиною, Румунією… 
Але тепер країна є об’єднаною, хоча регіональні відмінності не скасовані, чи то в ментальності, 
чи в мові чи в чомусь іншому. Травма від останніх подій пробудила «нову свідомість» 
української нації, – нації, яка базується не на національній ідентичності, а радше на 
громадському і політичному ексклюзивному договорі. Цей договір включає всіх, хто проживає в 
Україні: українців, росіян, поляків, угорців, румунів, євреїв, греків, болгар… Усі вони 
активізувалися, щоб захистити власні сім’ї.  

Розповім вам одну історію. Тут, у столиці, знаходиться головний офіс нашого «Живого 
телебачення». Керівником цього офісу є виходець із Маріуполя. Маріуполь також був 
окупований і сепаратисти організували там свій «референдум». Але коли люди побачили, як 
російські танки почали наступати і стріляти в їхні будинки, вони змінили свою думку. Сьогодні 
Маріуполь є аванпостом української ідентичності в цій частині країни. І це розповів мені не 
греко-католицький священик, а мирянин, чия родина мешкає в Маріуполі і поділяє загальні 
настрої мешканців міста та не цілком ідентифікує себе з нашою Церквою. Коли вірус атакує 
людське тіло, пробуджується весь організм, уся його імунна система. Саме так і сталося в 
Україні в останні два роки. 

 Що відбувається в Україні з політичної точки зору? 

Мені важко це зрозуміти, як і важко зрозуміти, що відбувається в італійській політиці… Україна 
є країною з радянським минулим, вона жила останні 25 років у подвійній ідентичності. З одного 
боку, розвивалося громадянське суспільство, яке з отримання незалежності набуло стрімкого 
росту: це передусім стосується середнього класу, що здатний налагоджувати зв’язки з 
європейською і технологічною сучасністю. З іншого боку, продовжував існувати державний 
апарат, як пережиток радянських часів. Після розпаду СРСР розпався політичний клас 
комуністів, а колишня комуністична верхівка перетворилася на олігархів, зберігаючи владу у 
своїх руках. Лідери комуністів мали прямий доступ до державної спадщини і на момент 
приватизації їм вдалося заволодіти державними благами. Прості люди, які ані не мали доступу 
до державних володінь, ані не знали, як захистити власні права перед благами, котрі вважалися 
спільною власністю, залишилися обабіч історії. Ті, хто має гроші, творять власну політику: 
захищають свої інтереси, засновують політичні партії і т. п. Кожна нова політична креатура 
представляє інтереси когось із олігархів. 

Громадянське суспільство випереджає на одне покоління динозаврів 
пострадянської системи, які, на жаль, продовжують втілювати свою політику 

За останні десять років це замкнене коло, яке нищить державу, породило вихор корупції. 
Пригадую одну радянську комедію [«Іван Васильович змінює професію». – Пер.], що в ній 
головний герой придумав машину часу, завдяки якій Іван Грозний перенісся в радянські часи. 
Блукаючи суспільством, цар задавав всім екзистенціальне запитання: «А ти чий будеш?» Це 
запитання можна було б задати всім державним службовцям, які отримують засоби на прожиття 
не від держави, а від своїх «покровителів». Ця корупція нищить усіх. Навіть після Революції 
гідності, коли влада перейшла в інші руки, нові «можновладці» визначили так звані квоти,  
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 за якими кожній партії має бути гарантована певна кількість своїх людей в Уряді. Ми, усі 
релігійні лідери, виступили із відкритою заявою проти цієї ганебної практики. 

Громадянське суспільство випереджає на одне покоління динозаврів пострадянської системи, 
які, на жаль, продовжують втілювати свою політику. Ми зараз перебуваємо в тій самій 
ситуації, в якій перебувала Польща після падіння Берлінської стіни. Уявімо собі, що є старе 
авто, яке не може йти в ногу з часом, і за його кермом сидить водій. Потрібно поміняти авто, 
але цього не зробить той, хто ним керує, тому що занадто з ним пов'язаний. Громадянському 
суспільству в Польщі вдалося зруйнувати стару систему завдяки руху «Солідарність», що його 
підтримував і в певному сенсі провадив Іван Павло ІІ. Президент-комуніст залишився з 
кермом у руках, але без старого автомобіля, тому з радістю підписав усі угоди щодо інтеграції 
з Європейською спільнотою. Але реформа системи управління і державного апарату не 
розпочалася і була очолювана не бюрократами чи політиками, а громадянським суспільством. 
В Україні – через два роки після Євромайдану – переживаємо аналогічну ситуацію. 

