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ВЕРЕСЕНЬ                                 SEPTEMBER         
 «Сьогодні Господь скликав нас із усієї Вселенної, щоб бути з Ним і слухати Його», - 
Глава УГКЦ на відкритті Патріаршого Собору, 25 серпня 2015р. Б. 

 
В Івано-Франківську урочистою Архиєрейською Літургією, яку очолив Отець і Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав, відкрили VI сесію Патріаршого Собору УГКЦ.  
Під час Літургії владика Богдан (Дзюрах), Секретар Синоду Єпископів УГКЦ, зачитав Декрет 
про відкриття VI сесії Патріаршого Собору в Івано-Франківську  
На Патріарший Собор прибули делегати з 57 країн світу. 

У своїй проповіді до вірних Глава Церкви, пояснюючи значення Патріаршого Собору, сказав, 
що годі знайти глибше пояснення, яке дає нам Святе Письмо, що означає бути Патріаршим 
Собором. «Сьогодні Господь скликав з усієї Вселенної всіх вас на цей Собор. Він покликав 
того, кого сам хотів. Він є ініціатором, першим рушієм, поштовхом цього діяння. Ми сюди 
прибули, передусім щоб бути з Ним, слухати Його, сповнятися Його Духом, бо без Святого 
Духа немає Собору. Це соборування відбувається силою і діянням Святого Духа. Тут, на 
Соборі, кожному з нас, кожному делегатові Господь Бог буде відкривати наше посланництво, 
до якого хоче нас послати по закінченні цього Собору», – зазначив Блаженніший Святослав. 
«Темою нашого соборного мислення, – нагадав Предстоятель, – буде зустріч, жива зустріч із 
нашим Господом. Це те, про що ми читаємо в сьогоднішньому Божому Слові. Це те, що ми 
хочемо переживати під час цього Патріаршого Собору». 

На його переконання, як покликання 12 апостолів стало початком нового Ізраїлю, нового 
Божого народу, так само сьогодні і Церква в кожній країні, у кожному народі є фундаментом, 
основою того суспільства і джерелом його оновлення. «Як нам сьогодні, зокрема в Україні, 
потрібно відчути, що Бог є з нами, що ті месіанські знаки, які вкладає в руки Господь Бог 
своїм апостолам, даючи їм силу панувати над злом, сьогодні наш Спаситель хоче передати 
нам, коли знову покликає нас до себе на свою гору…» – каже Глава Церкви. 

Цей Патріарший Собор, вважає Блаженніший Святослав, є справжнім місіанським знаком для 
українського народу і української Церкви, знаком надії, знаком, що Господь є з нами, що саме 
в наші руки Бог дає силу, аби вигнати всяке зло з нашого особистого життя, а зокрема з 
багатостраждальної политої українською кров’ю нашої рідної Батьківщини. 

«Хочу побажати всім нам пережити особисту зустріч з живим Богом, зокрема цими днями. 
Хочу побажати, аби кожен з нас відчув себе посланцем Божим, носієм і тим, хто ширить Його 
Царство Боже на землі. І нехай це соборове діяння урухомить усю нашу Церкву, тому що 
стратегія «Жива парафія – як місце зустрічі з живим Христом» є не якимсь людським планом, 
а загальноцерковним рухом оновлення і преображення церковного життя. І нехай його хвиля 
заторкне кожного сина і кожну доньку нашої Церкви в Україні і у світі», – побажав Глава 
греко-католиків. 

VI сесія Патріаршого Собору триватиме 25-27 серпня в Івано-Франківську.                                         
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Перші делегати Патріаршого Собору вже в Івано-Франківську 

21 серпня до Івано-Франківська прибули перші делегати Патріаршого Собору з далекої 

Австралії. Шість представників з-за океану пройшли реєстрацію та поселилися в готелі 

«Надія». Під час реєстрації гості отримали сумки з необхідними матеріалами для роботи на 

Соборі, іменні ідентифікатори, значки кольору групи, в якій будуть працювати.  

Гостей також зустрічали представники Івано-Франківської ОДА, які вручили делегатам 
вітальні подарунки від керівництва області. 

«Маю надзвичайно гарне враження від Прикарпаття. Очікую більше пізнати, які є теперішні 
проблеми, молодь. Також хочу знати, яким чином ми в Австралії можемо допомогти 
українцям, як ми можемо розвивати нашу віру і в Австралії, і за кордоном», – говорить п. Надя 
Жилан. 

«Ми приїхали з Австралії. Фактично, ми є найбільш віддалені від України. Тому ми хочемо на 
цьому Соборі почути щось нове, щось жваве, щось імпонуюче, що для нас в Австралії буде 
дуже важливим для молоді, для оживлення парафіяльного життя. Хочемо побачити, чим живе 
Україна на церковному рівні, і бажаємо нав’язати тісні контакти. Ми дуже очікуємо пізнати 
більше про молодь, про нові програми щодо молодих родин», – поділилася своїми думками з 
прес-службою Івано-Франківської архиєпархії п. Маруся Юрків-Яроцька. 

Вона з великою радістю відзначила швидкий розвиток Церква з часу її легалізації: «Яка вона 
тепер величава, скільки нашого духовенства тепер є – це для нас чудо! За такий короткий час 
така катакомбна Церква розрослася в таку велику, потужну християнську силу! Ми хочемо 
відчути, як це сталося». 

Крім того, п. Маруся зазначила, що впродовж свого перебування в Україні делегати з Австралії 

хочуть навчитися нових методів душпастирства молоді, «бо знаємо, що тут робиться багато 

цікавого, різні духовні вправи». «Тепер є модерний світ і інформація дуже швидко 

поширюється. Нам цікаво, як ви спілкуєтеся з молоддю. Чи нові технології впливають, чи ви 

всі молитеся на facebook (сміється)? Тепер дуже швидкий світ, тому, щоб втримати молоду 

людину, ви мусити мати два-три речення, щоб зловити її «на гачок». І ми хочемо бачити: які є 

ті ваші українські «гачки», щоб ми такі ж методи використовували в Австралії», – пояснила 

заокеанська гостя.  

На Соборі презентували «Обличчя живої Церкви» 

26 серпня в рамках роботи Патріаршого Собору в Івано-Франківську відбувся прем’єрний 

показ фільму під назвою «Обличчя живої Церкви». Як розповів о. Ігор Яців, керівник 

Департаменту інформації УГКЦ, документальний фільм «Обличчя живої Церкви» створено 

«Живим телебаченням».  

Головною у фільмі є розповідь Блаженнішого Святослава, Отця і Глави УГКЦ, про Церкву 
загалом і зокрема про її Стратегію розвитку до 2020 року «Жива парафія – місце зустрічі з 
живим Христом». «Цей фільм можна вважати практичним посібником, навіть невеликим 
підручником, у якому Предстоятель Церкви в доволі доступний спосіб розповідає про Церкву, 
її завдання, складові елементи її стратегії», – сказав о. Ігор. 

