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2 – 3 ñòîð.
Íîâèíè ç æèòòÿ Öåðêâè òà Àðõèºïàðõ³¿.

4 – 5 ñòîð.
Öåðêâ³ ïîòð³áí³ åêçîðöèñòè
Àíòðîïîëîã³÷íà êðèçà â Ðîñ³¿

Íîâèé åêçàðõàò íàøî¿ Öåðêâè

ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ КРУТ

І

сторія – це не казка. Це навіть не просто наука. Історія – це не просто події, факти,
дати, люди: це – правдиві події, переконливі факти, точні і чіткі дати, живі в минулому люди. Тому і кажемо, що історія – це частина нас самих. Минуле – це досвід, на
якому вчимося будувати майбутнє.
Сьогодні вшановуємо пам’ять Героїв Крут. Це – наше минуле. Минуле тяжке і
трагічне, але водночас і героїчне... У свій час крутяни були звичайними дітьми свого
народу, такими ж, як оці, що сьогодні сідають за шкільні парти чи у студентські
лави. Вони, як і теперішні діти, хотіли жити, вчитися, радіти, любити… Ці хлопці
не хотіли вмирати. Та вони і не вмерли, бо і сьогодні живуть у народній пам’яті.
Їх любов до Батьківщини виявилася сильнішою від смерті – вони стали Божими
Героями, адже сповнили слова Господа нашого Ісуса Христа: «Ніхто більшої любові
не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх» (Ів. 15,13). Прикладом героїчної любові до людей є Христос, а вони у своєму подвигу уподібнились до Нього.
Так! Вони – Герої! Вони своє дитинство і свою юність залишили вдома, як тільки
почули, що Україну потрібно рятувати від московсько-більшовицької навали. Вони
– Герої, бо дали приклад сотням і тисячам юнаків та дівчат, які пізніше гинули за

6 - 7 ñòîð.
8 - 9 ñòîð.
Ìîëîäü ó ñó÷àñíîìó ñâ³ò³
Ìóçèêà – çàñ³á ìàí³ïóëÿö³¿
ï³äñâ³äîì³ñòþ
Çàïî÷àòêîâóºìî Êëóá çíàéîìñòâ

10 - 11 ñòîð.
12 ñòîð.
Çãóáíèé âïëèâ êîíòðàöåïòèâ³â
Æèòòÿ ñâ. Ãåíîâåôè-ìó÷åíèö³
Ï³ä çíàêîì ñâ. Êëèìåíò³ÿ-Ïàïè

волю України впродовж усього останнього століття. Гинули за наше сьогоднішнє
щасливе дитинство, а їх подвиг, з багатьох причин, на превеликий жаль, ми сьогодні
недооцінюємо.
Сьогодні вони – наші вчителі. Вони навчають нас бути патріотами свого народу.
І не на словах, а на ділі, не обіцянками, а ціною свого життя. Вони сьогодні в праві
спитати кожного з нас: чи любиш ти свій народ так, що готовий своє життя за
нього віддати? І це одне-єдине запитання є найактуальнішим сьогодні.
Ми не можемо збудувати Україну, не пожертвувавши для неї своє життя. Сьогодні
чимало політиків присягаються в любові до народу. Але любити народ – це не просто
підвищити пенсії, зарплати, створити пільги... Якщо любиш свій народ, то віддай
за нього своє життя! Присвяти його для України! Потрібно щодня віддавати своє
життя, жертвувати собою, своїми достатками, своїм часом, своїми інтересами
не для якогось абстрактного, загального поняття «народу», а для конкретного
українця, конкретної людини, яку зустрічаємо щодня. Робити це добровільно, не
чекаючи віддяки, а навпаки – бути готовим на розп’яття як не від ворогів, то від
власного народу. Це – героїзм. А хто цього досяг – той Герой, честь йому і слава,
нехай сьогодні стане на чолі народу! Хто любить Україну, лише «галасуючи» з
трибуни порожніми фразами, той – не герой. Нехай він схилить голову додолу і йде
геть, звільняючи місце справжньому Герою.
Це від Героїв Крут для нас усіх перший урок – урок героїзму.
Ще інше питання мучить нас сьогодні: з чиєї злочинної руки загинули Герої? На це
впертими фактами відповідає історія. Її не перепишеш. А загинули вони від московсько-більшовицької, марксистсько-лєнінської комуністичної диктатури. Тої самої,
представники якої досі сидять в українському парламенті і сміються над великим
горем і трагедією Голодомору українського народу! Крутяни гинули від рук тих загарбників, пам’ятники яким ще й сьогодні стоять на нашій землі. Ви це маєте знати
і розуміти, щоб ніколи не стати жертвами їх брехливої аґітації.
Герої падали від куль головорізів, нащадків котрих поблажливо сьогодні зображують у чужих нашому народові серіалах на кшталт «Кадєтів», «Салдатів» та
інших. Соромно! Невже сьогодні для українського телеглядача немає достойного
фільму? Чому пропонують нашій молоді, як зразок героїзму, російського бандита
Сашу Бєлого з того ж таки російського бандитського серіалу «Бригада»? Чого може
навчитися наша українська дитина, переглядаючи російський бойовик «Бандітский
Пєтєрбурґ»? Який приклад патріотизму, скажіть, показують нам російські «Мєнти»,
нащадки кривавих катів, які мордували і розстрілювали в тюремних застінках невинних українських людей? Чому патріотичну свідомість наших дітей на чужій мові
заколисує дешева мильна опера «Прєкрасная няня»? (де, до речі, час від часу в певних
репліках висміюється українська мова і українська культура). Чому на дискотеках
лунає російська і зовсім не найкраща музика?
А знаєте чому? Щоб ви, діти, не думали про Україну, щоб її часом не полюбили!
Ворог робить усе, щоби ви не стали патріотами, бо тоді йому кінець. Він вас боїться. Він боїться вашого молодечого запалу! Він панічно боїться того, щоби свою
потужну молоду енергію ви не спрямували на розбудову Української Держави! Він хоче
вас приспати і знищити! Він хоче, щоб ви спокійно «пили спрайт і слухалися своєї
спраги», спілкувалися його блатним «язиком», кололися його наркотиком, пили його
«Благов», «Калґанов» чи якийсь інший «-ов» і думали тільки про задоволення низьких
розпусних пожадань. Тоді він з легкістю візьме вас до свого «єдіного» економічного
простору – розбудовувати сибірські простори або новітні БАМи. Таке у нашій історії,
на жаль, вже було, і, не дай Боже, щоб воно повторилося. Це – ще один урок героїчної
трагедії під Крутами: вони загинули, щоб цього не повторилося.
Дивіться, діти, на Героїв Крут! Це – ваші ровесники! Дивіться і беріть з них приклад! Живіть, як вони, нічого не шкодуючи для України. Будьте Українцями, незважаючи на жодні обставини. Будьте патріотами не на словах, а на ділі. З гідністю
продовжуйте те діло, за яке вони віддали своє життя. А над усе прошу вас: не будьте
«хахлами», як зневажливо називають вас вороги. Не отруюйте своє життя його
псевдокультурою. Не топчіть пам’ять Героїв, по-підлабузницьки плазуючи перед
вчорашніми катами в надії випросити «добросусідські» відносини. Така поведінка
не гідна Українця! Так поступають тільки зрадники, прихвостні, які і заслуговують
зватися «хахлами»...
Тож віддаймо сьогодні шану Героям. І Бога за них благаймо: «У блаженнім успінні
упокій, Господи, душі рабів Твоїх, що погинули під Крутами, і сотвори їм Вічную
Пам’ять!»

о. Володимир САЙЧУК
(Виголошено у Львівській середній школі
з нагоди відзначення пам’яті Героїв Крут)
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офіційно
Вітання
Вселенського Архиєрея
Венедикта XVI
для Блаженнішого
Любомира
з нагоди 50-ліття
священства
Н А Ш О М У Д О С Т О Й Н О М У Б РАТ О В І
К А РД И Н А Л У Л Ю Б О М И РУ Г У З А РУ
В Е РХО В Н О М У А РХ И Є П И С КО П У
К И Є В О - ГА Л И Ц Ь КО М У
На пам’ять урочистої і святкової події звертаємо до тебе Нашу думку, Достойний Брате,
щоб повернутись разом з тобою духом до того
дня, в якому тебе, оточеного і привітаного
збором вірних і дорогих осіб, зараховано до
служителів Христа. Цим Листом висловлюємо тобі Наші поздоровлення і з великою
любов’ю бажаємо наново від початку пройти
твоїм священичим шляхом, повністю посвяченим апостолятові.
Ти, насправді, був піднесений до священичого чину в Стемфордській українській
Єпархії і там почав своє священиче служіння,
що триває п’ятдесят років і присвячене багатогранній діяльності. Заслуговують на згадку
ті обов’язки, які ти виконував для духовного
служіння вірним і для відповідного навчання
молодих семінаристів.
Завершивши вищі теологічні студії у цьому
Вічному Місті, ти прийняв монаше життя,
якому від цього моменту посвятив усі свої
сили. Але твій апостолят між вірними українцями, для яких ти присвятив невтомне дбання
в душпастирскому служінню, найбільше
вирізнився відколи ти увійшов до грона наступників Апостолів, а згодом – до Колегії
кардиналів.
Повсюди бачимо докази твоєї працьовитості
і приклад твоєї єпископської турботи. Справедливо визнаними є твій розум, врівноваженість, розважливість у судженнях, відкритість
на діалог з усіма. Не хочемо замовчувати і
твоєї глибокої побожності, апостольської
ревності, особливої любові, здатності завжди
бути готовим, щоб всім послужити.
Тому, наближаючись до цього особливого
ювілею твого священства, прагнемо від усього серця скласти тобі Наші щирі побажання,
а також твоїй Церкві в Україні та твоїй Студитській Спільноті. Благаємо Господа, безмежно доброго, щоб щедро винагородив твої
заслуги, був поруч з тобою з Своєю постійною
допомогою і супроводжував тебе з Своїм
Духом Утішителем. Небесна Матір, Цариця
Апостолів, нехай завжди тебе підтримує. Тобі,
Достойний Брате, уділяємо Наше Апостольське Благословення, яке радо поширюємо на
Куріальних Єпископів і на всю твою церковну
спільноту.

Дано у Ватикані, 31 січня 2008,
на третьому році нашого Понтифікату.
Венедикт XVI, Папа Римський

(Продовження на 3 стор. )

ВІЗИТ «AD LIMINA АPOSTOLORUM»
ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКИХ ЄПИСКОПІВ З УКРАЇНИ
Â ðàìêàõ â³çèòó “Ad limina Apostolorum” (“Äî Àïîñòîëüñüêèõ
ïîðîã³â”) ãðåêî-êàòîëèöüêèõ ºïèñêîï³â ç Óêðà¿íè, 30 ñ³÷íÿ 2008
ðîêó, Âèñîêîïðåîñâÿùåíí³øèé Âëàäèêà ²ãîð Âîçüíÿê, Àðõèºïèñêîï Ëüâ³âñüêèé ÓÃÊÖ, î÷îëèâ Àðõèºðåéñüêó Ñâÿòó Ë³òóðã³þ â
áàçèë³ö³ Santa Maria Maggiore (Ñâÿòî¿ Ìàð³¿ Á³ëüøî¿). Ïðîïîâ³äü
âèãîëîñèâ Âëàäèêà Áîãäàí Äçþðàõ, ªïèêîï-ïîì³÷íèê Êè¿âñüêî¿
Àðõèºïàðõ³¿ ÓÃÊÖ, â ÿê³é çàêëèêàâ ìîëèòèñÿ ïðî ïîêðîâèòåëüñòâî Ìàòåð³ Áîæî¿ íàä öèì â³çèòîì ³ íàä âñ³ì óêðà¿íñüêèì íàðîäîì. Ó â³äïðàâ³ âçÿâ ó÷àñòü òàêîæ êàðäèíàë Áåðíàðä Ôðàíö³ñ
Ëàó, íàñòîÿòåëü áàçèë³êè. Ñâÿòó Ë³òóðã³þ, ÿêà áóëà â³äñëóæåíà
ó á³÷í³é êàïëèö³ ïåðåä ÷óäîòâîðíîþ ³êîíîþ Ìàòåð³ Áîæî¿ Salus
Populi Romani, ïðèêðàñèëè ñâî¿ì ñï³âîì Ñåñòðè Âàñèë³ÿíêè.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî 28 ñ³÷íÿ ó ðàìêàõ äàíîãî â³çèòó Ïàïà
Âåíåäèêò XVI ïðèéíÿâ íà ïðèâàòí³é àóä³ºíö³¿ Áëàæåíí³øîãî
Ëþáîìèðà ç éîãî ºïèñêîïàìè-ïîì³÷íèêàìè (Âëàäèêà Ä³îí³ç³é
Ëÿõîâè÷, Âëàäèêà Âàñèëü Ìåäâ³ò, Âëàäèêà Ãë³á Ëîí÷èíà òà
Âëàäèêà Áîãäàí Äçþðàõ), Âèñîêîïðåîñâÿùåíí³øîãî Âëàäèêó
²ãîðÿ Âîçüíÿêà, Ïðåîñâÿùåííîãî Âëàäèêó Ì³ëàíà Øàø³êà, Àïîñòîëüñüêîãî Àäì³í³ñòðàòîðà Ìóêà÷³âñüêî¿ ºïàðõ³¿ òà Âèñîêîïðåïîäîáíîãî î. Äìèòðà Ãðèãîðàêà, ×ÑÂÂ, Àïîñòîëüñüêîãî Àäì³í³ñòðàòîðà Áó÷àöüêî¿ ªïàðõ³¿.
Ó â³âòîðîê, 29 ñ³÷íÿ, ó ïðèì³ùåíí³ Êîíãðåãàö³¿ Ñõ³äíèõ Öåðêîâ, â³äáóëàñÿ ñï³ëüíà çóñòð³÷ âëàäèê ç êàðäèíàëîì Ëåîíàðäî
Ñàíäð³, Ïðåôåêòîì Êîíãðåãàö³¿ äëÿ Ñõ³äíèõ Öåðêîâ. Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³, êåð³âíèê â³äîìñòâà, ÿêå â Ðèìñüê³é Êóð³¿ çàéìàºòüñÿ
ñïðàâàìè õðèñòèÿí ñõ³äíîãî îáðÿäó, çâåðíóâñÿ äî ïðîâ³äíèê³â Öåðêâè â Óêðà¿í³ ç ïðîìîâîþ.