 Існує якийсь організований рух громадянського суспільства чи потрібно його створити? 
Яку роль у ньому відіграють Церкви? 

Так, рух є і він потужний. Ми вважаємо себе частиною громадянського суспільства, яке 
вимагає від нас ролі проводу. Служіння проводу, яке ми можемо надати, – це соціальна 
доктрина Церкви. Під час студій морального богослов’я нас навчали, що соціальна доктрина 
Церкви є необхідним засобом для євангелізації. Тоді я, чесно кажучи, не дуже хотів у це 
вірити, тому що для нас, українців, ця доктрина була досить важкою для розуміння. Тепер же 
я дійшов до переконання: для побудови справедливого суспільства, для з’ясування моральних 
основ соціальної активності соціальна доктрина Церкви є необхідною і рятівною. Як Церкви, 
ми втішаємося повагою і до нас прислухаються не тому, що говоримо не просто про речі, що 
відбулися дві тисячі років тому, а тому що проголошуємо Євангеліє, втілене в сучасне життя 
нашого народу. 

Екзистенціальне запитання, що його наші вірні нам задають, звучить так: чому ми 
страждаємо? Чи має якийсь сенс жертва нашого життя? Що з нами буде? Чи можемо на щось 
сподіватися? Чи є якісь підвалини, які ще не зруйновані? Ані президент, ані прем’єр-міністр 
не здатні відповісти на ці запитання. Відповіді можна знайти лише відштовхуючись від 
постулатів християнської віри. Якщо релігійні діячі не займаються політиканством, а 
допомагають відповісти на ці глибокі питання, відкривають основи християнської надії, то до 
них прислухаються. В Україні, коли наша чи інші Церкви виявляють якусь позицію, до нас 
прислухаються. Рівень довіри до Церков становить 40 відсотків. Але це довір’я вимагає від 
нас також відповідальності. Блаженніший Любомир (Гузар) казав: «Наша Церква немає 
нічого, окрім доброго імені». Тому ми спроможні підтримати деякі здорові ініціативи. 

Поширеною є спокуса анархії. Після того як Янукович дав наказ стріляти у власний народ, 
настала повна недовіра до всіх політиків: тих, що були раніше; тих, що є зараз; і тих, які 
прийдуть у майбутньому. Тому ми, як релігійні лідери, вважаємо своїм обов’язком 
організувати певні ініціативи громадянського суспільства, щоб скерувати цю енергію і цю 
навіть «ревність» у правильне русло. 

Разом із Патріархом Філаретом із Київського Патріархату ми започаткували Національний 
форум «Трансформація України», який отримує дедалі більший кредит довіри. Він має певні 
аналогії із «Солідарністю» і, властиво, є закликом до солідарності. Багато людей відгукнулися 
позитивно на цей заклик, беручи на себе деякі обов’язки. Ми створили наглядову раду, до якої 
не входять політики. Учасниками є віруючі різних конфесій і релігій, а також невіруючі. 
Цікаво, що до групи розробників Форуму увійшов також Голова представництва 
Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський, який добре знає історію «Солідарності». 
Представники західних урядів також побачили в цьому Форумі гідного і розумного 
співрозмовника. Вони розуміють, що люди при владі будуть лише певний час, а потім їх 
замінять, натомість Церкви залишаться. Коли ми організовуємо засідання цього Форуму (раз 
на квартал), то запрошуємо також представників неурядових організацій.  
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Як було і на Майдані, люди організовуються спонтанно, за власною ініціативою. Ми маємо 
лише запропонувати їм можливість познайомитися і діяти разом. У Форумі немає якогось 
одного харизматичного лідера, а є секретаріат, який бере на себе відповідальність за 
організаційні та презентаційні заходи. 