Розповіді Блаженнішого Святослава супроводжуються відеорядом, відзнятим «Живим.ТБ» у 
різних живих парафіях УГКЦ у всій Україні: Півдні, Півночі, Сході і Заході. «У фільмі ми 
щедро представляємо не тільки духовенство, а й самих мирян, їхні обличчя, які всі разом 
творять обличчя живої Церкви. Ми показуємо, якою є жива Церква, якою є жива парафія, аби 
заохотити недуже живі спільноти ставати більш живими», – зазначив о. Ігор Яців.  

http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL3d3dy51Z2NjLmlmLnVhL2luZGV4LnBocC91ay9ob2xvdm5hLzEyMjQtcGVyc2hpLWRlbGVoYXR5LXBhdHJpYXJzaG9oby1zb2JvcnUtdXpoZS12LWl2YW5vLWZyYW5raXZza3U=
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Католицькі єпископи Франції запевнили про свою підтримку України                                                         
у цей драматичний період історії. 

У цей особливий момент історії ми, єпископи Франції, прагнемо переказати вам, що не 
байдужі до вашого лиха, і запевнити вас у нашій підтримці в Господі. Завдяки інформуванню з 
боку вашого співбрата в єпископстві − владики Бориса (Ґудзяка), наша Конференція обізнана з 
викликами, що постали перед вашою країною, особливо щодо погіршення військової та 
політичної ситуації на Півдні та Сході України внаслідок недотримання Мінських угод.   

Наші єпископи закликали вірних до молитов, допомагаючи їм зрозуміти масштаби 
гуманітарної кризи, спричиненої теперішнім конфліктом, що включає в себе велику кількість 
убитих, поранених і вимушено переселених осіб та зруйнування промислової інфраструктури. 

Про це сказав владика Роланд Мінерат, Архиєпископ Діжона, вітаючи учасників Синоду 
Єпископів УГКЦ від імені Французької Єпископської Конференції. 

Владика Роланд додав, що на Заході мало знають про УГКЦ і про Східні Католицькі Церкви 
взагалі: «Мас-медіа часто спотворюють і без того складні ситуації і подають неправдиву 
картину того, що відбувається. Хочу запевнити вас, що латинська ієрархія та вірні 
підтримують східних католиків у цей драматичний період вашої історії». 

Єпископ також зазначив, що представники Французької Єпископської Конференції щоразу 
більше усвідомлюють важливу роль УГКЦ у справі католицької єдності: «Митрополит Андрей 
непохитно працював задля Українського патріархату, який об’єднував би греко-католиків і 
православних, вірних одночасно і Римові, і Константинополю. Можливо, одного дня він буде 
визнаний, як провидець, навіть якщо сучасний стан екуменічного діалогу не дозволяє назвати 
таке бачення пророчим». 

Автор вітання зауважив, що Східні Католицькі Церкви є чудовими свідками того, що означає 
вселенська єдність. Адже спроби латинізувати східні літургійні чи канонічні звичаї зазнали 
поразки і є частиною минулого. «Теперішня реформа Римської курії, можливо, проллє більше 
світла на особливий зв’язок між Апостольським Престолом і Східними Католицькими 
Церквами, який явно відрізняється від відносин між Римом та Латинською Церквою. Ваше 
прагнення бути визнаною Церквою свого права у повному значенні цього слова може лише 
сприяти християнській єдності». 

Нагадуємо, що Синод Єпископів УГКЦ триватиме в Івано-Франківську від 30 серпня до 6 
вересня 2015 року. 

       Папа Франциск: «Нехай Господь подасть мир Україні!» 

       Неділя, 23 серпня 2015 

Дорогі брати й сестри, з глибокою тривогою слідкую за конфліктом на Сході України, який 
знову загострився останніми тижнями. Повторюю ще раз свій стурбований заклик, щоб були 
дотримувані зобов’язання, взяті з метою досягнення примирення, і щоб з допомогою 
організацій і людей доброї волі було дано відповідь на надзвичайну гуманітарну ситуацію в 
країні.  

Нехай Господь подасть мир Україні, яка готується до відзначення завтра національного свята. 
Нехай заступається за нас Пречиста Діва Марія!  

Цими словами Папа Франциск, промовляючи в неділю, 23 серпня 2015 року, після 
проказування молитви «Ангел Господній», напередодні Дня Незалежності України, укотре 
побажав нашій державі миру, молячись за нього з десятками тисяч паломників на площі 
Святого Петра у Ватикані.      
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Папа Франциск висловив солідарність з переслідуваними християнами 
та мігрантами, 31.08.15                  

Папа Франциск після проказування молитви ―Ангел Господній‖ в останню неділю серпня 
звернув увагу вірних та світової громадськості на трагічну долю мігрантів, «численні з яких 
втратили життя під час своїх жахливих подорожей». 

 «Молюся за всіх них і прошу вас за них молитися. Зокрема, – сказав він, – духовно єднаюся з 
присутнім тут кардиналом Шенборном та всією Церквою Австрії в молитві за сімдесят одного 
загиблого, серед яких – четверо дітей, яких було знайдено у вантажівці на автодорозі Будапешт
-Відень. Ввіряймо кожного з них милосердю Господа Бога, в Якого просимо допомогти нам 
ефективно співпрацювати в запобіганні цим злочинам, які кривдять весь людський рід». 

Папа закликав всіх присутніх в тиші піднести молитву за всіх мігрантів: за загиблих і за тих, 
які переживають різні страждання. Про це повідомляє Радіо Ватикан. 

Глава УГКЦ Святослав (Шевчук): Собор – це час пошуку успішних рішень 
Як зробити, щоб вірити в Бога було модно, сучасно, цікаво, і щоб це ставало основою життя 
для сучасної людини, особливо молодої. Так окреслив завдання VІ сесії Патріаршого Собору 
Української Греко-Католицької Церкви «Жива парафія – місце зустрічі з Живим Христом» 
Глава УГКЦ Патріарх Святослав (Шевчук) на зустрічі з журналістами в Івано-Франківську 25 
серпня. 

У цьому місті 25-28 серпня близько 200 делегатів з різних країн розмірковують над стратегією 
розвитку Церкви, яка фокусується на парафіяльному житті. 

«В нашій Церкві в різних єпархіях є парафії дуже різного рівня активності. Наприклад, на сході 
і півдні України парафії дуже маленькі, але там немає жодного парафіянина, який би не 
відчував себе діяльним членом спільноти, який має завдання ділитися вірою. Натомість, є 
величезні парафії, де переважають анонімні християни, які приходять, але не відчувають себе 
членами спільноти», - пояснив Блаженніший Святослав. Він наголосив, що бажанням 
церковного проводу є, щоб кожен вірний був свідомим і активним у житті своєї парафії, робив 
парафію живою. 

За словами Патріарха Святослава, стратегія живої парафії – це не просто стратегічний план, а 
рух, який має сягати сегментів церковного життя. «Ми не маємо готових рішень, Собор – це 
час пошуку. Ми хочемо почути не лише про проблеми, але також успішні приклади їх 
вирішення, приклади служіння, які варто перейняти». Він зазначив, що для нього і для 
багатьох делегатів важливо почути практичні рекомендації щодо втілення різних 
душпастирських проектів, які оживляють парафіяльне життя. 

