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 ЛИРСОПАД                                NOVEMBER       

                              Роль Церкви — бути поруч                                                   
Завершився Синод католицьких єпископів на тему «Покликання і місія сім’ї у Церкві 
та сучасному світі». Про перебіг, головні питання Синоду та перспективу втілення його 
рішень розмовляємо з його учасником — владикою Борисом Ґудзяком, єпископом 
Паризької єпархії Володимира Великого для українців візантійського обряду у Франції, 
країнах Бенілюксу та Швейцарії.             
 — Преосвященний владико, для початку розкажіть, будь ласка, що ж це за такий 
церковний орган — Синод єпископів, яка його структура та основні завдання?   
 — Історія Синоду єпископів розпочалася після Другого Ватиканського Собору, який був 
скликаний на початку 60‑х років минулого століття папою Йоаном ХХІІІ. Власне, 1965 року 
на відкритті останньої сесії цього Собору вже наступний папа, Павло VI оголосив своє 
рішення про створення Синоду єпископів. Отже, цього року святкуємо 50 річницю Синоду 
єпископів. 

Слово «синод» із грецької означає «іти разом», а отже, головна характеристика цієї 
інституції — спільність, колегіальність. Таким чином, Синод це місце зустрічі єпископів на 
чолі з Папою Римським. Під час цієї зустрічі вони обмінюються інформацією та досвідом, 
щоб разом шукати пасторальних рішень важливих питань, які стосуються життя Церви та 
світу, такі як священство, єпископство, подружжя. Були Синоди, які розглядали також болісні 
соціальні питання Африки чи Близького Сходу. Предмет обговорення Синоду залежить від 
типу асамблеї: чи це чергова, чи позачергова, чи спеціальна. Цього року ми мали 14‑ту 
асамблею чергового Синоду. Від початку заснування це вже 27‑ма синодальна зустріч 
католицьких єпископів, на трьох із яких обговорювали власне питання сім’ї.    
 — Яку ж роль відіграє Синод єпископів при Папі Римському?   — Варто пам’ятати, що 
Синод єпископів у Римі є консультативним, а не законодавчим органом. Документ, який 
видається наприкінці такого Синоду, можна вважати свого роду порадами для Папи 
Римського, на підставі яких Вселенський Архиєрей може видати Апостольське послання чи 
енцикліку. 

Важливість Синоду полягає ще й у тому, що в ньому беруть участь єпископи усього світу, які 
представляють різноманіття культур та соціальних контекстів. Це особлива нагода — як для 
Папи Римського, так і для всіх членів Синоду — відчути вселенськість Церкви, краще 
зрозуміти питання, що турбують людство на різних континентах. Темою цьогорічного 
чергового Синоду було «Покликання і місія сім’ї у Церкві та сучасному світі». Питання 
сім’ї — багаторівневе, включає багато вимірів та аспектів, тим паче, якщо візьмемо до уваги 
виклики та кризи сьогодення. 

— Ви вперше брали участь у Синоді. Які Ваші враження від його перебігу?                               
— Для мене ці три тижні були і школою, і духовними вправами. Синод супроводжувався 
постійною молитвою, на якій були присутні отці Синоду, мужі Церкви з великим духовним 
досвідом. Цікаво було почути думку експертів-богословів, а особливо представлення 
сімейних пар, яких на Синоді було більше двох десятків.  
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Їхня присутність і доповіді були даром для Синоду: адже, погодьтеся, говорити про сім’ю без 
сімей, без їхнього голосу, мабуть, неправильно і не надто ефективно. Тому вони були не 
просто слухачами, а й активними дорадниками отцям Синоду. Загальна кількість учасників 
сягала 345 осіб. 

— Розкажіть, будь ласка, як виглядала праця Синоду.  

— Ми працювали достатньо інтенсивно. Наради, пленарні засідання починалися о дев’ятій 
ранку і закінчували о сьомій вечора, з перервою на обід. Окрім того, передбачалася праця у 
малих групах: чотири англомовні, три італомовні, три франкомовні, дві іспаномовні, та одна 
німецькомовна. Це і були п’ять офіційних мов Синоду. Упродовж пленарних засідань кожен 
мав змогу виступити однією з зазначених мов із регламентом у три хвилини. Подальші 
обговорення відбувалися вже у малих групах. Наприклад, наша мала англомовна група 
налічувала 29 учасників, із яких 21 єпископ. Загалом ми представляли 20 країн — усі 
континенти: Австралія і Нова Зеландія, Африка, Західна і Східна Європа, Південна й 
Північна Америки, також Азія, від Лівану до Індії, Бангладешу та Філіппін. Такий формат 
праці дозволяв краще заглибитися в суть питань, а відтак і чіткіше відпрацювати відповідні 
пасторальні рішення. 

З пошаною і молитвою, з відчуттям богословських тонкощів, учасники Синоду зробили 
чимало пропозицій щодо остаточного документу. Хоча багато їх зазначали, що робочий 
документ не був достатньо добре відредагований. Спочатку Отці і члени Синоду внесли 
300 пропозицій шляхом своїх пленарних виступів. Відтак, у малих групах було 
сформульовано ще 1200 пропозицій і поправок до робочого документа. Багато з них були 
інтегровані в текст, який нам представили в середу останнього тижня сесії. У четвер визріло 
ще 250 реакцій на вже оновлену версію. Знову багато пропозицій було враховано. У суботу 
Отці Синоду остаточно проголосували кожен із 94 параграфів окремо. Більшість позицій 
прийнято великою більшістю голосів, у деяких випадках майже одноголосно, і лише щодо 
декількох із них було більше число негативних голосів. 

— Навколо яких питань виникало найбільше дискусій?  

— Основна тематична лінія, яка була в центрі обговорення на Синоді і яка, відповідно, 
пронизує увесь документ, — це пошук відповіді на питання, як Церква сьогодні може 
допомогти сім’ї, зважаючи на всі виклики сучасності. Як Церква може супроводжати сім’ю у 
її звивистому життєвому паломництві. Взагалі Синод підкреслював радість сім’ї та гарні 
приклади християнського родинного життя. Добрі родини є прикладом і вчителями сімейного 
життя. Вони свідчать, що християнська сім’я можлива, навіть за трудних обставин. Чимало 
дискусій велося щодо питання розлучених і повторно одружених, щодо їхнього місця у 
Церкві; розмірковували, як вийти назустріч тим, хто певним чином канонічно обмежений, 
тобто не може приступати до Причастя. Окрім того, великої уваги надали обговоренню 
економічної та соціальної ситуації сучасних сімей в цілому світі. Порушувалося також 
питання насильства та воєн, від яких сьогодні потерпають мільйони людей. Синод звернув 
увагу на насильство у сім’ї, сирітство, вдівство, окрему роль чоловіка, жінки, дідусів та 
бабусь. Окремо Синод акцентував питання святості, молитви, Святого Письма, примирення і 
прощення у сім’ї. 

— У світових медіа чітко було відчутно певне напруження навколо цьогорічного Синоду, 
присвяченого питанню сім’ї. Дедалі частіше озвучувалися думки, що в Католицькій 
Церкві назрівають революційні зміни, наприклад — щодо морального вчення про сім’ю. 
Ваш коментар щодо такої позиції масмедій. 

— Преса, аналізуючи роботу Синоду, часто протиставляла питання правди і милосердя. 
Проте цього протиставлення не може бути. Всі Отці Синоду добре розуміють, що немає 
милосердя без правди і немає правди без милосердя. 
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Хотів би наголосити, що поодинокі теми, які порушувано в ЗМІ, не повинні затемнити сотні 
інших важливих аспектів і викликів, які стосуються сімейного життя сьогодні. Наприклад, 
проблема бідності, бездомності, еміграції, війни, вимушений виїзд зі свого дому та зі своєї 
країни. Сьогодні близько трьох мільярдів (а це майже половина людства!) живе з бюджетом 
менше ніж 2 долари на день, 100 мільйонів людей — бездомні, 150 мільйонів — сироти, 
60 мільйонів — біженці, серед яких є багато українців. Це все важкі реалії, які безпосередньо 
впливають на інститут сім’ї сьогодні. Тому великої уваги на Синоді приділялося саме 
обговоренню економічної та соціальної долі людства. Зрештою, наприкінці Синоду був 
представлений документ щодо війни в Іраку, Сирії, на Близькому Сході, в Африці та в 
Україні. 

— Чим же спричинене очікування зміни морального вчення Церкви? 