ВІДБУЛОСЯ ОСВЯЧЕННЯ ТА ВІДКРИТТЯ
ЦЕРКВИ-МУЗЕЮ САКРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Ó íåä³ëþ, 20 ñ³÷íÿ 2008 ðîêó Âèñîêîïðåîñâÿùåíí³øèé Âëàäèêà ²ãîð (Âîçüíÿê), Àðõèºïèñêîï Ëüâ³âñüêèé, ï³ä ÷àñ Àðõèºðåéñüêî¿ Áîæåñòâåííî¿ Ë³òóðã³¿, ó ñï³âñëóæ³íí³ ç äóõîâåíñòâîì,
îñâÿòèâ â³äðåñòàâðîâàíó öåðêâó áëàæåííîãî Êëèìåíò³ÿ Øåïòèöüêîãî (ì. Ëüâ³â, âóë. Êðèâîíîñà, 1). Òàêîæ, ó äàíîìó õðàì³
â³äáóëîñÿ â³äêðèòòÿ ìóçåþ ñàêðàëüíîãî ìèñòåöòâà ³ì. Àíòîí³ÿ
Ïåòðóøåâè÷à Ëüâ³âñüêî¿ àðõèºïàðõ³¿ ÓÃÊÖ, â ÿêîìó ðîçì³ùåíî
åêñïîçèö³þ ÷àñòèíè ïàì‘ÿòîê ³êîíîïèñíîãî ìèñòåöòâà ç³áðàíîãî ìîíàõàìè-ñòóäèòàìè ï³ñëÿ ëåãàë³çàö³¿ ÓÃÊÖ.
Íà Ñâÿò³é Ë³òóðã³¿, ñåðåä ÷èñëåííî ç³áðàíèõ â³ðíèõ, áóëè
òàêîæ ïðèñóòí³ ðåêòîð Ëüâ³âñüêîãî Äåðæàâíîãî Óí³âåðñèòåòó
Âíóòð³øí³õ Ñïðàâ, ãåíåðàë-ìàéîð ì³ë³ö³¿, ïðîôåñîð Âîëîäèìèð Îðòèíñüêèé òà ãîëîâà Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè Ìèðîñëàâ
Ñåíèê.
Âëàäèêà ²ãîð, ïðîìîâëÿþ÷è äî âñ³õ ïðèñóòí³õ ó õðàì³, íàé-

ïåðøå âèñëîâèâ âäÿ÷í³ñòü Ãîñïîäó Áîãó, ßêèé “äîïîì³ã,
ùîá öÿ ñâÿòèíÿ, êîòðà áàãàòî äåñÿòê³â ðîê³â íå ñëóæèëà
âëàñòèâîìó ïðèçíà÷åííþ, à êîëèñü íàëåæàëà ïåâí³é êàòîëèöüê³é ãðîìàä³ ëàòèíñüêîãî îáðÿäó íàøîãî Ëüâîâà,
ñòàëà çíîâó öåðêâîþ, â êîòð³é ìîæíà ñïîê³éíî ìîëèòèñÿ”.
Ïðîïîâ³äíèê íàãîëîñèâ íà òîìó, ùî öåé “õðàì áóëî çáåç÷åùåíî, à çàì³ñòü òîãî, ùîá â³í ñëóæèâ ÿê ì³ñöå òà áóä³âëÿ
äëÿ ïðèíåñåííÿ áåçêðîâíèõ æåðòâ, òóò â³äáóâàëèñÿ ð³çí³
³íø³ ä³éñòâà, ùî çîâñ³ì íå áóëè ïîâ’ÿçàí³ ç êóëüòîì Áîæî¿
ñëàâè. À ïðè÷èíîþ óñüîãî öüîãî º çàâæäè ëþäñüê³ ãð³õè”, çà
ÿê³ ìè ïîâèíí³ ñåðäå÷íî ïåðåïðîøóâàòè Ãîñïîäà.
Ïàí Âîëîäèìèð Îðòèíñüêèé, çàâäÿêè ÿêîìó, íà ïðîõàííÿ
Âëàäèêè ²ãîðÿ, öåðêîâí³é ãðîìàä³ ÓÃÊÖ áóëè ïåðåäàí³ äàí³
ïðèì³ùåííÿ òà ñïîðóäè êîëèøíüîãî ìîíàñòèðÿ, çàçíà÷èâ:
“Ñüîãîäí³, ï³ñëÿ áàãàòüîõ äåñÿòèë³òü, â öüîìó çðóéíîâàíîìó, ñïëþíäðîâàíîìó õðàì³ ïðîëóíàëî Ñëîâî Áîæå. Ìè âñ³
äî öüîãî ñïðè÷èíèëèñÿ ³ áóäåìî öå ðîáèòè íàäàë³... Ìè â
óí³âåðñèòåò³ òàêîæ áóäåìî àêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè öþ
ñïîðóäó äëÿ âèõîâàííÿ òèõ ìîëîäèõ îô³öåð³â ì³ë³ö³¿, ÿê³ ïîâèíí³ ñëóæèòè ç Áîæîþ äîïîìîãîþ â ïåðøó ÷åðãó ëþäÿì.
Ìè õî÷åìî, ùîáè íàø îô³öåð áóâ õðèñòèÿíèíîì, ìîðàëüíî
âèñîêîþ ëþäèíîþ òà çàõèñíèêîì ëþäåé”.
²ºðîìîíàõ Ñåâàñò³ÿí Äìèòðóõ, ñòóäèò, ãîëîâà Ñàêðàëüíî¿
êîì³ñ³¿ Ëüâ³âñüêî¿ àðõèºïàðõ³¿ ÓÃÊÖ, çàâäÿêè ñòàðàííÿì
ÿêîãî â³äáóëîñÿ â³äêðèòòÿ òà îñâÿ÷åííÿ äàíî¿ öåðêâè-ìóçåþ,
çàçíà÷èâ, ùî “îñâÿ÷óþ÷è ñüîãîäí³ íàø õðàì-ìóçåé ìè
â³ääàºìî ãëèáîêó ïîøàíó òà çàñâ³ä÷óºìî ïàì‘ÿòü âåëèêèì
ìóæàì íàøî¿ Öåðêâè, ÿê³ çðîáèëè íåîö³íåííèé âêëàä ó ðîçâèòîê óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè òà â óòâåðäæåííÿ íàö³îíàëüíî¿
³äåíòè÷íîñò³ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó”.
Ï³ñëÿ Ñâÿòî¿ Ë³òóðã³¿ â³äáóâñÿ îãëÿä åêñïîçèö³é öåðêâèìóçåþ ñàêðàëüíîãî ìèñòåöòâà Ëüâ³âñüêî¿ àðõèºïàðõ³¿ ÓÃÊÖ
òà ñâÿòêîâà òðàïåçà

ВЛАДИКА ІГОР ОЧОЛИВ ПЕРШУ БОЖЕСТВЕННУ
ЛІТУРГІЮ В КАПЛИЦІ БЛ. О. ЗАРИЦЬКОГО

Â ñâÿòî íàéìåíóâàííÿ ÃÍ²Õ òà ñâÿòîãî Âàñèë³ÿ Âåëèêîãî Âèñîêîïðåîñâÿùåíí³øèé Âëàäèêà ²ãîð (Âîçüíÿê), Àðõèºïèñêîï
Ëüâ³âñüêèé, ó ñï³âñëóæ³íí³ ³ç ÷èñëåííèì äóõîâåíñòâîì, â³äñëóæèâ ïåðøó Áîæåñòâåííó Ë³òóðã³þ â íîâîçáóäîâàí³é êàïëèö³
áëàæåííîãî Îëåêñ³ÿ Çàðèöüêîãî, ùî â ì³êðîðàéîí³ ì. Ëüâ³â Ðÿñíå-1. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî äàíà ïàðàô³ÿëüíà ãðîìàäà áóëà
çàðåºñòðîâàíà òðè ðîêè òîìó. Áóä³âíèöòâî ö³º¿ êàïëè÷êè, íàñòîÿòåëåì ÿêî¿ º ïðîòî³ºðåé Ìèõàéëî Ðîçïåíäîâñüêèé, çà
ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè ï. Ïåòðà Êðàòþêà òðèâàëî ïðîòÿãîì òðüîõ òèæí³â.
Âëàäèêà ²ãîð, äÿêóþ÷è â³ðíèì öüîãî õðàìó çà ïîáîæíó ó÷àñòü ó ñâÿò³é Ë³òóðã³¿, ó ñâî¿é ïðîïîâ³ä³ çàçíà÷èâ, ùî ñâÿòî
íàéìåíóâàííÿ ÃÍ²Õ â íàøîìó êðàþ ñï³âïàäàº ³ç ñâÿòîì Íîâîãî ðîêó çã³äíî þë³àíñüêîãî êàëåíäàðÿ: “Ïî÷àòîê íîâîãî ðîêó
îçíà÷àº, ùî ïîçà íàìè çàê³í÷åíèé ïåâíèé ïåð³îä ÷àñó, êîòðèé ìè âèêîðèñòàëè â ÿêèéñü ñïîñ³á: äîáðèé ÷è íå äîáðèé, àëå
âîíî íàøå. Ïåðåä íàìè ïîñòàº íîâèé â³äë³ê ÷àñó, òîáòî ðîêó, ùî º âåëèêèì íåâ³äîìèì äëÿ íàñ, àí³ ÿê ìè éîãî âèêîðèñòàºìî,
àí³ ÷è öåé Íîâèé ð³ê ìè ùàñëèâî ïåðåæèâåìî, ÷è áóâà, Ãîñïîäü íå ïîêëè÷å íàñ ïåâíîãî äíÿ ó öüîìó ðîö³, ùîá çäàòè çâ³ò ³ç
íàøîãî æèòòÿ”. Òîìó, ïðîïîâ³äíèê çàêëèêàâ âñ³õ äî òîãî, ùîáè ñòàðàòèñÿ äîáðå âèêîðèñòàòè ÷àñ, áî öå äàð, çàïðîïîíîâàíèé
íàì Áîãîì äëÿ ã³äíîãî âèêîðèñòàííÿ.
Â³äòàê, ï³ñëÿ ñâÿòêîâî¿ Àðõèºðåéñüêî¿ Ë³òóðã³¿ Âëàäèêà ²ãîð îêðîïèâ ñâÿ÷åíîþ âîäîþ íîâîçáóäîâàíó êàïëè÷êó áëàæåííîãî
Îëåêñ³ÿ Çàðèöüêîãî.