Глава УГКЦ повідомив, що делегати Собору готують три листи, своєрідні послання: до 
Римського Архиєрея Франциска, до Президента України Петра Порошенка та до українського 
народу. Авторами цих листів будуть різні люди, що бачать різні аспекти життя та служіння 
Церкви, наприклад, до авторства листа до Президента долучаться військовий капелан та 
поетеса з Луганська.         

Особливістю цього Собору, за словами Блаженнішого Святослава, є присутність владики Ігоря 
(Ісіченка), архиєпископа Харківсько-Полтавської єпархії Української Автокефальної 
Православної Церкви (оновленої) з делегацією його священиків. Він висловив сподівання, що 
присутність братів-православних стане закликом до єднання християн в Україні. 

«В суспільстві є запит на єдність. Серед усіх конфесій в Україні є рух пошуку шляхів до 
єдності і він, я думаю, увінчається успіхом. Присутність владики Ігоря і його делегації – це 
гарний знак», - зазначив Глава УГКЦ. Проте Патріарх Святослав застеріг щодо застосування 
до Церкви механізмів єднання чи роз’єднання світських організацій.   

http://uk.radiovaticana.va/
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   Ми живемо не в трагічні часи, а в часи Героїв, -                                                                  
                             Глава УГКЦ в Івано-Франківську   
                                                                                                                                       
«Ми сьогодні поминаємо наших Героїв і ми хочемо показати, що ми живемо як народ Героїв в 
героїчних часах», — так звернувся до присутніх на панахиді за загиблими Героями України в 
меморіальному парку в Івано-Франківську Глава УГКЦ Святослав (Шевчук). Панахида 
відбулася під час VІ сесії Патріаршого Собору Української Греко-Католицької Церкви «Жива 
парафія – місце зустрічі з Живим Христом», на яку з'їхалися 250 делегатів з 57 країн. 

«Хтось скаже, що ми живемо в трагічні часи, але Церква, звіщаючи добру новину про 
воскресіння, каже, що ми живемо в героїчні часи, у час, який породжує нових героїв, який 
показує, що ті, хто є вірять в Бога, здатні любити свою Батьківщину так сильно, що можуть за 
неї віддати життя, щоб воскреснути разом з Христом», — наголосив Патріарх Святослав. 

«Наша Церква має допомогти сучасній людині зустрітися з Живим Богом. Осерддям нашої 
віри є те, що Спаситель помер на Хресті, але воскрес у славі. Коли ми молимося за наших 
покійних, ми ісповідуємо віру в розп'ятого, але воскреслого Спасителя, який є переможцем 
смерті. Ми поминаємо наших померлих з християнською надією на перемогу над смертю і над 
всяким злом», — сказав сьогодні Глава УГКЦ під час панахиди у меморіальному парку Івано-
Франківська. 
 

        Завершилася VI сесія Патріаршого Собору УГКЦ, 28 серпня 2015 
                                                                                                                                                             
Довгоочікувана для УГКЦ подія, яка протягом 25-27 серпня проходила в Івано-Франківську, 
зібрала більше 200 делегатів з 57 країн світу. Це – вище духовенство, священики, монахи, 
миряни. 

«Патріарший Собор – подія, що відбувається в УГКЦ раз на п’ять років. Вона є важливим 
моментом у житті Церкви, адже саме тоді ми відчуваємо єдність нашої УГКЦ у всій її повноті 
та різноманітності. Підкреслюю, що це не тільки єпископський Собор, попри те, що владики 
— надзвичайно важливі учасники цього діяння. На Соборі представлено все церковне тіло, 
адже його учасниками насамперед є миряни, які несуть голос Божого люду із різних 
континентів та країн світу. Я вдячний усім тим, які відважилися приїхати до України, яка зараз 
перебуває у стані війни. Наш Собор – знак надії для української землі, її народу, країни і цього 
міста», — наголосив Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, звертаючись до делегатів 
Патріаршого Собору. 

«Жива парафія – місце зустрічі з живим Хрестом» — тема цьогорічного Собору, напрямок, 
проголошений у 2011 році, після попередньої Сесії в Бразилії. Саме вона стала основою 
пленарних засідань, обговорень, дискусій та резолюцій. Перевірка зусиль Церкви для 
створення справді живої парафії та удосконалення її діяльності – мета Патріаршого Собору. 
Під час Собору обговорювалися актуальні питання Літургії, молитви, сопричастя-єдності, 
поширення Божого Слова, місійності, катехизації тощо. 

Також підсумком проведення Патріаршого Собору стали листи звернення до вищого 
керівництва нашої держави, Папи Римського Франциска та українського народу. 

Однією з цікавинок VI сесії Патріаршого Собору УГКЦ стало те, що до участі в ньому, хоча і 
не в якості делегатів, доєдналися представнки УАПЦ з Харківсько-Полтавської єпархії на чолі 
з архиєпископом Ігорем (Ісіченком). Це, за словами Патріарха Святослава, є кроком до 
єднання всіх українських Церков. 

«Собор став такою гарною подією, що всі наші гості не хотіли його завершувати і залишати 
цю гостинну Прикарпатську землю, — наголосив Патріарх Святослав. – Отже, вдячні всім, хто 
долучився до проведення Патріаршого Собору», — повідомляє наш кореспондент Наталя 
Палій. 
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   Глава УГКЦ окреслив два найважливіших завдання стратегічного         
                            Патріаршого Собору УГКЦ            
                                                                                          
Собор УГКЦ під назвою: «Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом», який розпочав 
роботу сьогодні в Івано-Франківську,  зібрав 250 делегатів із 57 країн світу. Очолює Собор 
Глава УГКЦ Патріарх Святослав. 

Собор розпочався Літургією в Архикатедральному соборі Воскресіння 
Христового, де Патріарх Святослав Шевчук звернувся до делегатів з 
привітальним словом та був зачитаний офіційний декрет Собору. 

«Собор – це надзвичайно важливий момент, він дає можливість побачити 
єдність нашої Церкви у повноті її різноманітності, адже тут 
представлене усе церковне тіло і важливими учасниками є миряни, які 
приносять голос Божого люду з усіх континентів», - зазначив в своєму 
слові на першому пленарному засіданні патріарх Святослав Шевчук. 

Глава УГКЦ зробив екскурс в історію, коли саме зародилася ідея виробити стратегію 
розвитку УГКЦ.  Ця ідея бере початок з 2011 року. «Ця стратегія появилася завдяки 
мудрості мого попередника  Блаженнішого Любомира (Гузара). Це він поставив запитання: 
Якою ми хочемо бачити УГКЦ через 10 років, у 2020 році? 

Все почалося з владик-мрійників, які під керівництвом митрополита Філадельфійського 
Стефана (Сороки) , поставили собі завдання проаналізувати сучасний стан УГКЦ і побачити 
її образ у 2020 році. Опісля була створена команда, стратегія перестала бути теорією і було 
обрано фокус – парафію як первинну клітиною Церкви. 

«Де б не була наша парафія – в Північній чи Південній Америці, Австралії, Європі, в Україні 
чи на Далекою Сході, якою б вона не була – великою чи малою - парафія має бути живою», - 
наголосив Блаженніший Святослав. Так зародилася тема Сьогоднішнього патріаршого 
Собору. 