— Гадаю, передусім тим, що воно входить у разючий дисонанс із сучасним радикальним 
індивідуалізмом, який дедалі частіше стає чи не єдиним критерієм для ухвалення життєво 
важливих рішень. Сьогодні людина керується такою філософією: важливо, щоб я 
реалізувався, важливо, щоб мені життя подобалося, важливо, щоб життя було мені приємним. 
Це все важливі аспекти життя, однак вони уражені отрутою людського егоїзму. Не варто 
забувати, що наше людське життя набирає своєї повноти лише у стосунках, у самовіддачі. 
У Бозі три Особи перебувають у постійному діалозі. Так і ми, створені на Його образ і 
подобу, у своїй «духовній ДНК» маємо потребу взаємин. Відповідно, вольовий, радикальний 
індивідуалізм, який наголошує на окремішності, автономності індивідів, розмиває зв’язок з 
іншою особою чи в родині, чи в громаді, чи в суспільстві, чи то в країні, чи в міжнародному 
контексті. Він становить велику загрозу для сімейного життя. Батьки шукають самореалізації, 
залишивши дітей осторонь. Чоловік дбає про своє задоволення, забуваючи про дружину, і 
навпаки. Дедалі більша прірва твориться між поколіннями. Дідусів і бабусь у поважному віці 
та в кволому стані вважають тягарем, якого можна позбутися, як одноразової посуди; 
незаплановану дитину абортують. Ми постали перед викликом збереження людської гідності, 
яка вповні проявляється та розвивається у стосунках, у взаємних зв’язках. Церква в жодному 
разі не може піти на такі компроміси. Ми покликані зберігати Богом об’явлене передання, але 
й, звісно, маємо бути відкритими на людину, яка стоїть перед нами, з її ранами та болями. Не 
просто декларувати принципи, а бути поруч. 

— Нещодавно один із римських професорів морального богослов’я Базіліо Петра у своєму 
блозі зазначив, що на Синоді бракувало перспективи східного богослов’я сім’ї та 
подружжя. Чи поділяєте Ви думку римського професора? 

— Мені важко до кінця погодитися з професором Базіліо Петра, оскільки на Синоді, окрім 
представників п’ятнадцяти Східних Католицьких Церков, були також делегати і 
Православних Церков. Наскільки мені відомо, у малих групах таки розмірковували над 
православними практиками чи особливостями богослов’я. Від нашої Церкви було троє 
владик. Із 271 присутніх єпископів — це більше ніж один відсоток, хоча наша Церква 
становить пів-відсотка усіх католиків. Якщо взяти до уваги, що в залі було близько 
30 представників Східних Церков, то це майже 10 відсотків від загальної кількості. Тому 
християнський Схід був присутній на цьому Синоді дуже видимо. 

— Можливо, якихось питань не порушили під час Синоду, а варто було б? 

— Годі відповісти категорично. Напевно навіть за три тижні не можна порушити всіх 
сімейних тем, бо сім’я це велика частина людського життя. Синод справді торкнувся дуже 
багатьох тем. По-перше, він працював на підставі документу, що готувався протягом року. 
Відтак, обговорення тривало три тижні, де кожен мав змогу висловитися. Було внесено 
майже 2000 поправок та пропозицій. Очевидно, що всі теми неможливо представити та 
проаналізувати вичерпно. Думаю, нам ще довго треба буде осмислювати усе представлене, 
щоби його належно впровадити в життя. 
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— Все ж, як Ви вбачаєте практичне втілення постанов Синоду, в УГКЦ зокрема? 

— Я ще не маю повної стратегії. Наприклад, у Парижі, у своїй єпархії у Франції, Бенілюксі, 
та Швейцарії, я насамперед хочу зустрітися зі своїми священиками та мирянами, щоб 
розказати їм, як зараз Вам, про перебіг Синоду, його важливість для нашої Церкви та 
суспільства загалом. Відтак заохочуватиму ознайомитися з синодальним документом. 
Спробуємо продумати, як представити його на парафіяльному рівні. Оскільки документ 
стосується кількох сотень тем, то для початку виокремимо з нього кілька пріоритетних для 
нашої єпархії та вірних у Франції, Швейцарії та країнах Бенілюксу. Звичайно, що процес 
впровадження синодальних рішень буде тривалим. На це треба роки, а то й десятиліття.    
— У своєму виступі на Синоді Ви наголосили на особливості проблем сімей, які несуть 
на собі тягар комуністичного минулого. Зокрема, Ви говорили про страх та брак довіри, 
які унеможливлюють нормальний розвиток подружнього життя. Чи можливо 
позбутися цього тягаря, і як це зробити? 

— Від Албанії та Естонії до Китаю і В’єтнаму є 2 мільярди людей, що пережили комунізм або є 
нащадками тих, хто був уражений цією ідеологічною радіацією, яка вплинула на наші «духовні 
хромосоми». На прикладі нашого політичного життя, покаліченого корупцією та іншими 
болячками, бачимо, що ми таки чимало спотворені тоталітарним минулим — живемо в 
широкому посттравматичному шоку. Це можна вилікувати лише любов’ю, правдою, щирими 
стосунками та законослухняністю. Це ті ідеї, про які ми говорили в часи Революції гідності. 
Звичайно, непросто втілити їх в життя. Я про це говорив на Синоді, адже інші країни і 
континенти не можуть до кінця усвідомити, що таке посттоталітарна спадщина. Можливо, ми і 
самі не до кінця її усвідомлюємо, тому не можемо її досі вилікувати. Однак ми працюємо в 
цьому напрямку. Я живу великою надією. Думаю, що Україна є епіцентром таких цілющих 
процесів. Ми сьогодні маємо велике завдання щодо Росії, яка знову поринає в авторитаризм, 
спричинений ностальгією за тоталітарною спадщиною. А це впливає на родинне життя. 
Радянський Союз пропагував культ Павлика Морозова, який видав свого батька партії, і кожна 
радянська дитина мала йти за його прикладом. Вдома дітям говорили: ти одне думай, друге 
говори, а третє роби, бо система систематично нищить, і ти в систему не включайся. 
А соціальне життя, політика і сім’я — це системи. Якщо ти боїшся входити в систему, 
довіритися, стати вразливим перед іншим, то годі тобі бути добрим сім’янином чи 
громадянином. 

— Паралельно з Синодом у Римі, зараз в Україні тривають дискусії щодо видалення з 
Конституції України визначення шлюбу як союзу чоловіка і жінки а також введення 
нового визначення «сексуальна орієнтація» як одного з початкових кроків у подоланні 
класичного розуміння сім’ї. Виходячи з тритижневої праці на Синоді, присвяченому 
питанню сім’ї, щоб Ви б порадили для ефективного протистояння згаданим викликам? 

— Я розмовляв із Президентом Петром Порошенком, який мене запевняв, що він такого закону 
не підпише. На моє переконання, нам усім над цим потрібно добре працювати. Нам усім треба 
молитися і говорити зі своїми політиками. Тут варто йти не шляхом пафосу чи крику, а добрих, 
твердих аргументів, щоби політики були переконані у своїх кроках щодо захисту сім’ї, а не 
щоб вони ухвалювали рішення тільки зі страху перед думкою Церкви чи своїми виборцями. Бо 
страх рано чи пізно мине, і тоді, якщо будуватимемо на страхові, ми опинимося у дуже 
скрутному становищі. 

— І на завершення: Ваше побажання українським сім’ям. 

— Раджу всім прочитати завершальне слово на Синоді Папи Франциска з суботи, 24 жовтня, і 
його проповідь із неділі 25–го. Коли я його слухав, то був глибоко зворушений. Вселенський 
Архиєрей говорить воістину Божими словами. Він представляє Великого Бога, який кличе нас 
до відповідальності, але сам є невимовно милосердний. Саме у милосерді найкраще 
проявляється Боже обличчя. Я думаю, що, прочитавши це слово, ми відчуємо особливе 
благословення на нас і на наших сім’ях. 

http://www.credo-ua.org/2015/10/144817
http://www.credo-ua.org/2015/10/144802
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   У двобої з системою: Митрополит Андрей Шептицький і більшовицька влада         
Митрополит Андрей Шептицький — особистість, яка встигла зробити за своє життя стільки, 
скільки, здавалось би, не під силу одній людині.  
Аристократ зі спольщеного галицького боярського роду, багатий, освічений, обдарований, 
вродливий, Андрей Шептицький усе життя присвятив українцям. Владика знав десять мов, 
здобув правничу, філософську та богословську освіту. Маючи чудові перспективи зробити 
успішну кар'єру як римо-католик, він став монахом-єзуїтом, а згодом вступив до монастиря 
отців василіян, а отже, був навернутий до релігії більшості українців-галичан — греко-
католицизму. Шептицький витрачав свої кошти, енергію, розум, поєднував українців у духовну, 
патріотичну, добре організовану спільноту, творив з них націю… 

Великий авторитет митрополита Андрея Шептицького виходив далеко за межі українського 
суспільства. Тому за життя владики навіть більшовицький режим не наважився зазіхати на 
права церкви, яку він очолював. Ще до війни робилися безуспішні спроби схилити владику 
Андрея приєднати Українську греко-католицьку церкву (УГКЦ) до Російської православної 
церкви (РПЦ). Лише 1946 року, вже після його смерті, було скликано неканонічний Собор у 
Львові, що заборонив УГКЦ і змусив греко-католиків піти у підпілля. 