ПАСТИРСЬКИЙ ВІЗИТ ВЛАДИКИ ІГОРЯ НА
ПАРАФІЮ ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА М. ЛЬВІВ
Ó ñâÿòî Ñîáîðó Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ ³ ñâ. Éîñèôà Îáðó÷íèêà, Âèñîêîïðåîñâÿùåíí³øèé Âëàäèêà ²ãîð (Âîçüíÿê),
Àðõèºïèñêîï Ëüâ³âñüêèé), â³äñëóæèâ Àðõèºðåéñüêó Ë³òóðã³þ â êàïëèö³ ïàðàô³¿ Ç³ñëàííÿ Ñâÿòîãî Äóõà (ì. Ëüâ³â, âóë.
Òðèëüîâñüêîãî, 9à). Ñï³âñëóæèëè ç Âëàäèêîþ ²ãîðåì: î. Âàñèëü Ìèðîø, àäì³í³ñòðàòîð äàíî¿ ïàðàô³¿, î. Îðåñò Ôðåäèíà,
ïðîòîñèíêåë Ëüâ³âñüêî¿ àðõèºïàðõ³¿ òà î. Ìèêîëà ßâîðñüêèé, êàíöëåð Ëüâ³âñüêî¿ àðõèºïàðõ³¿.
“Ñâÿòî Ñîáîðó Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³, ÿêå ñâÿòêóºìî – öå ñâÿòî õðèñòèÿíñüêî¿ ðîäèíè, âç³ðöåì ÿêî¿ º ñâÿòà Ðîäèíà
ç Íàçàðåòó”, - íàãîëîñèâ ó ñâî¿é ïðîïîâ³ä³ Âëàäèêà ²ãîð. “Ñåðåä òåìðÿâè òîãî÷àñíîãî ñâ³òó, ñâÿòà Ðîäèíà ç Íàçàðåòó –
öå íåíà÷å íåáåñíå ñâ³òëî, îàçèñ, ñåðåä äóõîâíî¿ ïóñòèí³; öå – ïðèêëàä æèòòÿ äëÿ õðèñòèÿíñüêèõ ðîäèí ... Ñòàðàéìîñÿ
íàñë³äóâàòè ðîäèííå é îñîáèñòå æèòòÿ òàê, ÿê íàñ íàâ÷àþòü ²ñóñ, Ìàð³ÿ òà Éîñèô. Æèâ³ìî ó ëþáîâ³ òà çëàãîä³ ç íàøèìè
íàéáëèæ÷èìè òà ç ñàìèì ñîáîþ. Ìîë³ìîñÿ äî Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³, ùîá âèïðîñèëà íàì áëàãîñëîâåííÿ ó ñâîãî ñèíà íà
ïðàâåäíå õðèñòèÿíñüêå é ðîäèííå æèòòÿ!”, - çàçíà÷èâ ïðîïîâ³äíèê.
Ïî çàê³í÷åíí³ Àðõèºðåéñüêî¿ Ë³òóðã³¿ ä³òè äàíî¿ ïàðàô³ÿëüíî¿ ñï³ëüíîòè ïðåäñòàâèëè äëÿ óñ³õ ïðèñóòí³õ ð³çäâÿíèé
âåðòåï.
Â³äòàê, î. Âàñèëü, ó ïðèñóòíîñò³ Âëàäèêè ²ãîðÿ, ðîçïîâ³â òà ïîêàçàâ, íà ÿêîìó åòàï³ çíàõîäèòüñÿ áóä³âíèöòâî íîâîãî
ïàðàô³ÿëüíîãî õðàìó.
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ВЕНЕДИКТ XVI ПРИВІТАВ БЛАЖЕННІШОГО
ЛЮБОМИРА З ЮВІЛЕЄМ СВЯЩЕНСТВА

2 ëþòîãî ó Ïðîêàòåäðàëüíîìó ñîáîð³ Ñâÿòî¿ Ñîô³¿ ó Ðèì³ ç
íàãîäè 75-ð³÷÷ÿ æèòòÿ ³ 50-ð³÷÷ÿ ñâÿùåíñòâà Áëàæåíí³øîãî
Ëþáîìèðà, Ãëàâè Óêðà¿íñüêî¿ Ãðåêî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè,
áóëî â³äñëóæåíî óðî÷èñòó Àðõèºðåéñüêó Áîæåñòâåííó
Ë³òóðã³þ. ¯¿ î÷îëèâ ñàì Âåðõîâíèé Àðõèºïèñêîï Êèºâî-

Ãàëèöüêèé ó ñï³âñëóæ³íí³ ³ç âëàäèêàìè ç Óêðà¿íè, ÿê³ ïðèáóëè äî
Â³÷íîãî Ì³ñòà íà â³çèò «Ad limina Apostolorum». Ó Ë³òóðã³¿ âçÿëè
ó÷àñòü áàãàòî ñâÿùåíèê³â, à òàêîæ àðõèºðå¿â òà ñâÿùåíèê³â
³íøèõ Ñõ³äíèõ Öåðêîâ. Òîðæåñòâî ñâîºþ ïðèñóòí³ñòþ çáàãàòèëè
ïî÷åñí³ ãîñò³ ³ç Âàòèêàíó: Êàðäèíàë Ëåîíàðäî Ñàíäð³, Ïðåôåêò
Êîíãðåãàö³¿ Ñõ³äíèõ Öåðêîâ, ðàçîì ³ç ñâî¿ìè ñï³âðîá³òíèêàìè,
Êàðäèíàë Òîìà Øï³äë³ê, ÿê òàêîæ ï. Òåòÿíà ²æåâñüêà,
Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë Óêðà¿íè ïðè Àïîñòîëüñüê³é
Ñòîëèö³, ïîâ³äîìëÿº óêðà¿íñüêèé â³ää³ë Ðàä³î Âàòèêàí.
Ï³ñëÿ Çààìâîííî¿ ìîëèòâè ç³ ñëîâîì ïðèâ³òàííÿ äî Ãëàâè
Óêðà¿íñüêî¿ Ãðåêî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè çâåðíóâñÿ Êàðäèíàë
Ëåîíàðäî Ñàíäð³, ï³ñëÿ ÷îãî ìîíñåíüéîð Ìàóð³ö³î Ìàëâåñò³ò³,
ñåêðåòàð Êàðäèíàëà Ñàíäð³, çà÷èòàâ ïðèâ³òàííÿ â³ä Ñâÿò³øîãî
Îòöÿ Âåíåäèêò XVI. Áëàæåíí³øèé Ëþáîìèð ùèðî ïîäÿêóâàâ
Ñâÿò³øîìó Îòöåâ³, çàçíà÷àþ÷è, ùî ñêëàäàºòüñÿ òàêå âðàæåííÿ,
«íåìîâáè Ïàïà Âåíåäèêò XVI º ïðèñóòí³é ðàçîì ³ç íàìè íà ö³é
Ñâÿò³é Ë³òóðã³¿». Éîãî áëàæåíñòâî ïîäÿêóâàâ óñ³ ïðèñóòí³ì çà
ó÷àñòü ó ò³é Ñëóæá³ Áîæ³é, çà ñï³ëüíó ìîëèòâó, ï³äêðåñëþþ÷è, ùî
öåé äåíü «íå º ñâÿòîì, ó çíà÷åíí³ ñâÿòêóâàííÿ, à º ÷àñîì ïîäÿêè
Ãîñïîäåâ³». Îï³ñëÿ, Ãëàâà ÓÃÊÖ óä³ëèâ óñ³ì ñâîº ïàñòèðñüêå
áëàãîñëîâåííÿ.

ГОЛОВА ПАПСЬКОЇ РАДИ «СПРАВЕДЛИВІСТЬ І
МИР» ВІДВІДАВ УКРАЇНУ

4 ëþòîãî â ðàìêàõ îô³ö³éíîãî â³çèòó â Óêðà¿íó Ëüâ³â â³äâ³äàâ êàðäèíàë Ðåíàòî Ðàôàåëëå Ìàðò³íî, Ãîëîâà Ïàïñüêèõ Ðàä
«Ñïðàâåäëèâ³ñòü ³ Ìèð» ³ ó ñïðàâàõ äóøïàñòèðñòâà ì³ãðàíò³â òà ïîäîðîæóþ÷èõ. Îñíîâíà ìåòà â³çèòó — ïðåäñòàâëåííÿ
óêðà¿íñüêîãî ïåðåêëàäó Êîìïåíä³óìó ñîö³àëüíî¿ äîêòðèíè Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè, ÿêå â³äáóëîñÿ â Êèºâî-Ìîãèëÿíñüê³é
àêàäåì³¿.
Âïðîäîâæ â³çèòó äî Ëüâîâà êàðäèíàë Ìàðò³íî ïðîâ³â çóñòð³÷ ç ì³ñöåâèìè ìèðÿíñüêèìè ³ ãðîìàäñüêèìè ñîö³àëüíî
çîð³ºíòîâàíèìè îðãàí³çàö³ÿìè ó ïðèì³ùåíí³ ïðåñ-öåíòðó Ëüâ³âñüêî¿ àðõèºïàðõ³¿ ÓÃÊÖ, à òàêîæ ìàâ çóñòð³÷ ç ñåì³íàðèñòàìè
Ëüâ³âñüêî¿ ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ ñåì³íàð³¿ Ñâÿòîãî Äóõà, ï³ñëÿ ÿêî¿ òàêîæ ïðî÷èòàâ äîïîâ³äü â Óêðà¿íñüêîìó êàòîëèöüêîìó
óí³âåðñèòåò³.
Ó ñâî¿õ ïðîìîâàõ êàðäèíàë Ìàðò³íî ïðåäñòàâèâ ïðèñóòí³ì áà÷åííÿ Êàòîëèöüêîþ Öåðêâîþ òàêèõ ïîíÿòü, ÿê «â³éíà», «ìèð»,
«ñïðàâåäëèâ³ñòü», ïðîäåìîíñòðóâàâ ¿¿ ïîçèö³þ ñòîñîâíî êîíôë³êò³â ³ ïðîáëåì, ÿê³ ñòîÿòü íà ÷àñ³ â ñüîãîäí³øíüîìó ñâ³ò³.
Â³äîìå, çîêðåìà, çàñóäæåííÿ êàðäèíàëîì Ìàðò³íî ñòðàòè Ñàäàìà Õóñåéíà. Ó çâ’ÿçêó ç öèì â³í çàçíà÷èâ, «ùî ñìåðòíà
êàðà — öå çàâæäè íåïðèðîäíà ñìåðòü, ÿêó íàâ³òü äåðæàâà íå ìîæå çàñòîñîâóâàòè».
Ùîäî óêðà¿íñüêîãî ïåðåêëàäó Êîìïåíä³óìó ñîö³àëüíî¿ äîêòðèíè Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè, òî, ÿê íàãîëîñèëà ó êîìåíòàð³ Ð²ÑÓ
ãîëîâà Êîì³ñ³¿ «Ñïðàâåäëèâ³ñòü ³ Ìèð» ÓÃÊÖ ä-ð Ëåñÿ Êîâàëåíêî: «Êîìïåíä³óì ñîö³àëüíî¿ äîêòðèíè Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè — öå
êîíöåíòðîâàíèé äîâ³äíèê ñîö³àëüíîãî íàâ÷àííÿ Öåðêâè... Äîáðå ïðîäóìàíèé òåêñò ³ ïîêàæ÷èê äîçâîëèòü óñ³ì çàö³êàâëåíèì
ëåãêî çíàéòè, ùî ³ ÷îìó ñòâåðäæóº Êàòîëèöüêà Öåðêâà». Óêðà¿íñüêà — öå 37-ìà ìîâà, íà ÿêó ïåðåêëàäåíèé Êîìïåíä³óì.

В УГКЦ СТВОРЕНО НОВИЙ ЕКЗАРХАТ
І ПРИЗНАЧЕНО ЙОГО ПЕРШОГО ЕКЗАРХА
15 ñ³÷íÿ 2008 ðîêó ó
Âàòèêàí³ áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî òå, ùî Ñâÿò³øèé
Îòåöü Âåíåäèêò XVI ïîáëàãîñëîâèâ òàê³ ð³øåííÿ
Ñèíîäó ªïèñêîï³â Óêðà¿íñüêî¿ Ãðåêî-Êàòîëèöüêî¿
Öåðêâè:
• çàñíóâàòè íîâèé àðõèºïèñêîïñüêèé åêçàðõàò
ó Ëóöüêó;
• ïðèçíà÷èòè î. Éîñàôàòà Îëåãà Ãîâåðó,
ñâÿùåíèêà Òåðíîï³ëüñüêî-Çáîð³âñüêî¿ ºïàðõ³¿,
ïåðøèì åêçàðõîì, óä³ëÿþ÷è éîìó òèòóëÿðíèé ïðåñòîë Öåçàð³àíè.
«Íîâèé åêçàðõàò íàçèâàòèìåòüñÿ «Âîëèíñüêèé» ³ äî
íüîãî âõîäèòèìóòü Âîëèíñüêà é Ð³âíåíñüêà îáëàñò³. Îñ³äîê
åêçàðõà áóäå ó Ëóöüêó. Éîãî ñòâîðåíî íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ
Ñèíîäó ªïèñêîï³â ÓÃÊÖ Âåðõîâíèì Àðõèºïèñêîïîì, ÿê ³

Äîíåöüêî-Õàðê³âñüêèé òà Îäåñüêî-Êðèìñüêèé åêçàðõàòè. Òîìó
ö³ åêçàðõàòè íàçèâàþòüñÿ àðõèºïèñêîïñüêèìè. Ïî ñóò³, öå îçíà÷àº, ùî âîíè ä³þòü â³ä ³ìåí³ Âåðõîâíîãî Àðõèºïèñêîïà ³ º éîìó
ï³äçâ³òí³», – ó êîìåíòàð³ äëÿ Äåïàðòàìåíòó ³íôîðìàö³¿ ïîÿñíèâ
Áëàæåíí³øèé Ëþáîìèð.
Á²ÎÃÐÀÔ²×ÍÀ ÄÎÂ²ÄÊÀ Î. ÉÎÑÀÔÀÒÀ ÎËÅÃÀ ÃÎÂÅÐÈ
Íàðîäèâñÿ 12 âåðåñíÿ 1967 ðîêó â ì³ñò³ ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó.
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñåðåäíüî¿ øêîëè íàâ÷àâñÿ ó ï³äï³ëüí³é
äóõîâí³é ñåì³íàð³¿. 30 òðàâíÿ 1990 ðîêó áóâ ðóêîïîêëàäåíèé
íà ñâÿùåíèêà ³ ïðèçíà÷åíèé íàñòîÿòåëåì ïàðàô³¿ Ñâÿòèõ
Âîëîäèìèðà ³ Îëüãè ñìò Âåëèêà Áåðåçîâèöÿ.
Ç 1996 äî 1999 ðîêó íàâ÷àâñÿ ó Ëþáë³íñüêîìó êàòîëèöüêîìó
óí³âåðñèòåò³. Ï³ñëÿ öüîãî áóâ â³öå-ðåêòîðîì Âèùî¿ äóõîâíî¿
ñåì³íàð³¿ ³ìåí³ Éîñèôà Ñë³ïîãî. Óïðîäîâæ 2004-2007 ðîêó
íàâ÷àâñÿ ó Ïàïñüêîìó Ñõ³äíîìó ³íñòèòóò³ ó Ðèì³ (²òàë³ÿ), äå
çäîáóâ ë³öåíö³àò ç ïàñòîðàëüíî¿ òåîëîã³¿. Â³äòàê î. Éîñàôàò
Ãîâåðà âèêîíóâàâ îáîâ’ÿçêè ðåêòîðà äóõîâíî¿ ñåì³íàð³¿ ³ìåí³
Éîñèôà Ñë³ïîãî.
Êð³ì ð³äíî¿, óêðà¿íñüêî¿, âîëîä³º ðîñ³éñüêîþ, ïîëüñüêîþ,
³òàë³éñüêîþ òà í³ìåöüêîþ ìîâàìè.