Він додав, що сучасний стан війни вніс свої корективи, але не змінив фокусу. За словами 
Глави УГКЦ, Церква сьогодні як ніколи повинна гнучко реагувати на виклики сучасності. 
Бо у далекому 2011 р. ніхто і уявити не міг, що місцем зустрічі з Богом може бути також 
Майдан у Києві чи передова на Донбасі. «Київський Майдан збудив усіх наших вірних у 
всіх країнах світу. Наші громади сьогодні стають осередками волонтерського руху. І я би 
хотів, щоб в контексті цього Собору ми зробили іспит сумління: наскільки живою Церквою 
ми є, щоб рухатися вперед»,  – закликав Глава . 

Патріарх Святослав окреслив завдання Собору і очікування від нього: 

1. Всі учасники Собору повинні говорити тільки правду про справжнє життя Церкви. 

2. Усі повинні почути один одного. Повинен відбутися живий обмін успіхами та невдачами. 
Щоб резолюції Собору не залишилася лише писаними на папері, а були зреалізовані. Щоб 
усі дискусії Собору, а потім прийняті Синодом єпископів (що відбудеться  після Соборових 
засідань) за його результатами рішення призвели до якісних змін у єпархіях і парафіях 
УГКЦ. 

Глава УГКЦ окремо привітав архиєпископа Ігоря (Ісіченка) , очільника Харківсько-
Полтавської єпархії УАПЦ (оновленої), який присутній на Патріаршому Соборі УГКЦ. За 
словами Патріарха Святослава, вперше в історії УГКЦ на Соборі представлені делегати від 
Православної  Церкви.                  
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                 Pope Francis: Angelus appeals for persecuted Christians, migrants, 31.08.15 
Pope Francis issued a twofold appeal on Sunday: for persecuted Christians and for all persons forced to flee 
their homes in search of a peaceful and secure existence in foreign lands, reports Vatican Radio.                                  
Vatican Radio’s translation  of the full text of the Holy Father’s appeals:                                                                          
Dear brothers and sisters,                                                                                                                                          
[Saturday], in Harissa, Lebanon, the Syrian Catholic Bishop Flavyānus Mikhayil Melkī, martyr. In the context 
of a terrible persecution of Christians, he was a tireless defender of the rights of his people, urging all to re-
main firm in the faith. Even today, dear brothers and sisters, in the Middle East and other parts of the world, 
Christians are persecuted. There are more martyrs [in this day and age] than there were in the first centuries [of 
the Church]. May the beatification of this Bishop-martyr instill in them consolation, courage and hope. Let it 
also be a stimulus to legislators and government leaders to insure religious freedom everywhere; and to the 
international community to put an end to violence and oppression. 

Unfortunately, in recent days many migrants have lost their lives in their terrible travel. For all these brothers 
and sisters, I pray and ask you to pray. In particular, I join Cardinal Schönborn - who is here today - and the 
whole Church in Austria in prayer for the seventy-one people, including four children, found in a truck on the 
Vienna-Budapest highway. We entrust each of them to the mercy of God; and we ask Him to help us to work 
together effectively to prevent these crimes, which offend the entire human family. 
 

 Pope Francis congratulated Ukrainians with Independence Day and made appeal for peace 
Pope Francis congratulated with a letter President of Ukraine Petro Poroshenko and the people of Ukraine on 
the 24th anniversary of Independence. 

"I pray for your country in this difficult situation renewing my spiritual affinity with victims, their families and 
all those who suffer. I support the efforts that help the Ukrainian nation move forward in the spirit of peace 
and reunification," he wrote. 

Pope Francis noted that he appeals to the Almighty God for a blessing of the President of Ukraine and the 
Ukrainian people. 

Following the Angelus on Sunday, Pope Francis made a new appeal for peace in Ukraine. ―With deep concern, 
I am following the conflict in eastern Ukraine, which has accelerated anew in these last weeks,‖ the Pope said. 
―I renew my appeal that the commitments undertaken to achieve peace might be respected; and that, with the 
help of organizations and persons of good will, there might be a response to the humanitarian emergency in 
the country.‖ The Holy Father concluded his appeal with the prayer, ―May the Lord grant peace to Ukraine, 
which is preparing to celebrate tomorrow the national holiday [Independence Day]. May the Virgin Mary in-
tercede for us! 

Former Presidents Leonid Kravchuk and Viktor Yushchenko discussed Ukrainian church 
crisis with the Patriarch of Constantinople                                                                                                
Ex-presidents of Ukraine Leonid Kravchuk and Viktor Yushchenko paid a visit to the Patriarchate of Constan-
tinopleon August 17, 2015. They discussed the situation in Ukraine with Patriarch Bartholomew, reportsReli-
gion in Ukraine citing Sedmytsa. Ukrainian delegation was met with honor and by Metropolitan Stefan 
of Kallipolis and Madytos, who is a protosyncellus, along with clergymen of the Patriarchate of Constantino-
ple, according to Romfeya news agency.                                                                                                                 
Ecumenical Patriarch Bartholomew received former top officials of Ukraine in his office, where in warm at-
mospherethey spent two hours discussing the issues of current political situation in Ukraine and ecclesiastical 
crisis.                                                                                                                                                                    
The meeting was attended by hierarchs of the Ecumenical Patriarchate - Metropolitan Stephanof Tallinn and 
All Estonia, Metropolitan Emmanuel of France and Archimandrite Bartholomew (Samaras), archigrammateus 
of the Holy Synod of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople. Reportedly, the guests informed Patri-
arch Bartholomew about events in the country, saying that ―they see the mediation of the Mother Church and 
the assistance of His Holiness as a canonical way of resolving the deep schism in Ukraine that will be an inval-
uable contribution to the restoration of national integrity of the pious Ukrainian people.‖                                    
In response, the Primate of the Church of Constantinople reminded of his visit to Ukraine in July 2008 when 
he took part in the celebration of1020th anniversary of the Baptism of Rus along with other Primates of Ortho-
dox Churches. Patriarch Bartholomew assured Kravchuk and Yushchenko that "within the coordinator’s re-
sponsibility for the Orthodox matters the prayer support of the Mother Church for world peace and for recon-
ciliation in Ukraine remains intense and persistent.‖                                                                                                                                        
The former presidents visited the Patriarchal Cathedral of St. George the Trophy-Bearer. 
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  UGCC Patriarch outlines two major tasks of the strategic UGCC Patriarchal Council     

The UGCC Council entitled ―Vibrant Parish as a place to meet the living Christ,‖ which has started its work 
today in Ivano-Frankivsk, has brought together 250 delegates from 57 countries. The Council is chaired by 
Head of the UGCC Patriarch Sviatoslav. 

The Council began with the Liturgy in the Patriarchal Cathedral of the Resurrection of Christ in Kyiv, where 
Patriarch SviatoslavShevchuk greeted the delegates and read the Council’s official decree. 