Нас надихнула «Солідарність»: ми хочемо створити спільний проект європейської країни і 
дати життя новому суспільному договорові. Майже рік ані політики, ані влада не хотіли нас 
слухати. Але тепер керманичі розуміють, що для того, аби мати довір’я народу, їм потрібно 
прийняти і втілити цей проект. За останні два місяці і Президент, і представники нового Уряду 
помітили цей проект і розпочали діалог із нашою групою. Нещодавно один із членів 
наглядової ради був призначений на посаду міністра культури. Люди нарешті зрозуміли, що не 
існує «доброго царя» і що майбутнє нашої країни залежить не від світових потуг, не від 
доброти чи злоби політиків, а від нашого внеску. 

Отже, ви не очікуєте розв’язку від міжнародної дипломатії…Будь-який розв’язок ніколи не 
буде ефективним, якщо Україна сама не зможе породити власний проект розвитку і побудови 
європейської держави. Інакше в домовленостях між могутніми світу цього ми завжди будемо 
об’єктом торгів, і український народ втомився від цього. Ми самі маємо захистити власні 
інтереси, взятися до роботи, щоб відбудувати нашу країну. Як Церква, ми не маємо права грати 
в політику влади. Наша Церква, я, як її Глава, маємо звіщати Євангеліє, і нашим інструментом 
є соціальна доктрина Церкви. 

Ми не хочемо входити в полеміку, яка справедлива ціна. Але якщо нам 
твердять, що та ціна, яку платить за газ населення, є справедливою, то чому 
тоді Церквам пропонується знижка на половину? 

Один із останніх прикладів. Із 1 травня Уряд підвищив ціни на газ під тиском західних урядів, 
які не толерують різних поблажок на ринку. У минулому в нас було закладено три типи цін: 
комерційна (для індустріального виробництва з метою прибутку), звичайна і ціна для бідних 
верств населення зі знижкою. Церкви платили комерційну ціну. Після того як тарифи було 
змінено, Церквам і релігійним організаціям було запропоновано платити половину ціни за газ. 
Це викликало великі дискусії. Чому переселенці мають платити всю ціну, тоді як Церкви 
платять за зниженим тарифом? Звичайно, таке полегшення сильно підкопує кредит довіри до 
Церков. І тоді я виступив із заявою: наша Церква має платити справедливу ціну, не зі знижкою. 
Ми не хочемо входити в полеміку, яка справедлива ціна. Але якщо нам твердять, що та ціна, 
яку платить за газ населення, є справедливою, то чому тоді Церквам пропонується знижка на 
половину? Перед тим як змінювати ціну на газ, потрібно було обговорити це питання, щоб 
рішення не виглядали сумнівними. Без обговорення немає прозорості, неможливо говорити 
про відкритість суспільства. 

Чи ви були єдиним, хто на це відреагував? Яка була відповідь опозиції? Ця заява мала 
великий резонанс. Мій голос був єдиним, але думаю, що він мусів прозвучати. Глави інших 
Церков промовчали. Треба зауважити, що якраз були пасхальні дні і увага була зосереджена на 
іншому. Але в мережі це питання жваво обговорювалося і люди побачили, що Церква може 
бути провідним моральним голосом. Церкви мають проголошувати моральні принципи вже 
згаданої соціальної доктрини. Якщо ми хочемо мати справедливе суспільство, побороти 
корупцію, бути незалежними від ручного правління влади, то повинні брати на себе 
відповідальність, знаючи, що за це треба платити. Це був приклад, як Церква може втручатися 
в питання соціального характеру не на рівні політики, а твердо дотримуючись принципів 
справедливості та з готовністю приймаючи наслідки власних заяв. 