ПАСТИРСЬКИЙ ВІЗИТ
ВЛАДИКИ ГЛІБА ДО ІРЛАНДІЇ

Ç 17 ïî 22 ñ³÷íÿ 2008 ðîêó Ïðåîñâÿùåííèé Âëàäèêà Ãë³á (Ëîí÷èíà), Àïîñòîëüñüêèé Â³çèòàòîð äëÿ óêðà¿íö³â ãðåêî-êàòîëèê³â
â ²òàë³¿, ²ñïàí³¿ òà ²ðëàíä³¿, ïåðåáóâàâ ³ç ïàñòèðñüêèì â³çèòîì â
²ðëàíä³¿. Ó ö³é êðà¿í³ ä³º ãðåêî-êàòîëèöüêà ãðîìàäà Áëàæåííîãî
ñâÿùåííîìó÷åíèêà Ìèêîëàÿ ×àðíåöüêîãî â ì. Äóáë³í, äå äóøïàñòèðþº àðõèìàíäðèò Ñåðã³é (Êåëåãåð). Ïðèíàëåæíèìè äî ö³º¿
ãðîìàäè ââàæàþòü ñåáå á³ëüøå, í³æ 500 â³ðíèõ.
Ó Íàâå÷³ð’ÿ Áîãîÿâëåííÿ Âëàäèêà Ãë³á ðàçîì ç àðõèìàíäðèòîì
Ñåðã³ºì áóëè ãîñòÿìè íà Ñâÿò³é âå÷åð³ â îäí³é óêðà¿íñüê³é ðîäèí³
â Äóáë³í³. Òóäè êîëÿäêàìè ³ ùåäð³âêàìè ãîñòåé ïðèéøëè ïðèâ³òàòè äåê³ëüêà ÷ëåí³â ïàðàô³ÿëüíî¿ ãðîìàäè.
Ó äåíü ñâÿòà, 19 ñ³÷íÿ 2008 ðîêó, Àïîñòîëüñüêèé Â³çèòàòîð
î÷îëèâ óðî÷èñòó Àðõèºðåéñüêó Áîæåñòâåííó Ë³òóðã³þ â îðàòîð³¿
ñâÿòîãî Êåâ³íà. Öå ìàëà êàïëèöÿ ïðè êàòåäðàëüíîìó ñîáîð³ â
Äóáë³í³, äå íàø³ â³ðí³ çâè÷àéíî çáèðàþòüñÿ íà áîãîñëóæ³ííÿ.
Ñâÿòà Ë³òóðã³ÿ â³äáóëàñü íà ïðåñòîë³, ÿêèé Âëàäèêà îñâÿòèâ ó
÷åðâí³ 2007 ðîêó. Ç Âëàäèêîþ ñï³âñëóæèëè àðõèìàíäðèò Ñåðã³é
òà î. Õðèñòîôîð (Õîìà), Ò². Õðàì áóâ óùåðòü íàïîâíåíèé íàøèìè
â³ðíèìè, ÿê³ ïðèáóëè äëÿ ó÷àñò³ ó ñâÿòêîâîìó áîãîñëóæ³íí³.
Ó ñâÿòî Áîãîÿâëåííÿ ãðîìàäà Áëàæåííîãî ñâÿùåííîìó÷åíèêà Ìèêîëàÿ ïîïîâíèëàñü ùå îäíèì ÷ëåíîì: â³äáóëîñü õðåùåííÿ
íîâîíàðîäæåíî¿ äèòèíè. Â³ä 1999 ðîêó ó ïàðàô³¿ öå âæå 146 õðèñòèíè. Áîãîñëóæ³ííÿ ïðîäîâæèëîñü Âåëèêèì Âîäîñâÿòòÿì
á³ëÿ äðåâíüîãî Áàïòèñòåð³þ, ï³ñëÿ ÿêîãî âëàäèêà Ãë³á îêðîïèâ õðàì ³ â³ðíèõ ñâÿ÷åíîþ âîäîþ.
Îñîáëèâ³ñòþ ñâÿòà ñòàëî ïîñâÿ÷åííÿ ³êîíè áëàæåííîãî Êàðëà, ÿêèé áóâ ö³ñàðåì Àâñòð³¿ òà Àïîñòîëüñüêèì êíÿçåì Óãîðùèíè ï³ä ÷àñ äâîõ îñòàíí³õ ðîê³â Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. ²êîíà º äàðîì îäíîãî íåâ³äîìîãî äîáðîä³ÿ ³ç Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â
Àìåðèêè.
(Прес-служба Львівської Архиєпархії)
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кількома рядками...
(Продовження,
(П
д
початок на 2 стор.)
ПОЧАТОК НОВОГО СЕМЕСТРУ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ДУХОВНІЙ СЕМІНАРІЇ
4 лютого у Львівській духовній семінарії розпочався
другий семестр 2007/08 навчального року. На Літургії
отець ректор Святослав Шевчук наголосив на важливості
часу у житті людини, адже, це можливість від Бога реалізувати план, який був покладений на кожного зокрема
Творцем усього.
Ще одна подія, яка, без сумніву, має чимале значення
для життя семінарії, так і для життя усієї Церкви відбулась цього ж дня. У рамках візиту до України, на запрошення Блаженнішого Любомира, до семінарії, разом із
Апостольським нунцієм в Україні Іваном Юркевичем,
завітав Його Еміненція Ренато Рафаелле Мартіно, який
є Президентом Папських Рад «Справедливість і Мир» та
у справах душпастирства мігрантів. Підставою прибуття
кардинала Ренато на Україну є огляд життя Католицької
Церкви, а також бути присутнім на презентації Компендіуму соціальної доктрини Католицької Церкви, який
був перекладений на українську мову. Зрештою ця мова
є 36-ою, на яку було зроблено переклад. На завершення
зустрічі кардинал Рентато разом із архієпископом Іваном
Юрковичем уділили усім присутнім своє архиєрейське
благословення.
СВЯЩЕНИК УГКЦ
СТАВ «ЛЮДИНА РОКУ – 2007»
У НОМІНАЦІЇ: «ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ»
Редакція газети «Проскурів» (газета Хмельницької
Міської Ради) підбила підсумки свого Десятого регіонального рейтингу популярності «Людина року – 2007».
Перед журі постало непросте завдання з огляду на
зростаючий рейтинг самого конкурсу та його нинішню
ювілейну особливість. Опираючись на думку багатьох
експертів з журналістського середовища, пропозиції
професійних об’єднань, колективів, журі сказало своє
слово. Переможцем регіонального рейтингу популярності
«Людина року – 2007» у номінації: «громадський діяч»
став отець Іван Данкевич – директор Хмельницького
Обласного Благодійного Фонду «Карітас», священик
Української Греко- Католицької Церкви та настоятель
храму Різдва Пресвятої Богородиці у м. Хмельницьку.
Всього було 23 номінації. Невдовзі газета «Проскурів»
проведе урочисту церемонію нагородження номінантів
конкурсу «Людина року – 2007.
ВІДБУВСЯ ІІІ РІЗДВЯНИЙ ФЕСТИВАЛЬ
Учасниками фестивалю, що відбувся у Народному
домі м. Стрия, стали сім греко-католицьких церковних
хорів Стрийщини, церковний хор парафії УАПЦ у
Стрию, камерний оркестр Стрийської музичної школи
та оркестр духових інструментів Львівської духовної
семінарії УГКЦ.
За годину до початку фестивалю всі його учасники
зібралися в храмі святого апостола Якова у Стрию,
де було відслужено молебень при мощах преподобномучениці Тарсикії (Мацьків), який очолив о. Тарас
Пошивак, Протосинкел Стрийської єпархії.
Всіх учасників фестивалю було нагороджено подячними грамотами Владики Юліяна (Ґбура), єпарха Стрийського. Грамоти диригентам оркестрів та реґентам хорів
вручив о. Тарас Пошивак. На завершення фестивалю
Протосинкел Стрийської єпархії також подякував його
організаторам: відділу культури і туризму Стрийської
райдержадміністрації, міськрайонному товариству
«Просвіта» м. Стрия, асоціації диригентів Стрийщини
«Камертон» та відділу культури м. Стрия.
ЗАВІСА ВИСТАВКИ, ПРИСВЯЧЕНОЇ ВЛАДИЦІ
ЙОСАФАТУ (ФЕДОРИКУ), ЧСВВ
1 лютого у стінах приміщення Львівського історичного
музею (пл. Ринок, 6) відбулося закриття виставки, котра
присвячена 110 річниці від дня народження блаженної
пам’яті Владики Йосафата (Федорика) (1897-1979),
василіянина, його героїчному минулому, подвигу чернечого життя у нелегкі для УГКЦ часи під назвою «Життя
та діяльність». Її, як відомо, було відкрито у грудні
минулого року святою Богослужбою у храмі св. Андрія
(Львів). Змістовну промову виголосила п. Ірина Карпинець, заслужений діяч мистецтв України, племінниця
Кир Йосафата та організатор цієї виставки у м. Львові.
На згаданій виставці можна було оглянути особисті речі
Владики Йосафата, насамперед церковні, з підпілля,
різні документи, родинні фотографії (монаші). Навіть
рукописну обітницю вступу в Чин св. Василія Великого
тощо. Експонати було взято з Крехівського монастиря і
від п. Ірини Карпинець.

Мандруючи інтернетом
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6 БЕРЕЗНЯ ПАПА ВЕНЕДИКТ XVI ЗУСТРІНЕТЬСЯ ЗІ ВСЕЛЕНСЬКИМ ПАТРІАРХОМ ВАРФОЛОМІЄМ I
Папська рада зі сприяння християнській єдності підтвердила, що 6 березня Папа Венедикт XVI прийме на
аудієнції Всесвітнього Константинопольського патріарха Варфоломія I, який приїде до Риму на святкування
90-річчя заснування Папського східного інституту.
Цей новий навчальний заклад, опіку над яким довірив
ордену Єзуїтів, заснував у жовтні 1917 року декретом
«Motu proprio Orientalis catholici» Папа Венедикт XV.
Нині в цьому інституті навчається 125 студентів, а
також 350 слухачів. За всю історію інституту в ньому
навчалося близько 6.500 чоловік, серед яких – навіть
деякі патріархи (включно з Варфоломієм I), котрі
отримали там звання доктора богослов’я.
6 грудня минулого року Святіший Отець, зустрічаючись із професорами та студентами Східного інституту,
звернувся до них із такими словами: «Я переконаний,
що підтримка закладу має в собі також екуменічну
складову, оскільки, черпаючи з мудрості християнського Сходу, збагачуються усі».

ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ ПРАВОСЛАВНО-КАТОЛИЦЬКОЇ РОБОЧОЇ ГРУПИ РОСІЇ
Прес-аґентство SIR EUROPA повідомляє, що 28
грудня в Москві при ВЗЦЗ Московського Патріархату
відбулося засідання православно-католицької робочої
групи Росії, заснованої в 2004 році після зустрічі кардинала Вальтера Каспера з патріархом Алексієм II з
метою вирішення конкретних проблем, що виникли
або виникають у відносинах між православними і
католиками на території РФ.
Під час переговорів було вирішено, що протягом 2008
року робоча група зустрічатиметься раз у три місяці.
Говорилося також про більш тісне співробітництво між
Церквами в області мас-медіа, про ситуації в католицьких притулках (які православні іноді звинувачують в
«прозелітизмі»). Учасники робочої групи обговорили
питання будівництва нових католицьких храмів і реституції (тобто повернення) храмів, невикористовуваних
для культових цілей. Католицькі члени групи завірили
у своїй готовності підтримувати Православну Церкву
в боротьбі за введення в державні школи, як факультативного предмету, основ православної культури.