Андрей Шептицький не мав жодних ілюзій щодо сутності більшовицької системи. Про це 
свідчить пастирське послання, датоване 2 серпня 1936 року, "Осторога перед загрозою 
комунізму": "Коли большевики говорили про свободу, розуміли неволю, коли говорили про 
добробут, тим словом називали голод, коли говорили про ради, совєти, тим словом називали 
систему, в якій нікому не вільно висказувати своєї думки, коли говорили про владу селян, 
розуміли систему, в якій селянин змушений до безплатної роботи, за яку не дістає навіть 
достаточного кусника сухого хліба. А коли говорили про владу пролетарську, то пролетаріятом 
називали касту, що кров із народу витискає". Відомо також, що 1939 р. в маєтку Шептицьких у 
Прилбичах працівники НКВС розстріляли молодшого брата митрополита Андрея — Лева і його 
дружину; згодом у Катині загинув і небіж митрополита Анджей. 

"Я хотів би обтерти сльози з очей тих, які плачуть, потішити кожного, хто сумує, 
покріпити кожного, хто слабкий, уздоровити кожного, хто хворий, просвітити 
кожного, хто темний. Я хотів би стати всім для всіх, щоби всіх спасти" 

Цій спотвореній дійсності Андрей Шептицький протиставив свою місію, яку він, попри всі 
перешкоди, наполегливо здійснював усе життя: "Я хотів би обтерти сльози з очей тих, які 
плачуть, потішити кожного, хто сумує, покріпити кожного, хто слабкий, уздоровити кожного, 
хто хворий, просвітити кожного, хто темний. Я хотів би стати всім для всіх, щоби всіх спасти". 
Отже, це був глибинний конфлікт цінностей: більшовицькій політиці, яка силою нав'язувала 
суспільству свою "правду", було протиставлено жертовну працю на благо свого народу. 

Відразу ж після "Золотого вересня" 1939 р., тобто першого приходу більшовиків у Західну 
Україну, органи державної безпеки отримали завдання пильно стежити за митрополитом і його 
оточенням. У таємних інструкціях наголошувалося, що, зважаючи на великий авторитет УГКЦ 
у суспільстві, співробітники НКВС мають бути дуже обережні, аби своїми радикальними діями 
не налаштувати проти себе місцеве населення. Директивою НКВС СРСР №20177 щодо 
діяльності оперативних груп НКВС на території Західної України та Західної Білорусії від 15 
вересня 1939 р. (тобто за два дні до вступу радянських військ на територію Польщі), було дано 
інструкції заарештувати насамперед поміщиків, дворян, капіталістів, урядовців, поліцейських, 
військових та ін. Проте наголошувалося, що арештів серед духовенства, особливо серед 
католиків, "поки що не здійснювати", а натомість збирати інформацію, яку можна буде 
використати так, щоб підірвати авторитет митрополита і УГКЦ. 

У близькому оточенні Андрея Шептицького постійно намагалися знайти "слабку ланку". Згідно 
з повідомленням другого відділу УДБ-НКВС УРСР від 16 червня 1940 р. зазначалося: 
"Встановлено, що між керівництвом греко-католицьких єпархій і митрополитом Шептицьким з 
одного боку і єпископом Хомишиним — з іншого, з низки канонічних, особистих та інших 
питань є розбіжності, які можна використати для роботи з розкладання греко-католицької  
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церкви і її керівництва". Було дано вказівку терміново зібрати і надіслати всі документи про 
суперечки між згаданими особами. Ця справа провалилася — єпископ Григорій Хомишин не 
піддався на провокації. Він був прихильником упровадження окремих елементів латинського 
обряду в УГКЦ (наприклад целібату серед священників), вступав у суперечки з Андреєм 
Шептицьким. Проте Григорія Хомишина так і не вдалося схилити до співпраці з НКВС. 1945 р. 
його заарештували, і того ж року він помер у Лук'янівській в'язниці в Києві. Під час візиту 
2001 р. Папи Івана-Павла ІІ в Україну єпископа Станіславівського Григорія Хомишина 
долучили до лику блаженних. 

Відомо, що митрополит Андрей Шептицький під час нацистської окупації, ризикуючи своїм 
життям і життям свого оточення, рятував євреїв у підземеллях львівського Собору святого 
Юра. Він також рятував в'язнів, яким на початку німецько-радянської війни пощастило втекти 
зі львівських в'язниць. Як згадує письменник-мемуарист, член ОУН Богдан Казанівський: 
"Уночі, з 23 на 24 червня 1941 р., у Бригідках, у Львові припинилися розстріли в'язнів, і НКВД 
з якихось невідомих причин опустило тюрму. Неприсутність енкаведистів у тюрмі використала 
тюремна обслуга (складалася з в'язнів) і розбила свою камеру, а також одну чи дві камери 
жіночі. Скоро жінки вийшли на вулицю і поскривалися де хто міг. Інші камери теж почали 
розбивати двері, декому це вдалося, і після довшого часу в'язні почали виходити на подвір'я, 
але в тому часі НКВД повернулося до тюрми й автоматним вогнем завернуло в'язнів до камер. 
У вівторок, 24 червня, НКВД у місті шукало за жінками, яким пощастило опустити вчасно 
тюрму. Того ж дня НКВД розшукувало теж і в забудуваннях св. Юра. Там нікого 
неприголошеного не знайшли, а відходячи, пригрозили: "Ми ще прийдемо і як когось 
неприголошеного знайдемо, всіх постріляємо, включно з вашим Стариком (тобто 
Митрополитом Андреєм)". 

Відступаючи на Схід перед стрімким наступом німецької армії, більшовики вчинили у 
в'язницях терор. Його жертвами, крім членів ОУН, стала безліч безневинних людей, якими 
були переповнені тюрми. Пізніше це вбивство радянська влада приписуватиме нацистам, проте 
переконливі докази вказують на те, що це злочини саме радянського тоталітаризму. Лише у 
Львові було знайдено тіла від 3 до 4 тис. в'язнів. Кілька тисяч людей було замордовано в інших 
тюрмах Західної України. 

"Наш Митрополит — то правдивий святець. Подумайте, коли ви вчора добивалися 
до брами, коли ми вже впевнилися, що ви дійсні в'язні, то тоді пішли до Їх 
Ексцеленції спитати, чи можна вас прийняти. І знаєте, що їх Ексцеленція сказали: 
"Впустіть їх, вони вже досить набідувалися, що буде їм, то й буде нам" 

За свідченням Богдана Казанівського, 28 червня разом з ним із в'язниці втекли 500—600 
зморених голодом осіб. Він зібрав коло себе більш як 20 сільських чоловіків, і вони кинулися 
рятуватися до Собору св. Юра. Їх впустили, хоча духовенство наражалося на смертельну 
небезпеку. Коли 29 червня врятованих запросили до їдальні на сніданок, чернець, який подавав 
їжу, розповів: "Наш Митрополит — то правдивий святець. Подумайте, коли ви вчора 
добивалися до брами, коли ми вже впевнилися, що ви дійсні в'язні, то тоді пішли до Їх 
Ексцеленції спитати, чи можна вас прийняти. І знаєте, що їх Ексцеленція сказали: "Впустіть їх, 
вони вже досить набідувалися, що буде їм, то й буде нам". Або ще одно — продовжував монах 
свою розповідь. Сьогодні рано ми знов запитували Їх Ексцеленцію, що не маємо чим вас 
нагодувати, бо запаси майже вичерпалися. І знаєте, що відповів Їх Ексцеленція? — "Брате, 
поділіться з ними тим, що маєте, як не буде нічого, то будуть вони голодувати і ми з ними". 