Конфлікт на Донбасі, на східних теренах, є виявом глибшої напруги? Україна – це не 
лише Донбас. Усе суспільство переживає критичний час, в який пробуджується свідомість, але 
також з’являється напруга. Увага світової громадськості прикута лише до тієї території, на якій 
відбуваються конфлікти. Деякі люди, особливо дипломати, стверджують, що на 
пострадянському просторі не існує громадянського суспільства. Справді, у країнах, що 
перебувають під владою диктатури, громадянське суспільство не має можливості існувати.  
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Під громадянським суспільством маємо на увазі сферу суспільних відносин поза сім’єю, 
державою та бізнесом, в якій люди об’єднуються для задоволення спільних інтересів. У 
радянському суспільстві партія узурпувала право бути єдиним рупором громадян і вважала себе 
уособленням інтересів народу. Існував комітет у справах релігій і культу, тому що Церкви не 
мали статусу юридичної особи. Але крок за кроком, коли демократія утверджується, тиск влади 
і олігархів не може претендувати на всеохопний вплив. Створюється простір для громадянських 
свобод і він заповнюється. Можливо, є якісь обмеження громадянських свобод, але Євромайдан 
пробудив ініціативність громадян. Сучасне громадянське суспільство є дуже активним, навіть 
більше, воно є потужним лідером багатьох суспільних процесів. Думка громадськості 
віднайшла свою силу. Церкви не є приналежними ані до влади, ані до олігархів – ми є 
організованою та структурованою присутністю громадянського суспільства. Церковні 
структури є важливими, тому що можуть запропонувати громадянському суспільству 
організаційну форму. В іншому випадку переможцем буде той, хто сильніший і хто більш 
агресивний.                                                                                                                                                 
Зараз усі говорять, що Україну накриває хвиля популізму. Нові вибори призвели б до того, 
що цей популізм нас просто б затопив і знищив 

Переживши державний атеїзм у Радянському Союзі, у 90-х роках ми були свідками 
відродження релігійних почувань віруючих. Нині 80 відсотків населення вважають себе 
віруючими. Звичайно, що немає єдиної Церкви, яка є виразником релігійності народу. Церкви 
мають співпрацювати, щоб їхнє послання було авторитетним, особливо якщо ми пропонуємо 
суспільству проект нового суспільного договору, який, на мою думку, має базуватися на 
принципах християнської моралі. Процес секуляризації наступає, також в Україні знаходять 
підтримку певні «ідеології» (наприклад, гендер, антиклерикалізм), які поширені в Європі. Голос 
Церков, наша позиція і наше вчення мають великий вплив на думку громадян. 

Якщо б вам дали таку нагоду, чи ви ще раз вийшли б на вулиці в організованій формі? 
Слід визнати, що протестні настрої існують і досі виявляються в різних заходах. Але, на мою 
думку, виходити на вулиці зараз не доречно. Саме тому ми започаткували Національний форум, 
щоб скерувати цю суспільну енергію в конструктивне русло. У часи Майдану Церкви вийшли 
на вулиці разом з народом. Зараз усі говорять, що Україну накриває хвиля популізму. Нові 
вибори призвели б до того, що цей популізм нас просто б затопив і знищив. Більш обачливі 
інтелектуали вважають, що не варто йти на цей ризик. 

Чи справедливе твердження, що російська агресія посприяла переходові різних віруючих 
Православної Церкви Московського Патріархату до Православної Церкви Київського 
Патріархату чи до Греко-Католицької Церкви? Це дуже складний феномен і його не 
можна спрощувати. Це правда, що Православна Церква Московського Патріархату роками 
використовувалася як інструмент національної та міжнародної політики Російської Федерації 
для поширення її ідеології. Без сумніву, російська зброя вбиває без розрізнення, чи то українця, 
чи росіянина, чи католика, чи православного. Ті вірні, які відносили себе до Православної 
Церкви (МП), дивлячись на те, як їх рідних убивають російські військові, почали запитувати 
себе: що каже моральний авторитет моєї Церкви на ці речі? І для цих людей їхній патріарх 
вмить став патріархом агресора.  

Чи Патріарх Московський і всієї Русі Кирило висловлювався колись щодо подій в 
Україні? Фактично, він благословив агресивну політику Росії, у прямий і непрямий 
спосіб. На Донбасі є багато випадків, що російські православні священики під ризами носять 
зброю і стріляли в українських солдат. 