У БРИТАНСЬКИХ ЦЕРКВАХ ЧИСЛО
КАТОЛИКІВ ПЕРЕВИЩИЛО
ЧИСЛО АНГЛІКАН
У британських церквах уже більше католиків, аніж
англікан: згідно з опублікованим британськими вченими статистичним дослідженням, кількість відвідувачів
католицьких церков склала в середньому 862 тисячі у
тиждень, – у той час як в англіканські церкви щотижня
приходить 852 тисячі.
Показовий і той факт, що колишній прем’єр-міністр
Великобританії Тоні Блер, будучи прибічником англіканства, перейшов у католицизм услід за своєю дружиною та чотирма дітьми, які вже сповідували цю реліґію.
Число прихильників католицизму зростає, зокрема, завдяки припливу міґрантів зі Східної Європи та
деяких районів Африки. У цілому в Великобританії
регулярно відвідує храми лише 6% населення країни,
– у той час як у США цей показник становить 40%.

ПРЕЗИДЕНТ ІРАНУ НАЗВАВ
ІСУСА ПРОВІСНИКОМ ЛЮБОВІ
Іранське аґентство новин Irna оприлюднило частину
побажань, які президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад
надіслав Папі Римському з нагоди свят. У листі президент також висловив сподівання, що новий 2008 рік
«принесе світовому суспільству спокій і мир, який
опиратиметься на справедливість і духовність». У
своєму посланні Папі іранський президент висловив
бажання, щоб «новий рік був роком відмови від тиску,
насильства, дискримінації; роком миру, дружби і пошанування прав усіх народів», назвавши при цьому
Ісуса провісником любові, дружби, справедливості і
духовних цінностей. На думку Ахмадінеджада, «сьогодні більше, ніж будь-коли в історії, світ повинен
дотримуватись заповідей Божих пророків».
Нагадаємо, що Папа вже отримав листа від ісламських учених, і, як наслідок, іранський муфтій Гхазі
бін Мухаммад бін Талал зустрінеться в березні з кардиналом Тарцізіо Бертоне, аби визначити деталі їх
візиту у Ватикан. Для цього Святіший Отець надіслав
ісламським ученим офіційне запрошення.

(Продовження на 5 стор. )

²òàë³éñüêà ãàçåòà ïèøå ïðî «åôåêò Ðàòö³í´åðà»
Ìàñîâèé íàïëèâ ïðî÷àí äî Âàòèêàíó – öå, íà äóìêó ³òàë³éñüêî¿
ãàçåòè «Corriere della Sera», êîíêðåòíèé ðåçóëüòàò òàê çâàíîãî
«åôåêòó Ðàòö³í´åðà». Íàéá³ëüøå ³òàë³éñüêå âèäàííÿ ï³äêðåñëþº,
ùî í³õòî íå î÷³êóâàâ, ùî ñïàäêîºìåöü ²âàíà Ïàâëà II âèêëè÷å
òàêèé æå âåëèêèé åíòóç³àçì, ÿêèé ñóïðîâîäæóâàâ ïîïåðåäíüîãî
Ïîíòèô³êà.
Íà äóìêó ãàçåòè, íàéá³ëüø ïîêàçîâèìè º äàí³ ùîäî ðîçì³ðó
ïîæåðòâ, ó òîìó ÷èñë³ é òàê çâàíîãî ïîäàòêó ñâÿòîãî Ïåòðà, ÿêèé
íàäñèëàþòü äî Âàòèêàíó ç óñüîãî ñâ³òó: ó òîé ÷àñ, ÿê ó 2005 ðîö³
ñóìà ñòàíîâèëà 59 ì³ëüéîí³â äîëàð³â, òî òîð³ê âîíà ñÿãíóëà 102
ì³ëüéîí³â. Êð³ì öüîãî, ãàçåòà íàâîäèòü îïðèëþäíåí³ íåùîäàâíî
äàí³ ïðî ê³ëüê³ñòü ëþäåé, êîòð³ âçÿëè ó÷àñòü ó çóñòð³÷àõ ç Ïàïîþ
â ìèíóëîìó ðîö³: ó çàãàëüíèõ àóä³ºíö³ÿõ, ìîëèòâàõ «Àíãåë
Ãîñïîäåíü» òà ë³òóð´³÷íèõ óðî÷èñòîñòÿõ ó Âàòèêàí³ é Castel
Gandolfo âçÿëè ó÷àñòü áëèçüêî 2 ì³ëüéîí³â 800 òèñÿ÷ ÷îëîâ³ê
(íà çóñòð³÷³ ç ²âàíîì Ïàâëîì II ï³ä ê³íåöü éîãî ïîíòèô³êàòó
ïðè¿æäæàëî çíà÷íî ìåíøå ëþäåé).
Çâè÷àéíî, âèçíàº «Corriere della Sera», ïàïà Âåíåäèêò XVI íå òàê áàãàòî ïîäîðîæóº, ÿê ïîïåðåäí³é ïàïà, à òîìó, ùîáè ç
íèì çóñòð³òèñÿ, ïðî÷àíè ç óñüîãî ñâ³òó ñàì³ ç’¿æäæàþòüñÿ ó Âàòèêàí.
Ó ñòàòò³ çâåðòàºòüñÿ óâàãà íà òå, ùî íèí³øí³é Ïàïà îáìåæèâ ÷èñëî àóä³ºíö³é òà ð³çíèõ çóñòð³÷åé, à òàêîæ âèñòóï³â;
â³äìîâèâñÿ â³í ³ â³ä ïðîâåäåííÿ áåàòèô³êàö³éíèõ ìåñ. Àëå ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî íà ìîìåíò ñâîãî îáðàííÿ â³í áóâ óæå 78ë³òí³ì, – ó òîé ÷àñ ÿê ²âàí Ïàâëî II, ñòàâøè Ïàïîþ, áóâ íà 20 ðîê³â ìîëîäøèé.
Îäíî÷àñíî ç òèì, ÿê îáìåæèëàñÿ ïóáë³÷íà ä³ÿëüí³ñòü Ïàïè, çá³ëüøèëàñÿ éîãî äîêòðèíàëüíà ïðàöÿ, ïèøå ãàçåòà. Â ²òàë³¿
âæå ïðîäàíî 1,5 ì³ëüéîíà åêçåìïëÿð³â åíöèêë³êè «Spe salvi», à êíèãà «²ñóñ ³ç Íàçàðåòó» ïåðåêëàäåíà íà 32 ìîâè. Çàðàç
òðèâàº ¿¿ ïåðåêëàä ùå íà 7 ìîâ. Íèí³ ïàïà Âåíåäèêò XVI ïðàöþº ùå íàä äâîìà åíöèêë³êàìè, îäíà ç ÿêèõ áóäå ïðèñâÿ÷åíà
â³ð³. Êð³ì òîãî, ãîòóºòüñÿ äî äðóêó äðóãà ÷àñòèíà êíèãè «²ñóñ ³ç Íàçàðåòó».
«Öåé îäèí ³ç íàéñòàð³øèõ Ïîíòèô³ê³â âèÿâëÿº íåçâè÷àéíó àêòèâí³ñòü ó ðîáîò³ ³ âèêëèêàº ó ñâ³ò³ íàäçâè÷àéíèé ³íòåðåñ»,
– ïèøå íà çàê³í÷åííÿ ³òàë³éñüêà ãàçåòà. Íà öåé ð³ê çàïëàíîâàíî òðè éîãî ïî¿çäêè: ó ÑØÀ (15-20 êâ³òíÿ), Ñ³äíåé (15-20
ëèïíÿ) ³ Ëþðä (ñåðïåíü).

Âàòèêàí ãîâîðèòü ïðî ïîòðåáó åêçîðöèñò³â

ßê ïîâ³äîìëÿº ANSA, ó ïàïè Âåíåäèêòà XVI íåìàº íàì³ðó çîáîâ’ÿçóâàòè ºïèñêîï³â çáèðàòè ãàðí³çîíè åêçîðöèñò³â äëÿ áîðîòüáè ç äåìîí³÷íîþ îäåðæèì³ñòþ,
çàÿâèâ ðåïîðòåðàì ïðåñ-ñåêðåòàð Âàòèêàíó î. Ôåäåð³êî Ëîìáàðä³ (íåùîäàâíî
íà ñàéò³ Petrus ç’ÿâèëàñÿ ³íôîðìàö³ÿ, ùî ïàïà âèíîøóº ïëàíè ïðî âñòàíîâëåííÿ
â íàéáëèæ÷³ ì³ñÿö³ ïåâíî¿ ê³ëüêîñò³ åêçîðöèñò³â ó êîæí³é ºïàðõ³¿, àáè «îäåðæèì³»
ëþäè ìîãëè îäåðæàòè øâèäêå çö³ëåííÿ). Ïàïà Âåíåäèêò òàêîæ ìàº íàì³ð çíîâó
ââåñòè íàïðèê³íö³ ìåñè ìîëèòâó äî Àðõàíãåëà Ìèõà¿ëà, ÿêèé, çã³äíî ç òðàäèö³ºþ,
ââàæàºòüñÿ õîðîíèòåëåì â³ä çëà.
Âàòèêàí â³äðåà´óâàâ íà çðîñòàþ÷ó â îñòàíí³ ðîêè ïîòðåáó â åêçîðöèñòàõ, ñòâîðèâøè êóðñè áîðîòüáè ³ç íàéåêñòðåìàëüí³øèìè ôîðìàìè «áåçáîæíèöòâà». «Ñóáêóëüòóðà ñàòàí³çìó ³ îêóëüòèçìó çðîñëà, îñê³ëüêè ëþäè çíåâ³ðèëèñÿ ó ïðîãðåñ³,
– ñêàçàâ ñâî¿ì ñòóäåíòàì åêñïåðò ç åêçîðöèçìó â óí³âåðñèòåò³ Âàòèêàíó î. Ïàîëî
Ñêàðàôîí³. – Ëþäè ñòðàæäàþòü ³ äóìàþòü, ùî çâåðòàííÿ äî äèÿâîëà äîïîìîæå ¿ì
âèð³øèòè ¿õí³ ïðîáëåìè». Â³í â³äçíà÷èâ òàêîæ, ùî äóæå ìàëî ëþäåé (ìîæëèâî, ëèøå
îäèí ç äåñÿòè), ïðî ÿêèõ ãîâîðÿòü, ùî âîíè îäåðæèì³, º íàñïðàâä³ îäåðæèìèìè.
Àëå ãðóïè øàíóâàëüíèê³â ñàòàíè òà îêóëüòíèõ ïðàêòèê ïîøèðåí³ â ñóñï³ëüñòâ³
âæå íàñò³ëüêè, ùî ñëóæ³ííÿ åêçîðöèçìó îñòàíí³ì ÷àñîì ñòàº óñå á³ëüø çàòðåáóâàíèì. Ïîñë³äîâíèêè ñàòàí³çìó çä³éñíþþòü
ÿçè÷åñüê³ òà îêóëüòí³ îáðÿäè ç ìåòîþ ïîêëîí³ííÿ äèÿâîëîâ³. Åêçîðöèçì æå, íà äóìêó â³ðóþ÷èõ, çâ³ëüíÿº îñîáó â³ä ïðÿìîãî
âïëèâó ñàòàíè.
Áåðó÷è äî óâàãè çðîñòàþ÷ó çàãðîçó ñàòàí³çìó, óí³âåðñèòåò Regina Apostolorum ó Ðèì³ â³äêðèâ ñïåö³àëüíèé êóðñ äëÿ òèõ, õòî
âèÿâëÿº ö³êàâ³ñòü äî áîðîòüáè ç äèÿâîëîïîêëîíñòâîì. Íà êóðñ çàïðîøóþòüñÿ ë³êàð³, ïñèõ³àòðè, þðèñòè òà ìîëîä³æí³ ë³äåðè.
Íàñïðàâä³ âîíè, íàé³ìîâ³ðí³øå, íå ïðîâåäóòü æîäíîãî àêòó åêçîðöèçìó, ïðîòå çìîæóòü çðîçóì³òè ôåíîìåí ñàòàí³çìó.
Íîâèé êóðñ ðîçãëÿäàº ñàòàí³çì ÿê ÿâèùå ðåë³´³éíå, ç ïñèõîëîã³÷íî¿ é ñîö³îëîã³÷íî¿ òî÷êè çîðó. Ñòóäåíò³â íàâ÷àþòü, ÿê
ðîçï³çíàòè ðåàëüíó ïðèñóòí³ñòü äèÿâîëà â îäåðæèì³é ëþäèí³. Îñíîâíèìè îçíàêàìè îäåðæèìîñò³ åêñïåðòè íàçèâàþòü òðè:
çäàòí³ñòü ãîâîðèòè ³íîçåìíèìè ìîâàìè, ÿêèõ îäåðæèìà ëþäèíà íå âèâ÷àëà, íàÿâí³ñòü íàäëþäñüêî¿ ñèëè ³ çíàííÿ ïðî çàõîâàí³ ïðåäìåòè àáî ò³, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà äàëåê³é â³äñòàí³.
Êð³ì òîãî, Êàòîëèöüêà Öåðêâà ââàæàº, ùî ñàòàí³çì ò³ñíî ïîâ’ÿçàíèé ç àíòèãðîìàäñüêîþ ³ êðèì³íàëüíîþ ïîâåä³íêîþ: ó ÇÌ²
âæå ç’ÿâëÿëèñÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ãðóïó ìîëîäèõ ëþäåé, íà ðàõóíêó ÿêèõ – ê³ëüêà ðèòóàëüíèõ óáèâñòâ. Ïðè öüîìó Âàòèêàí
óïåâíåíèé, ùî ìîëîä³ ëþäè ÷àñòî çàëó÷àþòüñÿ â ñàòàí³ñòñüê³ ñåêòè ÷åðåç âïëèâ ÇÌ², ìóçèêè é ³íòåðíåò.
Îáðÿä åêçîðöèçìó ì³ñòèòü ó ñîá³ ñåð³þ æåñò³â ³ ìîëèòîâ, ÿêèìè ïðèçèâàºòüñÿ Áîæó ñèëó çóïèíèòè «äåìîí³÷íèé» âïëèâ
íàä îäåðæèìîþ îñîáîþ. Òåîðåòè÷íî óñ³ ñâÿùåíèêè ìîæóòü çä³éñíþâàòè åêçîðöèçì, àëå íà ïðàêòèö³ ëèøå äåÿê³ ç íèõ
ñïðàâëÿþòüñÿ ³ç öèì çàâäàííÿì.