Коли 30 червня 1941 р. у Львові ОУН проголосила Акт відновлення Української державності, 
його підтримав митрополит Андрей Шептицький. Проте ці надії на соборну Україну не були 
зреалізовані — план ОУН поставити керівництво Третього Рейху перед фактом уже 
проголошеної Української держави провалився. Це стало підставою для радянської пропаганди 
звинувачувати ОУН, УПА, а також УГКЦ у співпраці з нацистами. Однак затиснуті між двома 
найагресивнішими тоталітарними режимами Європи — більшовицьким і нацистським, 
учасники визвольного руху і духовенство УГКЦ як могли боролися за свій народ та його 
інтереси. 
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Після так званого другого приходу більшовиків на Західну Україну в 1944 р., задля збереження 
церкви та її вірних, владика Андрей шукав способів порозумітися з радянською владою. Він 
листувався, приймав у себе її представників, запевняв їх у своїй підтримці, а також планував 
передати Й.Сталіну листа з подякою за визволення України та сто тисяч карбованців на потреби 
Червоної армії. Проте, очевидно, добре розумів, що все це було марно: "Вони (більшовики) хочуть 
нас знищити і планомірно знищують". 

Радянські органи держбезпеки пильно стежили за митрополитом. Про це свідчать детальні звіти 
про зустрічі, подробиці розмови з Андреєм Шептицьким та його оточенням. Зокрема, у доповідній 
записці підполковника держбезпеки Каріна "Про розмову з головою уніатської церкви 
митрополитом Андреєм Шептицьким" на ім'я наркома держбезпеки УРСР С.Савченка, датованій 4 
вересня 1944 р., дано оцінку перспективам контактів з митрополитом: "В областях Західної 
України, де релігійність населення залишається надзвичайно підвищеною і де панування уніатів, 
за наявності переважної більшості уніатських приходів, є домінуючим, авторитет митрополита 
Шептицького продовжує бути непорушним. Виходячи із цих обставин, нам слід шукати форму, в 
якій можна було би використати Шептицького для зміцнення нашого впливу серед широких мас 
населення Західної України, а також для боротьби з бандерівським рухом. З точки зору тактичної, 
Шептицького не слід балувати частими до нього візитами представників влади. Однак треба 
частіше, під тим чи іншим приводом, витягувати його представників до м. Києва, де їх зручніше 
буде обробляти з тим, щоби підпорядкувати уніатську церкву нашому впливу". 

Ще в грудні 1939 р. виникла агентурна розробка "Ходячі" на основі даних "про антирадянську 
діяльність глави уніатської церкви митрополита-графа Андрея Шептицького та його оточення". 
Про важливість цієї справи свідчить те, що вказівки щодо формату роботи з митрополитом 
Андреєм надходили з Москви від наркома держбезпеки СРСР В.Меркулова наркому держбезпеки 
УРСР С.Савченкові особисто. Так, згідно з витягом з шифрограми, отриманої В.Меркуловим 20 
жовтня 1944 р., С.Савченкові прямо було вказано: "Враховуючи великий авторитет митрополита 
Шептицького, слід безумовно використати його в потрібному нам напрямку і, очевидно, це можна 
зробити незалежно від того, наскільки Шептицький щирий у своїх заявах. З цією метою необхідно 
від імені тов. Каріна як виконуючого обов'язки Уповноваженого Ради зі справ релігійних культів 
при Раді Міністрів УРСР послати Шептицькому листа, в якому Карін просить Шептицького 
відправити у відрядження в Київ свою особисту довірену особу". 

"На похороні в соборі "Святого Юра" були присутні до 20 тисяч віруючих українців. У 
похоронній процесії довкола собору "Святого Юра" і по деяких центральних вулицях 
міста налічувалося до 5 тисяч людей на чолі з єпископатом греко-католицької церкви і 
200 священиками. На труну митрополита Шептицького був виложений 31 вінок. 
Характерно відзначити, що значну кількість вінків було покладено від учнівської 
молоді середніх шкіл і студентів вищих навчальних закладів міста Львова, від наукових 
працівників і навіть артистів 

Оскільки, як відомо, 1 листопада 1944 р. владика Андрей помер, листа Й.Сталіну і кошти 
Червоній армії повезли до Москви вже після його смерті. Цю місію випало виконати священикові 
УГКЦ, професору філософії Гавриїлу Костельнику. Ще до війни, 1940 р., радянські органи 
держбезпеки безуспішно намагалися його завербувати, за що потім помстилися: заарештували і 
згодом розстріляли його сина. Проте вже 1946 р. саме Костельник очолив ініціативну групу з 
підготовки та проведення Львівського церковного собору, а 1948 р., за нез'ясованих обставин, 
його було вбито у центрі Львова. 

Похорон Андрея Шептицького, який відбувся 5 листопада 1944 р. в Соборі Святого Юра, також 
був під пильною увагою, чи радше прицілом, радянських органів держбезпеки. У доповідній 
записці наркома держбезпеки УРСР С.Савченка "Про смерть голови греко-католицької церкви 
митрополита графа Андрея Шептицького, про розмови з представниками цієї церкви і про настрої 
її керівних кіл" було зазначено: "На похороні в соборі "Святого Юра" були присутні до 20 тисяч 
віруючих українців. У похоронній процесії довкола собору "Святого Юра" і по деяких 
центральних вулицях міста налічувалося до 5 тисяч людей на чолі з єпископатом греко-
католицької церкви і 200 священиками.  
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На труну митрополита Шептицького був виложений 31 вінок. Характерно відзначити, що значну 
кількість вінків було покладено від учнівської молоді середніх шкіл і студентів вищих 
навчальних закладів міста Львова, від наукових працівників і навіть артистів. На стрічках вінків 
були, наприклад, такі написи: "Батькові народу від медінституту", "Батькові від учнів 9 класу 5-ї 
середньої школи", "Князю церкви від села Соколи". Історик Ярослав Дашкевич, якому тоді було 
майже 18 років, так згадує похорон митрополита: "Я відчував це як кінець певної важливої — і 
світлої, і темної — епохи… Похорон, як на ті часи, був величавим, видимих перешкод не було. 
Відверті й жорстокі переслідування почалися вже після смерті Великого митрополита". 

Наступником митрополита Андрея Шептицького став Йосип Сліпий. Робилися безуспішні 
спроби зіштовхнути між собою на ґрунті амбіцій Йосипа Сліпого і брата митрополита Андрея 
архімандрита ченців Студійського уставу Климентія Шептицького. Крім того, спекулювали на 
тому, що Йосип Сліпий нібито не мав такого авторитету, як покійний митрополит Андрей. 
Проте за відмову підписати скасування Берестейської унії 1596 р. і приєднати греко-католиків 
до Російської православної церкви митрополит Йосип Сліпий відбув 18 років в ув'язненні, на 
засланні й каторжних роботах. Після несподіваного звільнення 1963 р. і від'їзду до Ватикану він 
усі сили поклав на розбудову УГКЦ на Заході, не полишаючи надії на її легалізацію в Україні. 
Перед від'їздом до Риму Йосип Сліпий таємно висвятив у Москві на свого місцеблюстителя 
ігумена підпільного Тернопільського монастиря Василя Величковського, життя якого також є 
прикладом послідовного виконання свого священичого обов'язку у в'язниці, виправно-трудових 
таборах і на засланні, які він пройшов. Така жертовна праця на користь свого народу руйнувала 
брехню радянської пропаганди. 

А проте чотири десятиліття, від знищення УГКЦ 1946 р. — і до її легалізації 1989-го, 
здійснювалася цілеспрямована кампанія з дискредитації уніатів. Яскравою ілюстрацією цього 
може слугувати публікація в газеті "Вільна Україна" за 1 березня 1946 р.: "За активну 
зрадницьку і підсобницьку діяльність на користь німецьких окупантів слідчими органами 
арештовані Сліпий Й.А.(…), Чарнецький М.А., Будка М.М., Хомишин Г.Л., Лятишевський І.Ю. 
— єпископи уніатської церкви. При арешті у названих осіб знайдені документи, які викривають 
їх у злочинних зв'язках з німецько-фашистськими окупантами, зокрема з гестапо та іншими 
німецькими каральними й розвідувальними органами. На попередньому слідстві заарештовані 
визнали себе винними у проведенні ворожої діяльності проти СРСР. Обвинувачені на слідстві 
розповіли, що, використовуючи своє керівне становище в греко-католицькій церкві, вони 
активно допомагали німецько-фашистським окупантам уганяти до німецької каторги українське 
населення і сприяли виконанню грабіжницьких повинностей, встановлених німецькими 
окупаційними військами". 