А дехто каже, що також греко-католицькі священики стріляли. Це неправда. Декілька 
місяців тому Всеукраїнська рада Церков і релігійних організацій мала зустріч із новим головою 
СБУ. Представник Православної Церкви (МП) нарікав: «Тепер нас звинувачують, що ми є 
інструментами політики агресора». Голова СБУ одразу ж наказав своїм підлеглим представити 
документи, які доводять збройну участь священиків МП у військовому протистоянні. Звичайно, 
що ця Церква зараз перебуває в кризі, тому що одна частина її вірних знаходиться на одному 
боці конфлікту, а інша – на другому.  
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  Деякі вірні і надалі залишаються в цій Церкві, кажучи: «Ми ходимо до Церкви не для того, 
щоб молитися патріарху, а щоб молитися Богові», – а інші переходять до іншої конфесії. Не 
можу сказати, що багато із них перейшли до нашої Греко-Католицької Церкви. Вони віддають 
перевагу іншим Православним  Церквам. 

Ми, греко-католики, відчуваємо своїм обов’язком будувати в дусі любові 
братерські відносини з Православною Церквою 

Подам вам такий приклад. Одного разу я поїхав до Константинополя і відвідав церкву Святого 
Юрія. Там став свідком хрещення двох студентів із Києва. Обряд здійснював один капелан, 
відповідальний за місії серед слов’ян. На завершення обряду я підійшов до цих хлопців і 
запитав їх: «Звідки ви?» «З Києва». – «Ви приїхали до Константинополя, щоб охреститися?» – 
«Ми не були християнами. Захотіли стати православними, проте не в Російській Церкві, а в 
одній з Церков, яка визнана всіма». Тож є люди, які шукають альтернативи. Однак не всі 
розрізняють визнаних і невизнаних Церков: це досить важко зрозуміти не дуже обізнаним 
людям. Багато – внаслідок дискредитації моральної позиції власної ієрархії – покидає Церкву. 
Побоююся, що ця група, почуваючись зрадженою у власній Церкві, просуватиме в 
майбутньому процес секуляризації. 

Ми, греко-католики, відчуваємо своїм обов’язком будувати в дусі любові братерські 
відносини з Православною Церквою. Водночас ми повинні розуміти, що відбувається. Бо 
кожна непоміркована заява може принести більше шкоди, аніж користі. Ми намагаємося 
будувати діалог, наскільки це можливо. Намагаємося підтримувати зв’язок із конкретними 
особами, тому що тут ідеться не про якісь ідеї, а про життєві ситуації. Ми переживаємо досить 
складний феномен. Зовні дехто спрощує цей процес і каже, що тепер всі переходять до 
Київського Патріархату. Але це не цілком так. Ось уже декілька років після духовної 
революції, що відбулася на початку 90-х років, як карта релігійної України в загальному 
стабілізувалася. 

Чи можливо, що зустріч на Кубі між Папою Франциском і Патріархом Кирилом, яка 
завершилася підписанням Спільної декларації, була ініційована і використана Кирилом 
для збільшення власної видимості та престижу на міжнародній арені? 

Nihil novum sub sole [Немає нічого нового під сонцем. – Пер.]. У 60-х роках, під час 
Кубинської кризи, президент Хрущов зрозумів, що саме Церква могла б стати посередницею у 
пошуку мирного вирішення конфлікту. Завдяки обачливості і святості Івана XXIII світ, що 
стояв біля прірви ядерної війни, зміг прожити опісля ще десятки років у мирі. Радянська влада 
використовувала Російську Православну Церкву – там, де не міг пройти радянський дипломат, 
ішов єпископ Церкви. Це все повторюється ще й сьогодні. Росіяни зрозуміли, що стоять на 
порозі глобального конфлікту, особливо на прикладі міжнародного зіткнення в Сирії, де 
політики не здатні домовитися. Папа Франциск є дуже подібним (завдяки харизмі) до Папи 
Івана XXIII, тому відбувається повернення до старих моделей. Але не хочу входити в 
політику. 