Îáðàíî íîâîãî Ãåíåðàëüíîãî Íàñòîÿòåëÿ Òîâàðèñòâà ²ñóñà
Çà ïîâ³äîìëåííÿì Âàòèêàíñüêîãî ðàä³î, 19 ñ³÷íÿ îãîëîøåíî ³ì’ÿ íîâîãî Ãåíåðàëüíîãî
Íàñòîÿòåëÿ Òîâàðèñòâà ²ñóñà (îðäåíó ªçó¿ò³â). Íîâèì «Ãåíåðàëîì» äåëåãàòè ç óñüîãî
ñâ³òó îáðàëè ºðîìîíàõà Àäîëüôî Í³êîëàñà, ÿêèé ïðèéøîâ íà çì³íó î. Ãàíñó-Ïåòåðó
Êîëüâåíáàõó.
Îòåöü Í³êîëàñ, 1936 ðîêó íàðîäæåííÿ, ðîäîì ç ²ñïàí³¿, ïðîâ³â ñâîº æèòòÿ ó ñëóæ³íí³
Öåðêâè â ßïîí³¿, äå é áóâ: ðóêîïîëîæåíèé ó ñâÿùåíñòâî; âèêëàäàâ ó Ñîô³éñüêîìó óí³âåðñèòåò³ â Òîê³î; êåðóâàâ Ïàñòèðñüêèì ³íñòèòóòîì ó Ìàí³ë³; áóâ ðåêòîðîì Ñõîëàñòèêàòó
ºçó¿ò³â ó Òîê³î; î÷îëþâàâ ßïîíñüêó ïðîâ³íö³þ òà óïðàâëÿâ ºçó¿òñüêîþ Êîíôåðåíö³ºþ
Öåíòðàëüíî¿ Àç³¿ òà Îêåàí³¿.
Îáðàííÿ ãîëîâíîãî íàñòîÿòåëÿ â îñîá³ ñâÿùåíèêà, ÿêèé óñå ñâîº ñëóæ³ííÿ ïðîâ³â ó
ßïîí³¿, äàº ï³äñòàâó ïðèïóñêàòè, ùî îðäåí ªçó¿ò³â ñïðÿìîâóº ñâ³é ïîãëÿä íà àç³àòñüêèé
êîíòèíåíò ÿê íà ïîëå øèðîêî¿ ì³ñ³îíåðñüêî¿ òà ïàñòèðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ìàéáóòíüîìó.

ªâðåéñüê³ òîðãîâö³ ïðîâåëè ìàðø ïðîòè çàáîðîíè íà òîðã³âëþ ó Âàòèêàí³
ªâðåéñüê³ òîðãîâö³ ñóâåí³ðàìè âèéøëè íà äåìîíñòðàö³þ ïðîòåñòó ó
â³äïîâ³äü íà ð³øåííÿ Âàòèêàíó çàáîðîíèòè âóëè÷íó òîðã³âëþ. Ð³øåííÿ ïðåôåêòà Âàòèêàíó êàðäèíàëà Äæîâàíí³ Ëàéîëî âèÿâèëîñÿ äîñèòü áîëþ÷èì
äëÿ áàãàòüîõ ºâðåéñüêèõ ìåøêàíö³â Ðèìó, îñê³ëüêè ïðîòÿãîì áàãàòüîõ
ñòîë³òü ñàìå ºâðå¿ çàéìàëèñÿ òóò âóëè÷íîþ òîðã³âëåþ, â³äçíà÷àº À´åíòñòâî ºâðåéñüêèõ íîâèí. Ç ³ñíóþ÷èõ 113 ë³öåíç³é, êîòð³ äîçâîëÿþòü ïðîäàæ
ñóâåí³ð³â íà âóëèöÿõ Âàòèêàíó, 112 íàëåæàòü ºâðåéñüêèì òîðã³âöÿì.
Ó ñåðåäèí³ XVI ñòîë³òòÿ, ï³ñëÿ òîãî, ÿê ºâðå¿ Ðèìó îïèíèëèñÿ â ´åòòî,
Ïàïà Ðèìñüêèé Ïàâëî IV äîçâîëèâ äåÿêèì ºâðåéñüêèì ðîäèíàì ïðîäàâàòè íà âóëèöÿõ äð³áíå íà÷èííÿ, à â 1870 ðîö³ îô³ö³éí³ ë³öåíç³¿ çàêð³ïèëè
ïðàâà ºâðåéñüêèõ òîðãîâö³â íà ïðîäàæ ñóâåí³ð³â ó Âàòèêàí³.
Ïðåñ-ñåêðåòàð ðèìñüêî¿ ºâðåéñüêî¿ ãðîìàäè, ÿêèé ï³äòðèìàâ ïðåòåíç³¿
ïðîòåñòóâàëüíèê³â, ïîâ³äîìèâ, ùî â äàíèé ÷àñ áëèçüêî 400 ºâðåéñüêèõ
ðîäèí çàéíÿò³ â ñôåð³ òîðã³âë³ ñóâåí³ðàìè, ³ çàáîðîíà ïîçáàâèòü ¿õ äæåðåë ³ñíóâàííÿ. Ãîëîâíèé ðàáèí Ðèìó Ð³êàðäî ä³ Çå´í³ òàêîæ âèñëîâèâ
çàíåïîêîºí³ñòü íåãàòèâíèìè íàñë³äêàìè òàêîãî «ïîñï³øíîãî ð³øåííÿ»
ïðåôåêòà.
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Æ³íî÷à «íåïîêîðà» çàáîðîí³ íà äîñòóï äî ÷îëîâ³÷èõ ìîíàñòèð³â Àôîíó

Çà ïîâ³äîìëåííÿì ÐÈÀ «Íîâîñòè» ç ïîñèëàííÿì íà
Àô³íñüêå à´åíòñòâî íîâèí, ãðåöüêà ïîë³ö³ÿ âèäâîðèëà ç
ìåæ ÷åðíå÷î¿ ðåñïóáë³êè Àôîí ãðóïó æ³íîê, ÿê³ ïîðóøèëè
òèñÿ÷îë³òíþ çàáîðîíó íà â³äâ³äóâàííÿ ïðåäñòàâíèöÿìè
æ³íî÷î¿ ñòàò³ Ñâÿòî¿ ãîðè. Ïîðóøíèö³ íàáëèçèëèñü äî òàê
çâàíèõ «âðàò Àôîíó» íåïîäàë³ê äðåâíüîãî â³çàíò³éñüêîãî
ìîíàñòèðÿ Ç³´ó, ÿêèé íèí³ çàíåäáàíèé, çàÿâèâøè, ùî öèì
âîíè âèÿâèëè «ñèìâîë³÷íó íåïîêîðó» çàáîðîí³ æ³íêàì íà
äîñòóï äî ÷îëîâ³÷èõ ìîíàñòèð³â Àôîíó. Óò³ì, ¿ì âäàëîñÿ
ïðîíèêíóòè óãëèá çàáîðîíåíî¿ òåðèòîð³¿ ëèøå íà ë³÷åí³
ìåòðè: ìàéæå â³äðàçó ï³ñëÿ òîãî, ÿê ãðóïà æ³íîê ïåðåéøëà
ãðàíèöþ Àôîíó, ¿õ âèäâîðèëè â³äò³ëÿ âåëèê³ ñèëè ïîë³ö³¿.
Ïîðóøíèö³ çàÿâèëè æóðíàë³ñòàì, ùî ïåðåñòóïèëè ìåæó
÷åðíå÷èõ âîëîä³íü ó çíàê ïðîòåñòó. Âîíè âèìàãàþòü ïåðåãëÿíóòè ö³ëó íèçêó ñóäîâèõ ð³øåíü, çà ÿêèìè ïîíàä 8 òèñÿ÷
ãåêòàð³â òåðèòîð³¿ áóëî â³ä÷óæåíî â³ä ñâ³òñüêî¿ ÷àñòèíè ï³âîñòðîâà íà êîðèñòü àôîíñüêèõ ìîíàñòèð³â. «ßêùî ìîíàñòèð³ íå ïîâàæàþòü çàáîðîíè íà â³ä÷óæåííÿ ñïàäêîâîãî ìàéíà,
âîíè íå ìàþòü ïðàâà æàäàòè â³ä íàñ, ùîáè ìè ïîâàæàëè
¿õíþ çàáîðîíó», – çàÿâèëà îäíà ³ç äåìîíñòðàíòîê.
Ñóäîâà òÿãàíèíà æèòåë³â íàâêîëèøí³õ ñåëèù ç àôîíñüêèìè ÷åíöÿìè òðèâàº âæå ïîíàä äâà ç ïîëîâèíîþ äåñÿòèë³òòÿ.
Îñòàííº ñóäîâå çàñ³äàííÿ ç ö³º¿ çåìåëüíî¿ ñóïåðå÷êè â³ä-

áóëîñÿ â ñåðåäèí³ ñ³÷íÿ öüîãî ðîêó â Ñàëîí³êàõ.
Ãîðà Àôîí áóëà ïðîãîëîøåíà ñâÿùåííèì ì³ñöåì ùå â óêàç³
â³çàíò³éñüêîãî ³ìïåðàòîðà Âàñèëÿ ² â IX ñòîë³òò³. Çàáîðîíà íà
â³äâ³äóâàííÿ æ³íêàìè Àôîíà – òàê çâàíèé «àâàòîí» – îñâÿ÷åíèé
áàãàòîâ³êîâîþ òðàäèö³ºþ. Àôîí ââàæàºòüñÿ «óä³ëîì Ïðåñâÿòî¿
Áîãîðîäèö³» – ºäèíî¿ ç æ³íîê, êîòðà çàâæäè íåçðèìî ïðèñóòíÿ
íà Ñâÿò³é ãîð³. Âõ³ä íà Àôîí çàêðèòèé íå ò³ëüêè äëÿ æ³íîê, àëå
³ íàâ³òü äëÿ òâàðèí æ³íî÷î¿ ñòàò³, çà âèíÿòêîì êóðåé, ÿê³ íåñóòü
ÿéöÿ, ³ ê³øîê, ÿê³ ëîâëÿòü ìèøåé ó ìîíàñòèðÿõ.
²ñòîð³ÿ çáåðåãëà ê³ëüêà âèïàäê³â, êîëè íåäîòîðêàíí³ñòü àôîíñüêèõ âîëîä³íü äëÿ æ³íîê ïîðóøóâàëàñÿ. Òàê, æ³íêè ñêðèâàëèñÿ
òóò ñåðåä á³æåíö³â ï³ñëÿ íåâäàëîãî ïîâñòàííÿ ãðåê³â ïðîòè
òóðåöüêîãî ïàíóâàííÿ â 1770 ðîö³, à òàêîæ ï³ä ÷àñ Â³éíè çà
íåçàëåæí³ñòü 1821 ðîêó. Â 30-³ ðîêè ÕÕ ñòîë³òòÿ, ïåðåîäÿãíóâøèñü ÷îëîâ³êîì, íà Àôîí ïðîíèêëà Àë³ê³ Ä³ïëàðàêó – ïåðøà
ãðåêèíÿ, ÿêà çàâîþâàëà òèòóë «Ì³ñ ªâðîïà». Ïîáóâàâøè íà
Àôîí³ ëèøå çàäëÿ òîãî, ùîáè âäîâîëüíèòè ñâîþ ö³êàâ³ñòü,
Ä³ïëàðàêó çãîäîì âèõâàëÿëàñÿ öèì ó÷èíêîì.
Çîâñ³ì ³íøèì áóâ íàñòð³é ó ªâãåí³¿ Ïåéþ, ÿêà îïèíèëàñÿ íà
Àôîí³ âñóïåðå÷ ñâî¿é âîë³ â 1948 ðîö³, ï³ä ÷àñ ãðîìàäÿíñüêî¿
â³éíè. Òîä³ çàã³í ïàðòèçàí³â-êîìóí³ñò³â ïîòðàïèâ ó çàñ³äêó óðÿäîâèõ ñèë, ³ òèì, ùî âèæèëè, â òîìó ÷èñë³ é 17-ë³òí³é ä³â÷èí³,
âäàëîñÿ óðÿòóâàòèñÿ âòå÷åþ â ìîíàñòèðÿõ Àôîíó. ßê çãàäóâàëà Ïåéþ â îäíîìó ç ³íòåðâ’þ, âîíà ââàæàëà, ùî çðîáèëà
âåëèêèé ãð³õ, ïðîéøîâøè íà Àôîí, ³ ãëèáîêî ðîçêàþâàëàñü
çà öåé â÷èíîê.
Ãðåöüêèé êðèì³íàëüíèé êîäåêñ ïðÿìî çàáîðîíÿº æ³íêàì
âõ³ä íà Àôîí, à ïîðóøíèöÿì çàãðîæóº òþðåìíå óâ’ÿçíåííÿ.
Ê³ëüêà ðîê³â òîìó ãðåöüêèé óðÿä íåãàòèâíî â³äðåà´óâàâ íà
ðåçîëþö³þ ªâðîïàðëàìåíòó, ÿêà âèìàãàëà ñêàñóâàòè àâàòîí
â ðàìêàõ çàáåçïå÷åííÿ ð³âíîïðàâíîñò³ ì³æ ÷îëîâ³êàìè é æ³íêàìè. Óðÿä çàÿâèâ, ùî, ÿê ³ ðàí³øå, ïðîäîâæóâàòèìå ïîâàæàòè
äðåâíþ òðàäèö³þ.
Ïîçà òèì, âë³òêó ìèíóëîãî ðîêó ì³ñöåâà âëàäà ìàëà íàì³ð
äîçâîëèòè äîñòóï ó ìîíàñòèð Ç³´ó âñ³ì áàæàþ÷èì, ó òîìó ÷èñë³
æ³íêàì. Ð³øåííÿ íå ïåðåäáà÷àëî â³äì³íè àâàòîíó, îäíàê ìîíàñòèð Ç³´ó ì³ã ñòàòè âèíÿòêîì ³ç ïðàâèë, îñê³ëüêè ïåðåáóâàº
ïðèáëèçíî â ñîðîêà ìåòðàõ ïîçà îô³ö³éíîþ ìåæåþ Àôîíó,
ÿêó çàáîðîíåíî ïåðåñòóïàòè æ³íêàì.