Духовенство і вірні УГКЦ були прикладом мужності в радянських таборах. Демагогії 
радянської пропаганди було протиставлено реальний подвиг церкви та її вірних 

Ця, спотворена радянською пропагандою інтерпретація активно пропагувалась в умовах повного 
контролю за інформацією з боку держави. Діяльність Андрея Шептицького на тернистому 
митрополичому шляху радянські псевдонауковці і публіцисти назвали "шляхом ганьби і зради". 
Заперечували навіть його філантропічну діяльність. УГКЦ пережила цей період переслідувань у 
підпіллі. Духовенство і вірні УГКЦ були прикладом мужності в радянських таборах. Демагогії 
радянської пропаганди було протиставлено реальний подвиг церкви та її вірних. 

2015 р. декретом папи Франциска Андрея Шептицького оголошено праведником. Предстоятель 
УГКЦ Святослав Шевчук, повідомляючи цю новину, зазначив: "Ми знаємо, що вже на 
смертному ложі, коли його тілесні очі закривалися, він побачив наше майбутнє: Україна після 
великого руйнування встане зі свого упадку. Мир, злагода, висока культура запанують у ній, але 
щоб це сталося, треба молитися…". Андрей Шептицький мріяв про об'єднання греко-
католицької церкви не лише з православними України, а й з усім православним Сходом. 
Митрополит вважав, що УГКЦ може стати тим мостом, що з'єднає Східну і Західну 
християнську церкву. Гаслом його життя були слова Ісуса Христа: "Щоб усі були одно".   
                                Любов Крупник, dt.ua 

http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL20uZHQudWEvaGlzdG9yeS91LWR2b2JveWktei1zaXN0ZW1veXUtbWl0cm9wb2xpdC1hbmRyZXktc2hlcHRpY2tpeS1pLWJpbHNob3ZpY2thLXZsYWRhLV8uaHRtbA==
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«Майбутнє нашого народу не є справою тільки влади, це є справа всього народу», - 

Блаженніший Любомир 

Редакція журналу «Наш Собор» вирішила поцікавитись, як правильно обирати людину, яка 

хоче стояти у керма нашої держави. Думку про це, для журналу «Наш Собор» висловив 

Архиєпископ-емерит УГКЦ, Блаженніший Любомир (Гузар). У розмові з Блаженнішим 

Любомиром ми дізнались, якими принципами потрібно керуватись при виборі гідного 

політика.  

Слава Ісусу Христу! Ваше Блаженство, перш за все дякуємо, що виділили нам свій 
дорогоцінний час! Мабуть, не одна людина може позаздрити Вашій активності в соціальному 
житті. Знаємо, що попри поважний вік та проблеми з зором Ви все ж таки багато свого часу 
присвячуєте різним добрим справам для нашого народу. В чому секрет такої активності? 

Кожен прожитий день є дуже важливим! Ми хочемо будувати Україну. Щоб її будувати – 
звичайно, потрібно працювати і залучати до цієї праці багатьох людей. Майбутнє нашого 
народу не є справою тільки влади, це є справа всього народу. До будівництва нашого 
майбутнього мусить ангажуватись весь народ. Потрібно усіх заохочувати до невтомної праці. 
Адже спільними силами можемо зробити багато добрих справ. Коли всі разом не будемо 
працювати, то відповідно і нічого не зробимо. Тому стараюсь бути серед всіх людей, адже для 
мене є дуже важливо, щоб разом з усіма творити добре майбутнє України і нашого народу. 

Нещодавнов медійному просторі України з’явилась звістка про те, що Блаженніший Любомир 
очолив список моральних авторитетів України. Як Ви сприйняли цю звістку? Що сьогодні 
означає бути моральним авторитетом? 

На мою думку, трошки перебільшили, що мене поставили перед Ліною Костенко. Адже це 
постать, яка довгі роки представляє найкращі традиції української літератури та духовності. Я 
був здивований, що мене поставили перед нею і мушу зізнатись, що мені навіть було до певної 
міри прикро та неприємно. Вважаю, що перші місця належать таким особам, як Ліна Костенко, 
адже такі люди в жорстокі часи терпіли і несли тягар відповідальності за добрі та правдиві 
вчинки для України. 

Як повинна жити людина, щоб потрапити у такий список? 

Людина набирає моральних якостей тоді, коли живе та керується духовними, правдивими та 
здоровими цінностями. В такий спосіб людина набирає морального авторитету. Потрібно 
пам’ятати, що ніхто не стає авторитетом сам від себе! Люди приймають когось, починають 
довіряти тоді, коли хтось говорить правду і сам живе нею. Такій людині народ хоче довіряти, 
таку людину хочуть слухати і за такою людиною хочуть слідувати. 

У багатьох цитатах Вашого авторства мовиться: «Будьмо людьми!» Яка вона, добра 
людина? 

Бути людиною означає бути тим, ким Бог мене сотворив! Це означає шанувати Божий дар, 
яким є гідність. Людина є чимсь дуже цінним, бо Господь Бог її сотворив. Людина – це Божий 
твір, якому Бог дав цю гідність. В одній молитві Божественної Літургії роздумуємо словами: 
«Господь Бог сотворив людину на свій образ і на свою подобу і різними дарами її прикрасив». 
Будучи свідомим того, що людина є твором Божим, вона повинна старатися пізнати себе та з 
відповідальністю ставитися до тієї гідності. Розпізнати Людину з великої букви можна по 
тому, як ми відходимо від неї: чуємося кращими, чуємося, що чимось збагатились, що щось 
доброго прийняли від такої людини. 

Незабаром українці матимуть черговий екзамен – ще одні вибори. Чим ми повинні керуватись, 
обираючи добрих керманичів місцевих самоврядувань? 
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Пригадую перед виборами секрет певного чоловіка, якого він назвав «Три П». Що ж це 
означає? Отож, керуючись вибором політика – тої людини, яка стоятиме біля керма нашої 
держави, – ми повинні вважати, щоб у його житті були явно присутні три слова на літеру «П». 

Перш за все, така людина має бути «Професійна», має бути обізнаною в політиці та історії. 
Депутатом має бути професійно приготовлена особа, адже це той, хто творить закони. Це є 
людина, яка вказує дорогу іншим. Це тягне за собою велику відповідальність, адже вказувати 
потрібно так, щоби будувати та розвивати. Але щоби це робити, треба добре розуміти, що 
політика – це спосіб помагати людям, щоб дати їм все, що належить, дати права та розвиток. 

Друге «П» – це «Порядність». Вибирати людину потрібно порядну. То значить людину, яка є 
чесна, яка не старається бути при владі тільки задля власної вигоди, щоб примножити свої 
гроші та не дай Боже вкрасти у того, хто живе чесно. Порядна людина – це людина, яка 
виконує свій обов’язок чесно, яка старається принести користь іншим. Бо депутат є слугою 
народу, а значить має служити народу. Політик не повинен використовувати людей до своїх 
цілей та для своєї вигоди, а повинен служити людям для загального блага. 

Третє «П» - «Патріот». БУТИ ПАТРІОТОМ – ЗНАЧИТЬ ЛЮБИТИ СВОЮ 
БАТЬКІВЩИНУ НЕ ТЕОРЕТИЧНО, А ПРАКТИЧНО. Часто чуємо, як хтось каже: 
«Люблю Україну до загину». І що з того? Адже пізніше не видно, щоб це проявлялось. Треба 
любити свій народ! Треба любити всіх людей, але природно є, коли любимо той народ, з якого 
походимо. Потрібно також пам’ятати, що правдивий патріот не погорджує іншими народами, 
всіх шанує та нікому не завдає кривди. Адже кожен народ є народом Божим і має такі самі 
права, як і всі! Подібно як у родині: природно, коли любимо свого тата чи маму більше за всіх, 
так само природно є, коли любимо більше свій народ. Патріот – це той, хто свій народ любить, 
готовий служити своєму народові, готовий за нього жертвувати навіть своє життя, якщо добро 
цього народу того вимагає. 

Нещодавно на вулицях України з’явилось безліч реклам з різними обіцянками, які часто так і 
залишаються обіцянками. Чи потрібні нам такі обіцянки? 

Це є реклама, а реклама служить тому, щоби звернути на щось увагу. Але розумна людина 
перевіряє, що на рекламі написано. Бо реклама завжди є дуже позитивною, а реальність часто 
буває іншою. Потрібно перевіряти інформацію, яка до нас надходить, перевіряти, чи в тої чи 
іншої людини присутні ці три «П», про які я говорив, адже цього не написано в рекламі, а 
навіть як і написано, то це потрібно перевіряти. 

«Наш Собор» дякує Блаженнішому Любомиру за слова мудрості, які обов’язково донесемо до 
наших читачів. Просимо Ваше Блаженство про благословення для редакції журналу та для 
наших читачів. 