Мені особисто Папа сказав, що я маю не лише право, а й обов’язок 
критикувати Декларацію 

Найбільшого болю Україні завдало неправильне трактування мети документа. Папа 
проголосив, що він хотів, щоб ця заява мала пасторальний характер. Також кардинал Кох, 
президент Папської ради у справах єдності християн, на зустрічі із семінаристами Української 
колегії в Римі вжив щодо Декларації термін «пасторальна». Ця Декларація, написана частково 
в Римі, говорить про пасторальну ситуацію в Україні, але, по суті, її ігнорує, і під час 
підготовки документа навіть не проводилися консультації зі сторонами, про які в ньому 
йдеться. Тому заклики і терміни, які були вжиті та які мали б бути вказівками щодо 
пасторального плану дій, прозвучали як невідповідні, образливі і такі, що виходять за межі 
контексту. Пасторальна практика суто теоретичного характеру, яка написана «зі стелі» і не 
бере до уваги пастирського контексту, нікому не потрібна.  
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 Проте саме так і сталося. Незважаючи на це, я підтримував сам факт зустрічі, яка була 
бажаною роками і яка, Богу дякувати, відбулася. 

Колись планувалася зустріч Алексія, Патріарха Московського, з Папою, але напередодні 
не було згоди щодо Декларації і зустріч скасували. Цього разу зустріч відбулася, 
незважаючи на труднощі з приводу тексту Декларації. УГКЦ була аргументом і каменем 
спотикання. У часи патріарха Алексія в Україні не проливалася кров. Вразливість народу була 
іншою. Припустимо, що та зустріч відбулася, навіть із не дуже позитивною Декларацією 
стосовно греко-католиків: біль не був би таким сильним, як зараз. Сучасний контекст є зовсім 
іншим: щодня гинуть люди через російську зброю, і вразливість зросла. Папа завжди 
сприймається в Україні, навіть серед православних, як світоч істини, вважається 
універсальним арбітром, який знаходиться понад сторонами, що конфліктують. Але після 
Декларація це світло померкло. Ми потребуємо цього світла, особливо в цей час страждань. 

Проте слід підкреслити, що на нашій зустрічі зі Святішим Отцем ми отримали від нього дуже 
чіткі меседжі: 1) не можна займатися екуменізмом, жертвуючи однією зі Східних Католицьких 
Церков; 2) ця Декларація є «дискусійною», вона не є ані Євангелієм, ані необхідною умовою 
діалогу; 3) мені особисто Папа сказав, що я маю не лише право, а й обов’язок її критикувати. 
Без цих трьох меседжів мені було б важко робити якісь заяви. У цій Декларації Рим сказав 
своє слово, але це ще не остаточне твердження. Roma locuta, sed causa non finita [«Рим сказав, 
але справа ще не закінчена» - перефразування відомого вислову Roma locuta, causa finita.  

Можливо, це було якоюсь несподіванкою для ватиканської дипломатії… 

Критика, з якою я дозволив собі виступити, полягає в тому, що дикастерії, котрим було 
доручено підготувати текст документа, перевищили свої повноваження. Якщо я маю справу з 
ділянкою, в якій я не компетентний, то покладаюся на експертів. Так мали б діяти всі 
службовці, зокрема й у Ватиканській курії, де є багато різних і престижних обов’язків. Ця 
Декларація була запланована як документ пасторального характеру, але потім, фактично, 
увійшла в політичну та дипломатичну царину. Ми завжди відкриті до діалогу. Ось уже два 
роки залучені до цього процесу. Тож, коли обговорюється така важлива тема, потрібно щоб у 
цьому також брали участь люди, які живуть у тих ситуаціях, про котрі йде мова. 

 Кардинал Комастрі: Вервиця – це найкраща квітка, яку даруємо Богородиці           
                    
За прикладом Пречистої Діви Марії також і ми повинні сказати: «Так», – цим закликом 
кардинал Анджело Комастрі, звернувся до вірних, серед яких були й похилі віком, і люди на 
інвалідних візках, і діти в колясках. 