Ïóò³í: Äåðæàâà ïîâåðíå áîðã Ðîñ³éñüê³é Öåðêâ³
òà ³íøèì òðàäèö³éíèì ðåë³´³éíèì îðãàí³çàö³ÿì
Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàä³ì³ð Ïóò³í çàÿâèâ, ùî äåðæàâà â
áîðãó ïåðåä Ðîñ³éñüêîþ Ïðàâîñëàâíîþ Öåðêâîþ, ³ ïîîá³öÿâ
ñïðèÿòè â³äðîäæåííþ äóõîâíîñò³ â êðà¿í³. Âèñòóïàþ÷è
ï³ñëÿ ìîëåáíÿ â Óñïåíñüêîìó ñîáîð³ Âàëäàéñüêîãî
²âåðñüêîãî ìîíàñòèðÿ, ïðåçèäåíò â³äçíà÷èâ, ùî â³í ³ ò³,
õòî ïðàöþº ç íèì, «ïðåäñòàâëÿþòü äåðæàâó, ÿêà ïðîòÿãîì
áàãàòüîõ ïîïåðåäí³õ äåñÿòèë³òü ÷èìàëî ñïðè÷èíèëàñÿ äî
òîãî, ùîá êîðåí³ íàøî¿ ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè, ó òîìó ÷èñë³ é
äóõîâíî¿, áóëè ï³ä³ðâàí³». «Òîìó ïîêè ùî íàì íåìàº çà ùî
äÿêóâàòè», – ï³äêðåñëèâ ïðåçèäåíò, â³äïîâ³äàþ÷è íà â³òàëüí³
ñëîâà ïàòð³àðõà Ìîñêîâñüêîãî ³ âñåÿ Ðóñ³ Àëºêñ³ÿ II, ÿêèé
ïîäÿêóâàâ Â.Ïóò³íó çà ñïðèÿííÿ ó â³äðîäæåíí³ ²âåðñüêî¿
îáèòåë³ íà Âàëäàºâ³.
Â.Ïóò³í çàÿâèâ, ùî ñïðèéìàº ö³ ñëîâà ïîäÿêè «âèíÿòêîâî
ÿê ñïîä³âàííÿ íà òå, ùî äåðæàâà ïîâåðíå áîðã Ðîñ³éñüê³é
Ïðàâîñëàâí³é Öåðêâ³, ³íøèì òðàäèö³éíèì êîíôåñ³ÿì,
ïîâåðíå áîðã ðîñ³éñüêîìó íàðîäó». Ïðåçèäåíò ïîîá³öÿâ,
ùî äåðæàâà «ðîáèòèìå âñå, ùîá îïðàâäàòè äîâ³ðó ðîñ³éñüêîãî íàðîäó, Ðîñ³¿, ùîá â³äðîäæóâàëàñÿ äóõîâíà êóëüòóðà, ùîá
äîïîìàãàòè Öåðêâ³ â ¿¿ ñëóæ³íí³ Ðîñ³¿».
Â.Ïóò³í â³äçíà÷èâ, ùî äåðæàâí³ ñòðóêòóðè âæå ÷èìàëî çðîáèëè äëÿ â³äíîâëåííÿ é â³äðîäæåííÿ Âàëäàéñüêîãî ²âåðñüêîãî
ìîíàñòèðÿ: «Ôåäåðàëüíà äîðîæíÿ ñëóæáà ïîáóäóâàëà ìîñòè ³ äîðîãó, ÐÀÎ «ªÅÑ Ðîñ³¿» ïðîâåëî åëåêòðèêó, «Ãàçïðîì»
– ãàç, à Îùàäáàíê Ðîñ³¿ âêëàâ äåñÿòêè ì³ëüéîí³â äîëàð³â ó ðåêîíñòðóêö³þ õðàìó». «Çàëèøèëîñÿ ëèøå â³äíîâèòè ðîçïèñ
ó õðàì³ é ïîçîëîòèòè áàí³. Îá³öÿþ âàì, ùî öå áóäå çðîáëåíî ó íàéáëèæ÷îìó ÷àñ³», – çàïåâíèâ Â.Ïóò³í, çâåðòàþ÷èñü äî
ïðåäñòîÿòåëÿ Ðîñ³éñüêî¿ Öåðêâè.

ªâðîïàðëàìåíò âèçíàâ «ïðàâî íà àáîðò ³ êîíòðàöåïö³þ»
ªâðîïåéñüêèé ïàðëàìåíò ïðèéíÿâ ðàïîðò ïðî ñòðàòåã³þ ïðàâ ëþäèíè.
Â³í çíîâó ïîâåðòàºòüñÿ äî ïðàâà ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ, ÿêå
óçãîäæóºòüñÿ ç âèçíà÷åííÿìè Âñåñâ³òíüî¿ îðãàí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
(WHO) ³ îçíà÷àº òàêîæ ïðàâî íà àáîðò, ñåêñóàëüíó îñâ³òó é êîíòðàöåïö³þ
áåç êîíòðîëþ áàòüê³â, ïèøå «Nasz Dziennik». Çà «ðåïðîäóêòèâí³
ïðàâà» ïðîãîëîñóâàëè ñîö³àë³ñòè ³ ë³áåðàëè, à äóìêè ïðåäñòàâíèê³â
õðèñòèÿíñüêèõ äåìîêðàò³â ðîçä³ëèëèñÿ. Ó ñóì³ «ïðîòè» ïðîãîëîñóâàëî
190 ïîñë³â ³ç 700 ïðèñóòí³õ.
Ó ïóíêò³ 162 ãîâîðèòüñÿ ïðî «ïðàâî äèòèíè íà çäîðîâ’ÿ, îñîáëèâî
ñåêñóàëüíå ³ ðåïðîäóêòèâíå çäîðîâ’ÿ ä³â÷àòîê», ³ ñòâåðäæóºòüñÿ,
ùî îõîðîíà çäîðîâ’ÿ ìàòåð³â ïîâèííà áóòè íåâ³ä’ºìíîþ «÷àñòèíîþ
ìàéáóòíüî¿ ñòðàòåã³¿ ïðàâ äèòèíè». Ó ïóíêò³ 163 äîäàíî àáçàö ïðî
«çàãàëüíå ïðàâî ïîâíîë³òí³õ ä³â÷àò íà ñòàòåâå ³ ðåïðîäóêòèâíå çäîðîâ’ÿ,
à òàêîæ íà îñâ³òó ³ ïîñëóãè â ïèòàíí³ ïëàíóâàííÿ ñ³ì’¿».
Â³äïîâ³äíî äî âèçíà÷åííÿ, äàíîãî ÂÎÎÇ, ïðàâî íà ñåêñóàëüíå
çäîðîâ’ÿ îçíà÷àº, ùî ëþäè, â òîìó ÷èñë³ ³ ä³òè, «ìàþòü ïðàâî íà
â³äïîâ³äàëüíå, çàäîâ³ëüíå ³ áåçïå÷íå ñåêñóàëüíå æèòòÿ, à òàêîæ
ìîæëèâ³ñòü ðîçìíîæóâàòèñÿ ³ ïðèéìàòè ð³øåííÿ, ÷è ðîáèòè öå ³ ÿêèì
÷èíîì. Áåçóìîâíèì º ïðàâî ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê íà îäåðæàííÿ ³íôîðìàö³¿
³ äîñòóïó äî áåçïå÷íèõ, åôåêòèâíèõ òà äîñòóïíèõ ìåòîä³â ðåãóëþâàííÿ
íàðîäæóâàíîñò³, çã³äíî ç³ çðîáëåíèì íèìè âèáîðîì». Ïðè öüîìó ï³ä
âèçíà÷åííÿì «ìåòîäó ðåãóëþâàííÿ íàðîäæóâàíîñò³» êðèºòüñÿ òàê
çâàíå «ïðàâî íà çàñòîñóâàííÿ êîíòðàöåïòèâíèõ çàñîá³â, ïîøóê ìåòîäó
ë³êóâàííÿ áåçïë³äíîñò³ ³ ïåðåðèâàííÿ íåáàæàíî¿ âàã³òíîñò³ (sic!)». Óò³ì,
âèçíà÷åííÿ «ïîñëóãè ó ñôåð³ ïëàíóâàííÿ ñ³ì’¿» íå âèêëþ÷àº ïðàâà íà
âáèâñòâî çà÷àòî¿ äèòèíè. Òî÷íî òàêîæ ìîæíà ³íòåðïðåòóâàòè ñëîâà ç
ïóíêòó 164, ÿêèé ãîâîðèòü ïðî «çàãàëüí³ ïîòðåáè â ïèòàíí³ ñòàòåâîãî
çäîðîâ’ÿ».
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СТВОРЕНО ОРГАНІЗАЦІЮ, МЕТОЮ ЯКОЇ Є БОРОТЬБА З ІСЛАМІЗАЦІЄЮ ЄВРОПИ
Представники декількох правих партій країн Європи
оголосили 19 січня в Антверпені про створення нової
організації, метою якої є боротьба з ісламізацією Європи. Утворення, яке одержало назву «Міста проти
ісламізації», складається з членів партії «Фламандський інтерес» (Бельґія), Австрійської партії свободи,
Британської народної партії, а також праворадикалів
з Данії, ФРН та Італії.
Символом нової організації стало коло заборонного
дорожнього знаку, на якому зображено силует мечеті, перекреслений діагональною лінією. «Необхідно
зупинити будівництво мечетей у таких європейських
містах, як, скажімо, Антверпен, а також наплив мусульманських еміґрантів», – заявив Берт Дебі з партії
«Фламандський інтерес».

МАРАНИ ПОВЕРТАЮТЬСЯ
ДО ЄВРЕЙСЬКИХ КОРЕНІВ
Нащадки маранів – португальських та іспанських
євреїв, які свого часу насильно були переведені у християнство, через кілька сотень років масово проходять
гіюр і повертаються до своїх єврейських коренів, повідомляє Ynet. Цю інформацію видання отримало від
рабина Еліяху Бірнбаума, керівника фонду «Шавей
Ісраель» у Португалії. Фонд займається наверненням
загублених «колін ізраїлевих» в усьому світі, а в Португалії він має справді широке поле діяльності: не менш
як 10% населення цієї країни є нащадками маранів.
Посол Ізраїлю в Португалії Аарон Рам підтвердив
журналістам Ynet, що останнім часом часто зустрічається з людьми, які з гордістю повідомляють йому про
своє єврейське походження.
«Духовному відродженню» португальських маранів
сприяє ослаблення впливу Католицької Церкви та антисемітизму. Нащадки хрещених євреїв, більшість із
яких належить до забезпечених та освічених прошарків
португальського суспільства, можуть уже не побоюватися, що їхнє повернення до віри предків призведе до
якихось негативних наслідків.

АНГЛІКАНСЬКИЙ ЄПИСКОП ЗАКЛИКАЄ ВІРУЮЧИХ ЖЕРТВУВАТИ ОРГАНИ
Англіканський єпископ Том Батлер закликав християн жертвувати свої органи перед смертю для порятунку
інших, повідомляє сайт Ekklesia. Так він підтримав
медиків, які наголошують на потребі продовжувати
нагадувати людям про необхідність таких актів, оскільки донорський орган може зіграти вирішальну роль у
порятунку чийогось життя. «Добровільно та без жалю
віддаючи себе і те, що тобі належить, заради блага
інших – це обов’язок християнина», – вважає єпископ.
Багато хто звинувачує єпископа Батлера в тому,
що він тисне на віруючих, нав’язуючи думку, що не
жертвувати органи – це «гріх», хоча насправді він
цього не казав, а просто підкреслив, що донорство
– це «чудовий практичний приклад» християнського
принципу любові до ближніх, як до самого себе. Він
пояснює: «Християнська традиція утверджує дану
Богом цінність людського життя і принцип визнання
потреб інших вищими за свої власні».