―The Council is an extremely important moment, it enables to see the unity of our Church in the fullness of its 
diversity, because here the fullness of the church body is presented, and lay people are the important partici-
pants, who convey the voice of God's people from all over the world,‖ Patriarch SviatoslavShevchuk said in 
his speech at the first plenary meeting. 

Head of the UGCC made a retrospective journey into the history, when the idea to elaborate a development 
strategy of UGCC was conceived. This idea dates back to 2011. ―This strategy appeared due to the wisdom of 
my predecessor, Patriarch Lubomyr (Husar). It was him who asked the question: What do we want to see in 
the UGCC in 10 years, in 2020? 

It all started with the visionary bishops, who set a task to analyze the current state of the Church and envisage 
its image in 2020. In the follow-up the team was formed, the strategy became no longer a theory and the parish 
as the primary cell of the parish church was chosen as a focus. 

―Wherever our parish may be located - in North or South America, Australia, Europe, Ukraine or the Far East, 
whatever it is like - large or small – it must be a vibrant parish,‖ said the patriarch. Thus the title of the current 
Patriarchal Council originated. 

He added that the current state of the war brought about changes, but did not change its focus. According to 
Head of Ukrainian Greek Catholic Church, today the Church needs more than ever to respond flexibly to the 
challenges of our time. Back in 2011, no one could imagine that the place of encounter with God may also be 
the Maidan in Kyiv or the frontline in Donbas. ―The Kyivan Maidanexcited all our faithful throughout the 
world. Our communities have become the volunteer centers now. I want us to examine our conscience in the 
context of this Council: to what extent our Church is living to move forward,‖ the Head of Church appeals. 

Patriarch Sviatoslav outlined this Council’s objectives and expectations from it: 

 1. All the Council participants should tell only the truth about the real life of the Church. 

 2. All participants must hear each other. There should be an active exchange of successes and failures. The 
Council’s resolutions should not remain only on paper, but should be implemented. All the debate of the 
Council and then the follow-up decision adopted by the Synod of Bishops (which will take place after the con-
ciliar sessions) led to qualitative changes in dioceses and parishes of the UGCC. 

Head of the UGCC congratulated individually Archbishop Ihor (Isichenko), Head of the Kharkiv-Poltava Ep-
archy of UAOC (Renewed), who attended the Patriarchal Council of the UGCC. According to Patriarch Svi-
atoslav, for the first time in the history of the UGCC the delegates from the Orthodox Church attend the Coun-
cil. 

GREETINGS TO 
THE UKRAINIAN GREEK CATHOLIC SYNOD MEETING  IN 
IVANO-FRANKIVSK, UKRAINE . AUGUST  31st, 2015. 
 
Praise be Jesus Christ! 
 

Your Beatitude, my dear brother Bishops, I was delighted to receive your kind invitation to attend your  
2015 Synod. Unfortunately, I am not able to be with  you this week, but I am grateful to Bishop Curtin for   
agreeing to carry my message to you. 
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Your Beatitude, the Bishops of Australia remember well your recent visit to Australia, and we were pleased, 
and honoured that you were able to make the long journey to be here with your Ukrainian diaspora                      
community.  
 
Many thousands before you have also made that long trip to our southern hemisphere including Pedro  
Fernandez de Quiros (1565 – 1614) an early Portuguese explorer who first called this, then unknown conti-
nent, the ―great south land of the Holy Spirit‖. It was Andrea Corsali, an Italian explorer, who in 1515 first 
escribed, and recorded, the constellation we now know, and honour, as the ―Southern Cross‖. It is this southern 
cross which appears on our National flag, and is easily recognisable in our skies. 
 

Hopefully, your journey last year, while long, was not quite as arduous as that of those early explorers! 
It is the Cross of Christ which has guided, and influenced, our two nations. This Cross of Christ continues to 
be part of the enduring profession of faith for our two branches of the ―One, Holy, Catholic and Apostolic 
Church.‖  (i) 
 

Indeed, both Ukraine and Australia have always been guided by God’s Spirit across the centuries. With the  
Cross of Christ on our lips and the Spirit of the living God in our hearts, our two nations have been enriched  
by the thousands of citizens who have struggled to build strong, prosperous and free communities. 
 
Here in Australia we have been richly blessed by the gifts, talents and families of so many migrants. Many of  
our migrants came from Ukraine seeking the freedom, and safety, to express their religious and cultural      
identity. 
 

While our local Churches are forever united by our faith in Jesus Christ; our two peoples are now inextricably 
linked by our common history and humanity. 
 

Your Beatitude, as the President of the Australian Catholic Bishops Conference, I thank you for your leader-
ship and vision; I thank you for your encouragement to our Australian based Ukrainian communities; and I 
thank you for your fidelity to our Catholic faith and tradition. 
 

 

The Bishops of Australia are aware of the enormous contribution made by the Ukrainian community to our  
nation. Each Australian Diocese has been richly blessed by the thousands of men and women, young and old,  
who have left their beloved homeland to make a new start here. Each Australian Bishop acknowledges the  
positive influence of the Ukrainian born, and of those of Ukrainian descent, on our multicultural society. We 
need the witness they give to faith and family values; we need the communities of service and hospitality they 
build. 
 
Your Church has indeed enriched our Australian society! Your people, wherever they are, have always shown 
―a strong sense of community, a readiness to protect others, a spirit of creativity and a deep love for the land‖. 
(ii) 
 

As the Conference President, I assure you of my prayers, and the prayers of my Brother Bishops, and I affirm 
that we stand in solidarity with you during these complex and difficult days of oppression and hostility. Yet, in 
the face of any great difficulty, your Bishops have always shown ―great tenderness which is not a mark of the 
weak but of those who are genuinely strong, fully aware of reality and ready to love and serve in humility‖ (iii) 
 

May the prayers of our Saint Mary of the Cross MacKillop and your great, and Venerable, Metropolitan  
Andrei Sheptytsky guide your deliberations during this week, and may we all learn once again, with God’s  
grace, how to ―live wisely, to think deeply, and to love generously.‖ (iv) 
 

May God Bless you all. 
 

Thank you. 
 

+ Denis J. Hart 
Archbishop of Melbourne. 
President, 
Australian Catholic Bishops Conference. 
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 Науковці: у день смерті Ісуса Христа 
планети вишикувалися в хрест з 
розп’ятою фіґурою 
У день смерті Ісуса Христа, а саме 3 
квітня 33 року, планети Сонячної 
системи розташувалися таким чином, що 
утворили фігуру розп'ятої людини з 
німбом навколо голови. До такого 
висновку прийшли дослідники 
Університету історії Вісконсіна, - 
повідомляє Християнський портал КІРІОС 
з посиланням на Ньювсру.  

  Як зазначає історик Мігель Антоніо Фіол, 
кільця Сатурна у верхній частині схеми 
можна розглядати як вінець чи німб на 
голові Ісуса, Уран і Юпітер утворюють  

розтягнуті руки, а Земля і Венера - ноги. "Навіть на перший погляд це схоже на розп'яття, але 
потрібен час, щоб розкрити всі неймовірні паралелі", - говорить він.  
 