Вихідною точкою своїх роздумів кардинал Комастрі обрав статую Мікеланджело «П’єта» – 
«Оплакування Христа», що знаходиться в базиліці святого Петра у Ватикані. «Бог послав 
Свого Сина в нашу викривлену історію для того, щоб її випрямити», пригадав він, звернувши 
увагу на те, як Бог постукав до серця Марії, Яка сказала Своє «так». Також і ми повинні 
сказати наше «так». Згода Пречистої Діви Марії, Її «так!» розцвіло на ґрунті смирення, а не 
гордості.  

Вікарій Папи для Держави-Міста Ватикану зосередив свої роздуми на важливості молитви, 
яка перемінює життя та стосунки між людьми, закликавши: «Проказуймо вервицю в сім’ї!» 

«Наново розпочнімо молитись вервицю в наших родинах: молитва перетворює життя, змінює 
стосунки. Франсуа Моріак, видатний та віруючий письменник двадцятого століття, сказав: 
«Коли ми стискаємо в руках вервицю, тим самим стискаємо руку Марії»», Яка допомагає нам 
пройти дорогою життя, що в наш час є повна небезпек, але з мамою кожна дитина почувається 
безпечно. Молімось вервицю в родині. Це найкраща квітка, яку можемо подарувати 
Богородиці». 
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Адміністратор Парафії Покров Пресвятої Богородиці  

о.протоєрей Тарас Горпиняк  
тел. 8272 6031. Мобільний тел. 0424 405 441. 

Fr. Taras Gorpynyak, Parish Priest - tel/fax 8272 6031 mobile: 0424405441  
Protection of the Mother of God Parish, 1A Davenport Tce, Wayville 5034 SA  

          e-mail: uki99@tpg.com.au  
   
           Fr. Paul Babie, Assistant Priest, tel. 8313 5521paul.babie@adelaide.edu.au   
                    
                                              Web-site: www.catholicukes.org.au  
                

     We’re now on facebook! Search: Ukrainian Catholic Church Wayville  

ВЕЛИКОДНІ ПОЖЕРТВИ - EASTER DONATION.  

Н. Андрушко, М. Антонів, М. Armenores(Омельчук).  

M. &  L. Black,  Ф. і В. Бандяк, Я. і М. Бойко, А. Боленкова, З.і М. 

Болецькі, П. Болецький, Lee-Anne Boleckyj&Greg, P&H Bowis, Я. і І. 

Будас. 

М. Гаврилюк, В. і Л. Гаврилюк, Н. Голіян, М. Гузійчук, Mr & Mrs T & 

I Healey & Pomazak,  . 

В. і Л. Дацків, С. Дністрянський, Е. Дмитрів, Є. і Н. Дяків. 

С. Заболоцькa, А. Захарко.   
М. і О.   Іванів.      

A. Кайкан, Р. Кайкан, К. Кеда, С. Коваль, Є. Колісник,  Л. Костик, А. 

Курпіта, M&A Cousins. 

В. і М. Лабаз, І. і Л. Ліпкевич.   

Є. і М. Майборода, Л. Маковійчук, І. Мілан, Р. Мілан, A. Мисько, Т. 

Місяйло, П. Москвяк, др Т. і О. Муляр, Д. і І. Макух.    

М.&G Smith (Надольська), H. & P. Pawson(Надольська), О. і В. 
Недошитко, Ю. і Р. Нестор, др. Р. і Л. Новосільські. 
А. Олесницький, Н. Оленич, Я. і Л. Охота, Ю. Охота.  
О. Пивовар.   

З. і Л. Ростик, E. i С.  Русін. 

Б. і Р. Сабадаш, М. Сабадаш, М. Самойленко, А. і Л. Семчишин,  Е. 

Сикала, др. В. Сикала,  С. і І Снятинські,  Е. i I.Соловій, М. Смаґала, 

В. і Є. Станко,  С. Строцька, А. Сукач.   

L&M Utry(Ковтун).    
М. Чепак, В. і Є.  Чулак.  
М. Шиховська. 

М. Ткачук.  

С.  Фарфанюк, Ю. і  Н.  Федик.   

З подячною молитвою за всіх Вас - отець Тарас. 