Нехай Господь Бог благословить усіх Вас своєю благодаттю! 
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        Блаженніший Святослав освятив пам'ятну дошку                                                           
    праведному Митрополитові Андреєві в Києві                            
Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав 28 жовтня 
освятив на Київському міському будинку вчителя в Києві меморіальний барельєф праведному 
Митрополитові Андрею Шептицькому.  

Предстоятель назвав цю подію історичною. «Ми, - сказав він, - щойно були учасниками 
повернення Митрополита Андрея до Києва, але цим разом у його барельєфі, який ми урочисто 
освятили на фасаді цієї історичної будівлі». 

«Цього року, - продовжив Глава УГКЦ, - багато сказано і ще буде багато сказано про те, хто 
такий Митрополит Андрей. Але в контексті сьогоднішньої події я б хотів підкреслити, що це 
була людина, яка своїми думками, своїми ділами, своїми бажаннями, своїм розумом і серцем 
торкнулася вічності. Чому? Тому що все те, чим він жив: думаючи, діючи, бажаючи, молячись, 
він це робив з любою до ближнього. Не залежно від того, ким є цей ближній. Так як Господь 
Бог любить усіх нас, не питаючи нічого в замін. І тому він усім своїм життям міг торкнутися 
вічності. І ми відчуваємо, як його слова, його дух перевершує історичні межі часу й простору. 
І так глибоко промовляє до нас, запрошує нас нашим сьогоденням торкнутися вічного – 
вічного Бога. А з іншого боку, саме отим пошуком свого ближнього він міг звести з висот 
Божих на землю Божу мудрість». 

Предстоятель розповів, що коли шукали найвлучнішу фразу, яка б могла в кількох словах 
виявити дух Митрополита Андрея, нічого кращого не могли знайти, як його слова з молитви 
про Божу мудрість: «Нехай Божа мудрість поведе нас». «Гадаю, - вважає Блаженніший,- 
Митрополит сьогодні прийшов до нас, до стольного града Києва не для того, щоб ми 
роздумували про минуле чи згадувати про події столітньої давності. Ні. Він каже про щось чи 
когось, який може повести нас уперед. Тому він каже: Нехай Божа мудрість поведе нас. І 
своєю постаттю і своїм духовним заповітом сьогодні вказує нам дорогу в майбутнє. Ось тому 
він прийшов сьогодні до Києва, щоб почати діалог, який він тут мав з членами Центральної 
ради, але ніколи цього діалогу з українським серцем не переривав. Навіть тоді коли відійшов у 
вічність. І сьогодні він хоче з нами розмовляти…»  

На відкритті пам’ятного барельєфу були присутні численне духовенство, громадські та 
культурні діячі, представники влади, зокрема В'ячеслав Кириленко, віце-прем’єр з 
гуманітарних питань, який у своєму слові відзначив, що «Митрополит Андрей Шептицький не 
належить лише Західній частині України, він не належить лише Греко-Католицькій Церкві, він 
належить усій Україні». 

«Його робота, його служіння показують загальноукраїнське значення Митрополита», - вважає 
пан Кириленко. 

Іван Васюник, голова Комітету із вшанування пам’яті Блаженного священномученика 
Омеляна Ковча сказав, що майже через сто років Митрополит Андрей повертається до столиці 
України, «у яку він так вірив, якій посвятив своє служіння у ще важчі історичні часи, аніж 
сьогодні». 

Авторами меморіальної дошки є художник Любомир Медвідь та скульптор Іван Микитюк. За 
їхнім задумом, розповів пан Іван Васюник, владика Андрей постає перед нами в стані 
глибокого зосередження, пройнятого надзвичайною добротою, християнською благодійністю і 
людською гідністю великого пастиря. Іван Васюник подякував авторам, що вони вклали душу 
в цей барельєф. 

Блаженніший Святослав сердечно подякував усім, хто допоміг виготовити цю меморіальну 
таблицю. Також подякував усім і кожному жертводавцям, які підтримали, щоби гідно 
відзначити у столиці 150-річчя Мойсея українського народу – Митрополита Андрея 
Шептицького. 
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У Патріаршому соборі освятили таблицю «На пам'ять про перші операції 

інтернування в Канаді» 

28 жовтня в Патріаршому соборі Воскресіння Христового Блаженніший Святослав, Глава 

УГКЦ, освятив таблицю «На пам'ять про перші операції інтернування в Канаді».  

На освяченні таблиці були: Єпископ-помічник Київський Йосиф (Мілян), Посол Канади в 
Україні Роман Ващук, а також священики УГКЦ та вірні з України й Канади. 

Блаженніший Святослав звернувся до присутніх словами: «Патріарший собор є осердям нашої 

Церкви і українського народу. До цього собору спливають як радості, так і болі українців з 

України та з усього світу. Сьогодні ми поблагословили меморіальну дошку, яка вшановує 

пам'ять десятки тисяч інтернованих українців в Канаді, яких в один день, з початком Першої 

світової війни, почали вважати ворогами Канади». Ведучи далі, Гава УГКЦ розповів, як кілька 

років тому, відвідуючи Альберту, мав нагоду відвідати один із таких концентраційних таборів, 

в яких донині є колючий дріт. 

За словами Глави УГКЦ, було цікаво побачити, як українці в таких екстремальних умовах 
сповідували свою віру: «Можна було бачити в цьому меморіальному комплексі фотографію, на 
якій українця карають за те, що на Різдво (7 січня) він відмовився працювати. У той час у 
Канаді ніхто не міг цього розуміти… Сьогодні ми хочемо, щоби про біль нашої української 
громади в Канаді знали в усьому світі… Акція відкриття меморіальних таблиць, які згадують 
століття з дня цього болю, відбувається синхронно в усіх наших катедральних соборах від 
Канади, через Європу і до України. Дуже важливо, щоб ми, українці, зберігали свою історичну 
пам'ять…» - наголосив Блаженніший Святослав. 

Опісля Предстоятель УГКЦ подякував Послу Канади в Україні, а через нього всьому Уряду 
Канади за чуйність до долі України. Блаженніший Святослав зауважив, що на прикладі Канади 
повинні вчитися всі країни світу поважати гідність людської особи та бути чуйними до волі 
своїх громадян. 

Опісля зі словом виступив Роман Ващук: «Я дуже вдячний, що Патріарший собор відкрив себе 
для відзначення цієї болючої, але значної дати канадської і української історії. Не можна 
забувати тих терпінь і тих помилкових суджень, які були зроблені сто років тому. На цих 
помилках можна вчитися і пристосовувати ці уроки історії до сьогодення України. Потрібно 
забезпечити права всіх своїх громадян, навіть у час збройного конфлікту. Потрібно людей 
гуртувати, а не ділити! На нашому досвіді можна дістати певні вказівники для кращого 
майбутнього. Нас єднає не тільки минуле, а й спільне майбутнє», - наголосив пан посол. 

Після освячення таблиці присутні помолилися за вічний спочинок усіх українців, які загинули 

сто років тому «за колючим дротом», будучи інтернованими на теренах Канади. 

                                                   ПОЖЕРТВИ - DONATIONS 
$500 - Банк “Дністер”     
$100 - п. Богдан Лапка   
$70 - п. Ярослав і п. Люба Охота.  
 
На похороні бл. п. Данила Фарфанюк: 
$1000 - п. Софія Фарфанюк з родиною.   
$20 - А. Курпіта.  
$20 - В. і М. Лабаз. Жертводавцям щира подяка. Покійному Данилові Вічная Память! 

 
 
Щиро дякуємо всім жертводавцям. Нехай Господь Бог винагородить сторицею. 
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      In Rome the Head of the UGCC called for restoring a service of families’ priest                               
To restore a service of marriage and family’s priests called the Father and Head of the Ukrainian Greek-
Catholic Church, His Beatitude Sviatoslav during the Bishop’s Synod in Vatican on topic “Vocation and    
Mission of the Family in the Church and Modern World”.             
          

During the conversation with a Catholic Informative Agency the Head of the Church mentioned that “we do 
not need psychologists, sociologists but spiritual fathers to restore Christian spirituality and penetrate couples 
and families with it”. His Beatitude Sviatoslav appealed to Pope Francis and priests of the Synod with a request 
to pray for Ukraine. “Let Catholic Church show all over the world that we are not forsaken, that God, Pope and 
Church stay together with Ukrainian people, who are suffering now”, - added the Head of the Church. 

An Archbishop reminded words of Pope Francis, said at the beginning of the Synod, meaning that priests had 
gathered at the Synod not to change the studying of Church about marriage and family. “We gathered for 
searching for better methods in order to help a family in the modern world, immediately, so that she could live 
according to Gospel and studying of the Church. We had been given such a task from Pope Francis and it set-
tled down debates and doubts concerning farther run of the synodal conferences, significantly”, - said the Main 
Archbishop of Kyiv-Galicia. 