За словами дослідника, планетарне сходження почалося в середині березня і тривало до 
середини квітня 33 року. Таке положення планети займають один раз в 333 років, і з початку 
нової ери воно відбувалося шість разів.   
 
Фіол визнає, що не кожен спостерігач зможе побачити розп'яття в розташуванні планет. 
 
 Відзначимо, точна дата смерті Христа залишається невідомою, хоча ряд дослідників вказують 
на 3 квітня 33 року. До цієї точки зору, зокрема, схиляються геологи. Такий висновок 
дозволили зробити описані в Новому Завіті сейсмічні явища.  
 
Звернення Синоду Єпископів УГКЦ щодо кровопролиття під Верховною Радою 
України 31 серпня 2015 р.Б. 
 

Синод Єпископів Української Греко-Католицької Церкви, який цими днями проводиться в 
Івано-Франківську, з великою тривогою сприйняв звістку про криваві провокації біля стін 
Верховної Ради України у м. Києві 31 серпня.  
 
Ми рішучо засуджуємо це кровопролиття та наголошуємо, що застосування насилля у всіх 
формах не може бути виправдане жодними політичними цілями. 

У час, коли ми повинні прагнути до консолідації нашого народу з огляду на зовнішню агресію, 
необачні кроки, що можуть провокувати дестабілізацію внутрішньої ситуації, є особливо 
небезпечними. 

Закликаємо громадян України до збереження громадянського миру та конструктивного 
суспільного діалогу в державі. 

Зазиваємо вірних нашої Церкви в усьому світі та всіх людей доброї волі до посиленої молитви 
за постраждалих і членів їхніх сімей. 

Нехай усемилостивий Господь благословить нас миром та дарує мудрість і кріпость для 
захисту та розбудови незалежної України.  

                                                                                                                   Від імені Синоду Єпископів УГКЦ 
                                                                                                                                        + СВЯТОСЛАВ 

http://kyrios.org.ua/
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ПОЖЕРТВИ ЗАМІСТЬ КВІТІВ НА МОГИЛУ НА ПОХОРОНІ БЛ. П. МАРІЇ ДЯКІВ ДЛЯ 
НАШОЇ ЦЕРКВИ 13 березня 2015.                                                                                                                                         

$ 100 - Family Diakiw/Lipkewicz.  $ 50 - К. Кеда, Ю i Н. Федик. $ 30 - Р. і Я. Малиняк.               
$ 25 - Ю. і М. Дністрянський, І. і К. Ґошул. $ 20 - І. Войценко, Н. Голіян, А. Курпіта. 

Щиро дякуємо всім жертводавцям. Покійній Марії нехай Господь сотворить 

Вічную Пам’ять! 

Члени Синоду Єпископів УГКЦ зустрілися з військовими капеланами                                   

та отримали від них запрошення відвідати зону бойових дій 

Під час роботи Синоду Єпископів УГКЦ 3 вересня в Івано-Франківську члени Синоду 

зустрілися з військовими капеланами УГКЦ. Під час зустрічі відбувся допрем'єрний показ 

документальної стрічки "Капелани", який створений творчою групою "Живого.ТБ". 

У коментарі Департаменту інформації отець Любомир Яворський, заступник керівника 
Департаменту душпастирства у силових структурах, зазначив, що найголовнішою метою 
зустрічі капеланів із учасниками Синоду було те, аби розповісти їм про капеланське служіння 
(скільки їх, де служать тощо), тобто що наша Церква робить у ділянці військового 
капеланства. 

На зустріч із владиками запросили і самих капеланів, які за своїми плечима мають уже по 
п’ять ротацій у зону бойових дій. Єпископи з перших вуст почули, як це служити під звук 
гармат. Зокрема, на зустріч із членами Синоду прибули: отець Андрій Зелінський, отець Ігор 
Федоришин та отець Роман Залеський… «Кожен із них має свій спосіб служіння в мирній 
Україні, але всі вони є однаковими там – на Сході країни. Це священики, які по-справжньому 
люблять людей і хочуть там служити», – каже о. Любомир Яворський. 

Отець Андрій Зелінський після перегляду фільму закликав владик приїжджати до військових. 
«Бо хоч би скільки ми дивилися фільм, це завжди буде мистецтвом, але бути там, бути поруч, 
відчувати, що ти можеш зробити для тих людей, які дуже цього чекають, це далеко більше. 
Преосвященні владики, дуже вас запрошуємо туди», – сказав капелан. 

Отець Ігор Федоришин поділився, що під час бойових дій він особисто зрозумів, що без 
самопожертви, жертви за інших, священик ніколи не може стати справжнім священиком. «Це 
суть священства, – вважає військовий капелан, – повірте, з моїми хворобами ліпше сидіти 
вдома, ніж жити в окопі і приймати душ, у кращому разі, один раз на тиждень. Ви собі не 
можете уявити, як це, коли ти носиш бронежилет на немите тіло, воно все свербить від поту і 
ти навіть не можеш почухатися… Але вся незручність зникає, коли ти тільки подумаєш, що 
їм, воїнам, набагато гірше, ніж тобі… Бо ти приїхав і поїхав, а вони залишаються і мусять 
обороняти нашу незалежність». 

«Я б хотів, аби кожен із нас розумів: якщо ми хочемо бути священиками, тими священиками, 
яких Христос покликав, то мусимо йти на самопожертву. Немає священства без жертви. Ця 
війна показує, наскільки кожен із нас готовий бути священиком і йти за вірними, які цього 
потребують», – вважає о. Ігор Федоришин. 

Єпископи дуже зацікавилися тим, що розповідали капелани. І після їхніх розповідей владики 
підходили і висловлювали бажання також відвідати наших військових на передовій. 

Владики також долучилися до акції «Молимося за тебе повсякчасно» у рамках «Живої 

парафії» і заповнили іменні листівки для наших воїнів. Потім такі листівки капелани відвозять 