Speaking about a final second round of the debates about a theological interpretation of marriage and family, 
the Head of the Church admitted to being pleased with the results of these debates in groups - circuli minores. 

“We are not supposed to revise Church doctrines about marriage and family once again, because it is               
impossible to be accomplished in a short time, besides we are not talking about it now”, - said he. Up to his 
mind, this doctrine was clearly displayed in studies of St. John Paul II and Blessed Paul VI. 

According to the words of the Head of the UGCC, Church needs to recognize spirituality of the family in a 
modern world. “Challenges make the family weaker. We constantly become more fragile and unprotected crea-
tures”, - thinks he. As far as he concerns, a modern family does not need from Church instruments of support, 
such as human ones, because all of it has been given to by psychologists, sociologists and other social sciences 
or state support programmes. “We are Church, a live flesh of the Christ and we live in a constant presence of a 
Holy Spirit, Who strengthen, heal the wounds and make us, weak people able to withstand amongst challenges 
of a modern world. Holy Spirit act not only in a moment of the matrimony: His grace bestows upon all             
marriage and family. We have to reveal the presence of God’s love and Holy Spirit in marriage and family 
anew”, - the Main Archbishop is convinced. 

The Head of the Church indicated a need to restore a service of family’s priests. “Each family has to receive a 
help from the Church through her own priest, who will attend and heal the wounds of the family with a grace 
of a Holy Spirit; will denote a modern person how to pray, practice Christian asceticism, grow up spiritually, 
owing to listening to the Word of God amongst the challenges of a modern world”, - said His Beatitude               
Sviatoslav, adding: - So, when we are discussing practical references for the clergymen, we cannot forget about 
a spiritual experience. Spiritual fathers must be the administrators of God’s mercy, God’s strength that always 
remains with us and embraces us with its kindness of marriage and family”. 

Speaking about a Holy Communion for divorced persons, who, otherwise, live in new civilian relationships 
and provide homosexualists with a pastoral care, the Head of the Church mentioned: “We are full of mercy to-
ward these persons, but there are also some terms for obtaining the mercy of God: Christ has said: “Convert 
and proclaim the Gospel”. When person is injured with a sin, then Gospel of convert and faith is the necessary 
treatment. We cannot simply talk that you are on the right way, thus you can receive a Holy Communion. That 
should be treason against Jesus Christ. We have to live and establish the truth, be the font of God’s mercy.   
Encourage those people, who remain in such a situation, take an advantage of this grace, especially during a 
Holy Year of Mercy, announced by Pope Francis”. 

His Beatitude Sviatoslav reminded, during the Soviet times of a Church’s persecution and waves of emigration, 
a Christian family supported and took care of Church. And now it is holy task of Church to support and take 
care of the family. He draw a parallel with a present state of the Ukrainian family and gave a few statistic data 
that affirm clearly the role of a Christian family in Ukraine. “According to the official data, we have in Ukraine 
1,5 million of internally displaced persons. The amount of people who have been given help from abroad, 
church or state, are nearly 400 thousands. The question arises, who helps the others? The answer is: a Christian 
family! 
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Let us remind, families in Ukraine are living in horrible economic conditions today, still they express a 
great solidarity and share with everything they have. In past and present years Ukraine has been defended 
by the Ukrainian family, first of all orthodox and catholic one, inspired with a Holy Spirit”, - said His Be-
atitude      Sviatoslav. 

During the Synod, the Head of the UGCC was speaking about a loneliness of a person, not only children, 
who were left by one of the parents but also left all societies and peoples in the lurch in the midst of war 
and tragedies. “No one remembers about us. Ukrainian people have found themselves in such a situation. 
We have a  feeling of being an object of political, diplomatic, economic and, even ecumenical bargain-
ing”. Many people in Ukraine ask: “Has God Left us?” It is an important question. Being on a cross, 
Christ was crying: “My God, My God, why have You forsaken me?” This cry of Christ is a cry of a for-
saken person. Saint Augustine, having commented on these words of Christ, said that He gave a voice of 
a whole mankind. In Ukraine, Middle West and in any corner of the world, where war and conflicts are 
occurring, person feels oneself lonely and neglected”, - told His Beatitude Sviatoslav and added: Church 
cannot only teach about loyalty in marriage but it has to testify its loyalty to God, Who will never forsake 
His people but stay with them all the time, especially during their sufferings”. 

The Main Archbishop appealed to Pope Francis with a request to pray for Ukraine and asked all priests of 
the Synod to join this common prayer, too. “Let Catholic Church show all over the world that we are not 
forsaken, that God, Pope and Church stay together with Ukrainian people, who are suffering now”, - 
stressed the head of the Church. 

Returning to Ukraine from the Synod, the Head of the UGCC wishes to tell his faithful that Church is 
loyal to the Christian family, supports her and is a font of its hope. “With every second day of synodal 
conferences, this hope, owing to a Holy Spirit springing up”, - added the Main Archbishop of Kyiv-
Galicia. 

In a delegation of the Synod of the Ukrainian Greek-Catholic Church together with its Head took part 
bishop Hlib (Lonchyna) and Borys (Gudzyak).               

     “Metropolitan Sheptytskyy: 1923-1939. Testing ideals” to be presented in Kyiv                      

A book by Lviv historian LilianaHentoshtitled “Metropolitan Sheptytskyy: 1923-1939. Testing ideals" 
will be presented on October 30 in Kyiv, at 17:00 in the main (red) building of yivTaras Shevchenko Na-
tional University, History Department. The event will take place within the international conference dedi-
cated to the 150thanniversary of Andrey Sheptytskyy. 

The book is an attempt to write amodernbiography of Metropolitan of the Greek Catholic Church Andrey 
Sheptytskyy (1865-1944), including the coverage of his life and work in the period from 1923 to 1939. 
The interwar period is the key to understanding the Metropolitan’s legacy, asat this time was the acme of 
his activity in all sectors, and the plans to reform the GCC and vision of ecumenical dialogue with the 
Orthodox world had been fully shaped. The author tried to cover the most important aspects of this activ-
ity: the Church, society, culture and education. The issues such as the Metropolitan’s attitude towards the 
State as such and his views on Fascism and Communism were not overlooked. An important theme is the 
attitude of Andrey Sheptytskyy to the spread of integral nationalismand to the activities of the Organiza-
tion of Ukrainian Nationalists. In the key section of the book, the author analyzesthe Metropolitan’s 
views on modernity, modernization and his plans of changes and reforms in the GCC, the essence of 
which wasByzantinization and Ukrainization. 

LilianaHentosh is PhD in history, majoring in world history, researcher of the Institute of Historical Re-
search at Lviv National Ivan Franko University, author of the monograph “The Vatican and the challeng-
es of modernity. Eastern European politics of Pope Benedict XV and Ukrainian-Polish conflict in Galicia 
(1914-1923),” of a number of scientific articles on the history of Catholic and Greek Catholic churches, 
interethnic and interfaith relations. For many years she has been studying the Ukrainian, Polish and Vati-
can archival collections, the findings of her research were published in Ukrainian, Polish, German and 
English. It was reported by the Information Department of the UGCC.     



 

15 

 Head of the UGCC explained why divorced and re-married cannot receive communion 
We are absolutely unanimous in saying that the one who lives in a state of grave sin, whether we are talking 
about the situation of divorced and re-married, or about any other sin on God's commandments, the teaching of 
the Church is unchanged - in a state of grave sin no one can receive the Holy Communion. 

Head of the UGCC, Patriarch Sviatoslav said it in an interview with Vatican Radio, as he summed up the first 
results of XIV Assembly of the Synod of Bishops in the Vatican in which he participated. 

The Primate explained that “if the Church says that someone is in a state of grave sin and may not be admitted to 
the Holy Communion, it neither discriminates nor diminishes anyone, on the contrary, this teaching of the 
Church is a good shelter and parent aid for these people." “For we know, according to St. Paul teaching that we 
can accept Holy Communion both in the salvation of our souls and in our judgment or condemnation. Therefore, 
according to the Apostles’ doctrine and the traditional teaching of the Church, when someone comes to the Holy 
Communion in a state of grave sin, he will worsen his condition, committing a new grave sin of sacrilege,” the 
Patriarch says. 

He said that at the Synod the hierarchs unanimously voted on the matter. When we are talking about the Holy 
Communion, including the possibility of administering the Holy Communion to those who are in a state of grave 
sin, this issue is not a matter of a pastoral method, it is the matter of the doctrine of the Church, the matter of the 
Catholic faith, the matter of understanding, on the one hand, the sanctity of the sacrament of marriage, on the 
other hand, understanding the holiness and the basic sense of the Eucharist, the summit of Christian life. 