на фронт. Людина, яка заповнила таку листівку, зобов’язана постійно молитися за 

конкретного військового… 
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Глава УГКЦ на початку Синоду: «Усі керівники і лідери держави повинні зрозуміти, 
що український народ не є чиєюсь власністю»                                                                      
 Архиєрейською Літургією в архикатедральному соборі Святого Воскресіння Івано-Франківська 
урочисто розпочався Синод Єпископів Української Греко-Католицької Церкви.     
 Для канонічного початку роботи Синоду владика Богдан (Дзюрах), Секретар Синоду Єпископів 
УГКЦ, оприлюднив Декрет про скликання Синоду Єпископів УГКЦ. Головною темою Синоду буде 
«Парафіяльне душпастирство і новітні виклики».          
 На Синод прибули всі учасники з різних куточків світу, де живуть вірні Церкви. Також приїхали 
гості Синоду, які взяли участь у Літургії, зокрема архиєпископ Томас Едвард Галліксон, Апостольський 
нунцій в Україні, та представники Католицьких Єпископських Конференцій Італії, Франції та Австралії. 
 Сьогодні в Євангелії ми чуємо притчу Ісуса Христа про управителів у винограднику, які вбили 
сина, єдиного спадкоємця господаря, щоб привласнити виноградник... На основі цієї притчі у своєму 
слові до вірних Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав роздумав про покликання кожного з нас у 
Божому винограднику. «Ця притча, – відзначив проповідник, – про Божий виноградник, про його 
управителів, про його справжнього господаря і власника є надзвичайно важливим Божим Словом до нас 
сьогодні. Бо кожен християнин, кожен, хто став членом новозавітного Божого народу, членом 
Христової Церкви, став управителем у Божому винограднику…»        
 Цим Божим виноградником, вважає Блаженніший Святослав, є передусім наше життя, особисті 
дари і таланти, які Господь Бог кожному з нас дав: комусь дар мудрості, знання, пророцтва, доброго 
співу чи інших обдарувань... «Але як нам важливо зрозуміти, – просить задуматися Предстоятель, – що 
ми не є господарями цього винограднику, а лише його управителями, які повинні плекати, розвивати ці 
Божі дари і плоди та свого часу віддати Господеві».          
 Таким Божим виноградником для того, хто покликаний до сімейного життя, є родина. «Як 
важливо, щоб, наприклад, тато і мама знали й розуміли, що їхні діти не є їхньою власністю, що життя 
їхніх дітей є Божим даром для Церкви і народу. Ті діти, які Господь Бог дарує батькам, належать 
насамперед Йому. А батьки, як добрі управителі, повинні плекати, опікуватися тими дітьми, виховувати 
їх, щоб вони зростали в Божій мудрості і святості», – пояснив Блаженніший Святослав. Тоді 
проповідник говорив про інші види «виноградників»: наш народ, нашу Батьківщину… «Усі ті, кому Бог 
дає відповідальність за лідерство, – твердо переконаний Глава УГКЦ, – повинні зрозуміти, що 
український народ не є чиєюсь власністю. Ми не є з вами рабами жодного земного володаря і ніколи 
ними не будемо. Ми є народ Божий, вівці Його пасовиська. Нашим царем і господарем, власником 
нашої історії є наш Господь Бог, а всі ті, кого Він нам покликає як керівників, лідерів не є господарями, 
а управителями, служителями, які повинні піклуватися цим народом, будувати його державу як 
необхідні умови його розквіту. Але плоди свого часу належать Богові».     
 Духовний лідер греко-католиків просить не забувати, що кожного разу, коли ми хочемо 
привласнити собі Божий виноградник, коли чинимо рейдерську атаку і захоплення Божої власності, ми 
завжди постаємо перед вибором і спокусою вбити й укотре розіп’яти Божого Сина. Бо раніше чи 
пізніше ми його зустрінемо живим у нашому житті. Господь Бог запитає нас про плоди, про управління 
всіма тими дарами, які Він вклав у наші руки.           
 У зв’язку з цим Блаженніший відзначив думку, яка прозвучала на Патріаршому Соборі, що 
закінчився цими днями. «Коли людина свідома, – розповів він, – що її життя і ті дари, які вона має, є 
перш за все Божою власністю, вона завжди буде відчувати обов'язок віддати Богові хоча б десятину. 
Така була думка, що коли ми працюємо 40 годин на тиждень, то хоча б чотири години нашого часу слід 
віддати Богові й ближньому. Тут не йдеться про нашу пожертву, яку кинемо у скарбоню, ні. Ідеться про 
наш час, наші вміння, якими ми можемо послужити нашому ближньому і долучитися до розбудови 
Божого винограднику – Церкви Христової, Його Царства на цій землі».     Спитаймо 
себе, закликає Блаженніший Святослав, яким управителем я є як член Христової Церкви? Про які плоди 
запитає мене Христос і що я Йому можу показати чи віддати.  Продовжуючи роздуми про Божий 
виноградник, архиєрей звернувся до членів Синоду. «Як важливо нам, єпископам, які є наслідниками 
Христових апостолів, зрозуміти і збагнути, особливо на початку Синоду, що ми не є господарями 
Христового Євангелія, ми не є господарями Його правди. Ми є її слугами. Жоден єпископ не є 
власником своєї єпархії чи свого екзархату. Але є лише управителем, який управляє від імені 
справжнього господаря, яким є наш Господь. Як важливо нам усім збагнути, зокрема духовенству, що 
нашим завданням плекання плодів у Божому винограднику є плекати святість людської душі та свого 
часу віддати плоди святості нашої Церкви і нашого народу Богові», – закликав застановитися Глава 
Церкви духовних провідників.            
 Блаженніший Святослав попросив людей молитися, аби «ми були добрими управителями, щоб 
впізнали Божого Сина, який приходить сьогодні до нас. Впізнали в Його обличчі Божого господаря 
всього того, що маємо». Також закликав усіх і кожного помолитися за успішне діяння Синоду.  
 Синод Єпископів УГКЦ триватиме в Івано-Франківську від 30 серпня до 6 вересня 2015 року. 

http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS90b3B0aGVtZXMvcGF0cmlhcnNoeWpfc29ib3Iv
http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS90b3B0aGVtZXMvcGF0cmlhcnNoeWpfc29ib3Iv
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                             Празник Різдва Пресвятої Богородиці 21 вересня2015 

У невеличкому галілейському місті Назареті жила літня подружня пара - Іоаким і Анна. Обоє були 
праведні і благочестиві. Святе подружжя Іоаким і Анна довгий час були бездітними і плакали про 
те, що у них немає дітей. Одного разу Іоаким у велике свято приніс в Єрусалимський храм дари 
Господу Богу. Але священик не захотів прийняти дарів Іоакима, тому що він був бездітний, а діти 
вважалися благословенням Божим. 

Тим часом дружина його, що залишалася вдома, теж почула, що первосвященик в храмі 
відмовився прийняти їх дари через бездітність. Вона дізналася також, що чоловік її, засмучений і 
плачучий, пішов у пустелю, і сама заплакала. Анна пішла у свій сад, сіла під деревом лавровим, 
зітхнула і, глянувши на небо повними сліз очима, помітила вгорі, на дереві, гніздо, в якому 
пищали маленькі пташенята. «Навіть птахи мають дітей, а у нас немає такого щастя у старості», - 
подумала Анна.  
 
Раптово їй з'явився ангел Господній. Він сказав: «Ти зачнеш і народиш Дочку, благословенну, 
вище всіх. Через Неї отримають благословення Боже і всі земні народи. Через Неї буде дано всім 
людям Порятунок. Ім'я їй буде Марія». Або, таким чином (за лексикою св. апостола Павла) 
багаточисельні "гілки" - представники всіх племен, народів і рас походженням з усуціль 
неплідної "дикої оливи" огидного і згубного язичництва отримали благословенну, благодатну 
можливість бути ґрунтовно "прищеплені" до вельми "доброї оливи" спасаючої християнської віри, 
котру міцно "тримає" її потужний - заснований, добре удобрений і виплеканий Господом 
старозавітній "святий корінь" (Рим.11:16-24). 

У той же самий час ангел з'явився в пустелі і Іоакиму. Він сказав: «Іоакиме! Бог почув твою 
молитву, і Він даруватиме тобі Свою благодать. Твоя дружина Анна зачне і народить тобі Дочку, 
яка буде радістю для всього світу. Ось тобі знак, що я говорю тобі правду: йди до храму до 
Єрусалиму, і там, біля Золотих воріт, знайдеш свою дружину Анну, якій я сказав те ж саме».  