Instead, the patriarch said that at the Synod, the hierarchs were considering how to help those people who live in 
such a state of grave sin and how to overcome it. What is the penitential way by which the Church today can 
lead people to conversion, repentance, and therefore to the possibility to recover. These are the terms under 
which a person may recover from a state of grave sin. 

In this regard, according to the head of the UGCC, there is an interesting contribution of the Eastern Churches, 
as in the Latin rite the concept of sin is more legal in nature, “in other words, the concept of sin as a particular 
transgression of law, which deserves a certain penalty. So many ordinary people have this impression: once I 
broke the law, so I am punished. I am not admitted to the Communion - this is a punishment for me... 

Well, let's start asking the Church so this sentence could be eased down or reversed in one way or another. In 
the Eastern spirituality, the sin is understood not as the transgression of law but as a terrible disease, a disease 
that needs treatment. The penitential practice in the context of Eastern theology is a medical treatment. Thus 
we help to understand many of our brothers in the episcopate that the traditional teaching of the Church on 
the penitential practice, the possibility or impossibility of administering the Holy Communion to those who 
live in a state of grave sin is not some kind of severe punishment for anyone, but it is the way of treatment 
and healing of the human soul,” said the patriarch. It was reported by the Information Department of the 
UGCC. 
 

           Pope Francis tells the UGCC head that Ukraine to remain forever in his heart 
Making the official visit to Vatican to participate in the Pontifical Synod on family issues, His Beatitude Sviatoslav met 
with the Holy Father and once again told him about the situation in Ukraine. The Bishop of Rome and the UGCC Head 
met on October 14. 

In the conversation, His Beatitude Sviatoslav told Pope Francis about humanitarian crisis that Ukraine lives through due to 
the war in the east. Head of the UGCC shared with the Pope the UN information over half a million internally displaced 
people, victims of the war in Donbas. The Holy Father assured his Beatitude Sviatoslav in his prayer and support for the 
rehabilitation and building of a peaceful life in Ukraine. “Ukraine is in my heart and will always remain there,” Pope Fran-
cis said. 

Additionally, the UGCC Patriarch thanked His Holiness for proclamation of the heroic virtues of Metropolitan Andrey 
Sheptytskyy. He noted that “the figure of Metropolitan Andrey is invaluable in the life of our Church and the signing of 
the decree on recognizing his heroic virtues is a token of immense support of Ukraine by Apostolic See.” 

On this occasion the patriarch gave Pope Francis a medal depicting the great Metropolitan, made on the occasion of the 
150th anniversary of his birth through the efforts of Volodymyr Palchynskoho, a Basilian monk from Ivano-Frankivsk 
monastic abode. The Pope gratefully accepted the gift from the Head of the UGCC and asked about symbols and imag-
es on the coin. According to the UGCC, it features two quotes from the works by Metropolitan Andrey stating his loy-
alty to the Church and the Ukrainian people. As Patriarch Sviatoslav stresses, the Pope knows how important the figure 
of Metropolitan Andrey is for UGCC. It was reported by the UGCC Information Department. 



 

16 

Слава Ісусу Христу!    Дорогі брати і сестри у 
Христі,  в цей час щороку Єпархія надсилає два 
конверти до всіх вірних в Австралії. 
Це традиція Єпархії вже є багато багато років. 
Можливо, ви вже забули для чого відбуваються 
збірки та наскільки важливими вони є. Давайте 
поглянемо на них ще раз: 
Патріарший фонд: Ця збірка відбувається раз на рік 
для підтримки нашого Патріарха Святослава 
Шевчука та роботи Синоду нашої Церкви в світі, 
особливо в Україні. Патріарх та Синод потребують 
коштів для підтримки офісів в Києві, для підтримки 
місії Церкви в країнах, що не мають свого власного 
єпископа, такі як Казахстан, Греція, Іспанія, 
Португалія тощо. Церква мусить віправляти 
священиків та сестер на ці місії. Окрім цього, Синод 
має майже 15 комісій, такі як: катехитична, морське 
капеланство, літургійна, канонічного права, 
євангелізаційна тощо. В кожній з них працюють 10-
30 людей, котрим Синод повинен оплачувати 
зарплатню та покривати витрати для Патріарха, а 
Синод також має й інші витрати. Щоб покрити ці 
кошти, Патріарх поставив податок для нашої Єпархії 
в розмірі $18 000 американських доларів в рік. Одні 
Єпархії платять більше, інші – менше. Наш податок 
зросте наступного року. Це ж має бути сплачено, 
щоб наша Церква могла функціонувати. Ось чому я 
прошу, щоб ви були щедрі у ваших пожертвах для 
Патріаршого Фонду.                                                                
Катедратик-Алюминатик: Цей фонд має свою назву 
більше, ніж я вже є в Австралії. Це латинська назва, 
яка в основі означає підтримку Єпархії. Кожна 
Єпархія в світі маю таку збірку. Ціль цього фонду 
полягає в тому, щоб покривати витрати Єпархії. 
Наша Єпархія старається бути щоразу більш 
ефективною, як це можливо, проте має багато 
витрат, такі як: працівники, подорожі, нові 
священики, книги, субсидування єпархіальних 
проектів. Щоб привезти священика, наприклад, 
сумарна кількість витрат становить близько $16 000 
доларів на одного.  Тут включені подорож, державні 
збори, збори іміграційного бюро тощо. Єпархія 
немає такого великого приходу. Ми просимо 
пожертв на особливі проекти, проте на сьогоднішній 
день та час з державними вимогами, комп’ютерами, 
інтернетом, веб-сайтом і т.д. це все потребує 
постійної підтримки.  Церква поза Україною (так як 
Канада та США) ставить 15% податку на весь дохід з 
кожної парафії щороку. Ми ще не маємо такої 
традиції в Австралії і я не бажаю її розпочинати. Я 
вважаю, що збірка на фонд Катедратика в тому 
вигляді, що в нас існує, є найкращим шляхом це 
робити далі. 
Прошу підтримати це щедро.                                                         

Ваш у Христі,                          +Петро Стасюк, ЧНІ, 

Слава Ісусу Христу! Brothers and Sisters in Christ. 
At this time every year the Eparchy sends out two enve-

lopes to all the faithful in Australia.                 

This is a tradition of the Eparchy for many, many years 

now. Perhaps you have forgotten what the collections 

are for and how important they are. Let’s look at them 

again. Patriarchal fund:  This collection is held once a 

year in support of our Patriarch Sviatoslav Shevchuk and 

the work of the Synod of our Church in the world, espe-

cially in Ukraine. The Patriarch and the Synod needs 

money to up keep the offices in Kyiv, to support the 

mission of the church in countries that do not have their 

own Bishops i.e. Kazakhstan, Greece, Spain, Portugal 

etc. The church must send priests and sisters to these 

missions. Besides the Synod has about 15 commissions 

i.e. Catechetical, Seafarers, Liturgical, Cannon Law, 

Evangelization etc. There are about 10 - 30 people that 

the Synod must pay wages to and cover expenses for 

the Patriarch and Synod have other expenses as well. In 

order to cover these costs the Patriarch has taxed our 

Eparchy $18,000 USD a year. Other Eparchies pay more, 

some pay less. Our tax which will go up in the next year. 

It must be paid so that our church can function. That’s 

why I am asking that you are generous in your donation 

to the “Patriarchal Fund”. 

Cathedraticum-Aluminaticum:  This fund has carried 

this name for more years than I have been in Australia. 

It is a Latin name which basically means to support the 

Eparchy. Every Eparchy in the world has this collection. 

The purpose of the fund is to cover the costs of the Ep-

archy. Our Eparchy tries to be as efficient as possible 

but it has many expenses i.e. staff, travel, new priests, 

books, subsidizing Eparchial projects. To import a priest, 

for instance, the total cost is about $16,000 each. There 

are travel costs, government fees, immigration office 

fees etc. The Eparchy does not have that much income. 

It does ask for donations for special projects but in to-

day’s day and age with government compliance, com-

puters, internet, website etc. it needs constant support. 

The Church, outside Ukraine, (i.e. Canada and the 

U.S.A.) imposes a 15% tax on all income of each parish 

each year. We have not yet had this tradition in Austral-

ia and I do not want to start it. I think that the Cathe-

draticum Fund collection as we have it now is a better 

way of doing it. 

Please support it generously.  

                                                                                                                           

Yours in Christ                                 + Peter Stasiuk C.Ss.R. 