Здивований Іоаким, дякуючи всім серцем Богові, з радістю поспішно вирушив у Єрусалим, до 
храму. Там, як сказав йому ангел, він побачив Анну, що молиться Богу біля Золотих воріт, і 
розповів їй про ангела. Вона також розповіла чоловікові про все, що бачила і чула про народження 
Дочки. Помолившись Господові і вклонившись Йому в храмі, подружжя повернулося додому. 
 
Через дев'ять місяців у Анни народилася Дочка, найчистіша і найблагословенніша. Вища за все, 
що було коли-небудь створено, початок нашого спасіння, наша молитовна заступниця перед 
Богом. Про різдво Її раділи небо і земля. З нагоди Її народження Іоаким приніс Богові великі дари і 
жертви, отримав благословення первосвященика, священиків і всіх людей за те, що удостоївся 
благословення Божого. Потім він влаштував у своєму будинку великий бенкет, і всі веселилися і 
славили Бога. 

Празник Різдва Божої Матері у Східній Церкві належить до дуже давніх Богородичних празників, 
хоча не можна точно визначити часу, коли він з'явився. Про нього згадують святий Йоан 
Золотоустий, святий Прокл, святий Епіфан, святий Августин і святий Роман Сладкопівець. 
Палестинське передання каже, що свята Єлена († 330), мати цісаря Костянтина, збудувала в 
Єрусалимі храм у честь Різдва Пресвятої Богородиці. У V сторіччі про цей празник згадує 
Служебник папи Геласія (492-496). Зі Сходу празник Різдва Пресвятої Богородиці перейшов на 
Захід, спочатку в VII ст. до Риму, а звідси в пізніших віках поши-рився на цілу Латинську Церкву. 
8 вересня стало празником тому, що того дня сповнилося дев'ять місяців від зачаття Пречистої 
Діви Марії в лоні святої Анни, а також тому, що того дня мало бути посвячення храму на її честь в 
Єрусалимі. Наша Церква святкує цю подію 9 грудня. Празник належить до 12 великих свят нашого 
церковного року. Він має один день передпразденства і тільки чотири дні попразденства з огляду 
на празник Воздвиження Чесного Хреста. 

Сьогодні, в свято Різдва Божої Матері, візьмімо собі приклад з Пресвятої Богородиці. Молячись 
Богові та очікуючи, що вислухана буде наша молитва, - докладімо трохи більше зусиль та старань. 
Просімо Господа Ісуса Христа, щоби, зокрема, через праведне й боговіддане життя Пресвятої Діви 
Марії Він навчив нас добре молитись, постійно читати й розважати над Святим Письмом і уникати 
гріха та - завдяки й заради Своєї хресної жертви й славного Воскресіння - помилував, зцілив і спас 
нас! 

http://kyrios.org.ua/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96
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                            Празник Воздвиження Чесного Хреста, 27 вересня 2015  
"Почитання св. Господнього Хреста - каже Слуга Божий митрополит Андрій Шептицький у своєму 
посланні про св. Хрест — це одна з найважливіших сторінок почитання Бога-Чоловіка... Знак св. 
Хреста, який ми накладаємо на себе коли перехрещуємося, це один з найстарших звичаїв християн". 

Св. Хрест це вічно живий символ безмежної Божої любові до нас грішних, символ досконалої 
Христової жертви, символ нашого відкуплення і спасіння, символ Христової перемоги над смертю і 
дияволом. Віддаючи честь Святому Хресту, ми віддаємо честь Христовій жертві, мукам і смерті. 
Кладучи на собі знак Святого Хреста, ми кожен раз визнаємо свою віру в Господа нашого - Ісуса 
Христа. Східна Церква так високо цінить почитання святого Хреста, що в його честь присвятила аж 
кілька празників у році. Найбільший празник у честь святого Господнього Хреста - це празник 
Всесвітнього Воздвиження Чесного і Життєдайного Хреста.  

Історія Празника:  Празник Воздвиження Чесного Хреста належить до дуже стародавніх празників, 
історія якого супроводжуються різними легендами і історичними подіями. Треба зауважити, що у 
святкуванні цього празника не йдеться про звичайне вшанування - поклоніння святому Хресту, як в 
Хрестопоклонну неділю. Тут ідеться про ВОЗДВИЖЕННЯ (ПІДНЕСЕННЯ), це урочистий обряд 
віднайдення, піднесення і прославлення святого Хреста. Історики Східної Церкви погоджуються з 
тим, що передусім дві події дали мотив для започаткування цього празника: віднайдення св. 
Господнього Хреста в IV столітті і його повернення з Персії на Святу Землю в VII-му столітті. 

Започаткування празника Воздвиження передувало віднайдення святого Хреста, на якому помер Ісус 
Христос. Християнська тради ція передала нам кілька різних легенд про віднайдення святого Хреста, 
з яких аж три легенди приписують це святій Єлені (†к. 330), матері цісаря Костянтина Великого. 
Згідно історичних документів, Хрест на якому був розіп’ятий Ісус Христос, був знайдений в 326 році 
(IV ст..). Початок празнику Воздвиження дало посвячення храму Господнього Воскресіння, який 
збудував св. Костянтин Великий на Голготі в Єрусалимі. Це посвячення відбулося дуже урочисто за 
часів єрусалимського патріарха Макарія 13 (26) вересня 335 року. Наступного дня після посвячення 
храму було урочисте воздвиження знайденого святого Хреста. Під час воздвиження (піднесення), 
народ багато разів взивав "Господи помилуй". Відтоді Східна Церква щорічно святкує пам'ять 
посвячення храму Господнього Воскресіння 26 вересня, а празник Воздвиження Чесного Хреста 27 
вересня. 

Друга важлива подія, що зробила спільним празник Воздвиження на Сході й на Заході - це 
повернення святого Господнього Хреста з Персії до Єрусалиму. Перський цар Хозрой у 614 р. 
завоював Єрусалим і забрав Господній Хрест до своєї столиці в Ктесифоні. Чотирнадцять років 
пізніше цісар Іраклій (610-641) після своєї перемоги над персами повернув святий Хрест і переніс 
його до Єрусалиму, де 27 вересня відбулося друге урочисте воздвиження (піднесення) святого 
Хреста. Відтоді празник носить назву: "Воздвиження Чесного й Життєдайного Хреста". Тому, що 
празник Воздвиження нагадував Христове розп'яття і смерть і ставився на рівні з Великодною 
П'ятницею, тому з тих пір стало звичаєм св. Церкви в цей день зберігати строгий піст. 

Празник Воздвиження належить до 12 великих празників нашої Церкви і має один день перед - і 7 
днів після-празденства. Крім празника Воздвиження віддає наша Церква честь святому Хресту ще в 
Хрестопоклонну неділю. Цього дня, як і на Воздвиження, на утрені традиційно виноситься святий 
Хрест для поклоніння, але без обряду піднесення, яке є тільки на празник Воздвиження. 