АНТРОПОЛОГІЧНА КРИЗА В РОСІЇ
Історичні катаклізми в Росії у ХХ столітті призвели
до ослаблення сімейної та соціальної ролі мужчини,
наслідком чого став ріст кризових явищ у суспільстві,
вважає декан факультету психології Російського православного університету ім. апостола Івана Богослова
о. Андрєй Лоргус. «Наше суспільство перебуває в
глибокій антропологічній кризі. Хоч у ній перебуває й
увесь інший світ, але у нас ця криза особливо виразна:
це революція, кілька війн, геноцид, соціальна депресія.
Результатом цього стало знищення, насамперед, чоловічої свідомості та чоловічого місця в родині», – заявив
о. Андрєй в інтерв’ю «Интерфаксу».
На його думку, сьогодні в Росії сформувалося
«суспільство «жіночого» типу, у якому об’єктивно, за
рахунок соціально-історичних, а не тільки сімейних
факторів, змістилися гендерні ролі». При цьому, на
думку священика, «якщо жінка перебирає на себе
функції чоловіка (навіть якщо не за власним вибором, а
через необхідність), то нічого доброго з цього не буде».
«Щоб побачити масштаби цього процесу, достатньо
подивитися на сьогоднішню кількість розлучень, суїцидів, психічних захворювань. Ці явища перебувають
у прямій залежності від стану родини та зміною гендерних ролей», – уважає о. Андрєй Лоргус. Шизофренія, за його словами, виникає, «коли в голові людини
змішується несумісне». Наприклад, дитина, яка спостерігає, як мати за відсутності у родині батька «несе
на собі всі тягарі і нещаслива до того, що хоче вмерти»,
така дитина ховатиметься від жахів цього життя «у
комп’ютері, у хворобі, у наркоманії».
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В центр уваги

Проблеми сьогодення

Простягни свої стомлені руки
Назустріч зраненим
долоням Ісуса
Фулля Горак
Öüîãî ë³òà ó Êèºâ³ ïðîõîäèâ
Ôîðóì õðèñòèÿíñüêî¿ ìîëîä³ ï³ä
ïðîìîâèñòîþ íàçâîþ «Ìîëîäü.
Öåðêâà. Óêðà¿íà». Äóõîâíèé ïðîâ³ä ÓÃÊÖ, óñâ³äîìèâøè âåëèêå
ïðîâàëëÿ, ÿêå ñüîãîäí³ â³ääàëÿº
ìîëîäü â³ä Áîãà, çàáèëè ó äçâ³í
ïåðåñòîðîãè. Àäæå îäíà ç íàéàêòóàëüí³øèõ ïðîáëåì ñüîãîäåííÿ
– íàâåðíåííÿ ìîëîä³ äî öåðêâè
òà ïðèùåïëåííÿ ¿é ìîðàëüíèõ
ö³ííîñòåé. Ïðîòå âèêîíàòè öå
çàâäàííÿ íàäçâè÷àéíî âàæêî,
îñîáëèâî çâàæàþ÷è íà ð³çêèé
óïàäîê ìîðàë³ ó ñâ³ò³. Íå áóäåìî
éòè äàëåêî ³ íàâîäèòè ïðèêëàäè
ïîâåä³íêè íåâ³ðóþ÷î¿ ìîëîä³, àäæå
öå ìîæíà áóëî ÿñêðàâî ïðîñë³äêóâàòè íà ïðèêëàä³ íåïðèïóñòèìî¿
ïîâåä³íêè äåÿêèõ ìîëîäèõ ãðåêîêàòîëèê³â – ó÷àñíèê³â ôîðóìó…
Ïèòàííÿ ñó÷àñíî¿ ìîëîä³ ñüîãîäí³ – îäíà ç íàéáîëþ÷³øèõ ïðîáëåì
íå ëèøå â Óêðà¿í³, àëå é ó âñüîìó
ñâ³ò³. Ìîëîäü «ñòàâèòü õðåñò» íà
ñâîºìó æèòò³, â³ääàþ÷è ïåðåâàãó
íàðêîòèêàì, àëêîãîëþ, àìîðàëüí³é
ïîâåä³íö³. ×åðåç áðàê ìîðàëüíèõ
îð³ºíòèð³â ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ ð³çêî
çðîñòàº çëî÷èíí³ñòü, îñîáëèâî
ñåðåä ìîëîä³. Ó Âåëèêîáðèòàí³¿
ïðîâîäèëè îïèòóâàííÿ, ðåçóëüòàòè ÿêîãî çàñâ³ä÷èëè, ùî ÷åðåç
çàíåïàä ìîðàëüíèõ ö³ííîñòåé
òà çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ îäèíîêèõ
ìàòåð³â ðóéíóºòüñÿ òðàäèö³éíèé
ñ³ìåéíèé óñòð³é. Ñüîãîäí³ çàâàã³òí³òè ùå äî øëþáó, ðîçëó÷èòèñÿ
÷è çðîáèòè àáîðò ââàæàºòüñÿ
íîðìàëüíèì ÿâèùåì. Àëå íàéáîëþ÷³øå òå, ùî ìîðàëüí³ îð³ºíòèðè
êèíóëè ï³ä íîãè íà ëèøå äàëåê³ â³ä
öåðêâè ìîëîä³ õëîïö³ ³ ä³â÷àòà, àëå
é áàãàòî ïðåäñòàâíèê³â õðèñòèÿíñüêî¿ ìîëîä³. Á³ëüø³ñòü áàòüê³â
ñòâåðäæóþòü, ùî ¿õí³ ä³òè äóæå
äîáðå âèõîâí³, õîäÿòü äî öåðêâè,
ïðîòå á³ëüø³ñòü ³ç íèõ íàâ³òü íå
çäîãàäóþòüñÿ, ÿê ïîâîäÿòü âîíè
ñåáå â êîë³ äðóç³â. Çâè÷àéíî, ìåí³
íåïðèºìíî ãîâîðèòè ïðî òå, ùî
áàãàòî ìîëîäèõ ãðåêî-êàòîëèê³â
çîâñ³ì íå àíãåëÿòêà ³ ëèøå âì³þòü ãðàòè ðîëü ñëóõíÿíèõ îâå÷îê
ïåðåä áàòüêàìè, òà ç ³íøîãî áîêó
ìîâ÷àòè ïðî öå – ãð³õ.
Ìîëîäèì ëþäÿì çäàºòüñÿ, ùî
âîíè íàéðîçóìí³ø³. Ñüîãîäí³ äóæå
ìîäíî æèòè çà ïîêëèêîì ñåðöÿ,
à íå ðîçóìó. Òà íàñàìïåðåä õî÷åòüñÿ äîíåñòè äî íàøî¿ ìîëîä³
îäíó ³ñòèíó – ìè íå ìîæåìî áóòè
íåçàëåæíèìè â³ä Áîãà ³ ñàìîñò³éíî âñòàíîâëþâàòè íîðìè äîáðà ³
çëà. Àäæå íåð³äêî òå, ùî çäàºòüñÿ
íàì ïðàâèëüíèì, ïðèíîñèòü çãóáí³
íàñë³äêè. Íå âàðòî ïîêëàäàòèñÿ íà
âëàñíèé ðîçóì, à íàáàãàòî êðàùå
êåðóâàòèñÿ Áîæîþ ìóäð³ñòþ. Òàê
ìîæíà óíèêíóòè áàãàòüîõ íåïðèºìíîñòåé, à ãîëîâíå – ìåíøå
çãð³øèòè. Íàáóòè öþ ìóäð³ñòü
ìîæå êîæåí, àäæå, ÿê â÷èòü Á³áë³ÿ:

«ßêùî êîìóñü ³ç âàñ áðàêóº ìóäðîñò³, íåõàé áåçóïèííî ïðîñèòü
ó Áîãà, êîòðèé óñ³ì äàº ùåäðî òà
áåç äîð³êàííÿ» (ßê. 1,5). Íå òðåáà
áîÿòèñÿ â³äêðèòè Áîãîâ³ ñâîº
ñåðöå ³ âèëèòè Éîìó âñ³ ñâî¿ áîë³,
àäæå Áîã – íàéìèëîñåðäí³øèé ³
Â³í íå çàëèøèòüñÿ áàéäóæèì äî
íàøèõ ïðîáëåì. Ïîòð³áíî ëèøå
çàïðîñèòè Éîãî äî ñâîãî ñåðöÿ,
³ Â³í éîãî âèë³êóº. ßê ñï³âàºìî
ïåðåä Ñâÿòèì ïðè÷àñòÿì: «Ïðèïàä³ì äî ²ñóñà, ÿê ñåðöå â íàñ
áîëèòü, Â³í çíàº âñ³ òåðï³ííÿ, Â³í
¿õ îñîëîäèòü».
Ñüîãîäí³ á³ëüø³ñòü ëþäåé æèâå
çàðàäè ìàòåð³àëüíèõ áëàã ³ äóæå
ìàëî äóìàº ïðî ñâîþ äóøó. Áàòüêè ¿äóòü çà êîðäîí ³ çàëèøàþòü
ñâî¿õ ä³òåé íà âèõîâàííÿ ñòàðåíüêèì áàáóñÿì. Çâè÷àéíî, âíóêè íå
äóæå ïðèñëóõàþòüñÿ äî áàáóñèíèõ ïîðàä, ãîâîðÿòü, ùî ñòàðøå
ïîêîë³ííÿ íàäòî âæå ñêåïòè÷íî
³ ï³äîçð³ëî ñòàâèòüñÿ äî ìîëîä³.
Âíóêè íàâ³òü íå íàìàãàþòüñÿ ïðèñëóõàòèñÿ äî áàáóñèíèõ ïîðàä ³
âåäóòü ðîçãóëüíèé ñïîñ³á æèòòÿ.
Òèì ÷àñîì áàòüêè, çàñìàêóâàâøè
çàêîðäîííîãî æèòòÿ, íàâ³òü íå
äóìàþòü ïîâåðòàòèñÿ íà Óêðà¿íó.
¯õí³ ä³òè ñòàþòü íàðêîìàíàìè,
àëêîãîë³êàìè, ìîðàëüíèìè ïîòâîðàìè. Òîìó ïåðø çà âñå ïîòð³áíî
ïàì’ÿòàòè áàòüêàì, ùî ñàìå âîíè
â³äïîâ³äàòèìóòü ïåðåä Áîãîì çà
ñâî¿õ ä³òåé. Áîã íå ñïèòàº, ñê³ëüêè ãðîøåé âè çàðîáèëè äëÿ ñâî¿õ
ä³òåé, ñê³ëüêè áóäèíê³â ÷è àâòîìîá³ë³â âè ¿ì êóïèëè, à çàïèòàº, ÿê
âè ¿õ âèõîâàëè, ÷è ïðàêòèêóâàëè â
äîì³ õðèñòèÿíñüêå æèòòÿ, ÷è ìîëèëèñÿ ðàçîì. Òîìó ó çã³ðøåíí³
íàøî¿ ìîëîä³ âèíí³ íàñàìïåðåä
ñàì³ áàòüêè, ó ÿêèõ «íåìàº ÷àñó»
çàéìàòèñü âèõîâàííÿì ñâî¿õ ä³òåé.
À ç³ ñâî¿ìè ä³òüìè ïîòð³áíî ðîçìîâëÿòè, íàâ³òü ÿêùî âîíè âæå
äîðîñë³. Íåõàé êðàùå âîíè âèëèâàþòü ñâî¿ ïðîáëåìè áàòüêàì,
à íå ñòîðîíí³ì ëþäÿì, ÿê³ ðàäÿòü
ë³êóâàòè âñ³ ïðîáëåìè òà íåãàðàçäè àëêîãîëåì òà íàðêîòèêàìè.
Ñüîãîäí³øíÿ ìîëîäü äóæå õèòêà ó

ñâî¿é â³ð³, òîìó ñàìå áàòüêè ³ öåðêâà ïîâèíí³ áóòè òèìè îïîðàìè ó
æèòò³, ÿê³ íå äàäóòü ñï³òêíóòèñÿ ó
ïåêåëüíå ïðîâàëëÿ.
Ñüîãîäí³, ÿê í³êîëè, çà âèõîâàííÿ ìîëîä³ ìóñèòü óçÿòèñÿ Öåðêâà.
Ñâÿùåíèêè ïîâèíí³ áóòè çàâæäè
â³äêðèòèìè äëÿ ìîëîä³ ³ øóêàòè
ç íåþ ñï³ëüíó ìîâó. Ñâÿùåíèêè
ïîâèíí³ ñïðîáóâàòè çàâîþâàòè
ñåðåä ìîëîä³ ò³ ïîçèö³¿, ÿê³ ñâîãî
÷àñó çàâîþâàâ ²âàí Ïàâëî ²². Ìîëîäü íàäçâè÷àéíî ëþáèëà Ïàïó,
ñëóõàëàñü ³ äîâ³ðÿëà éîìó. ² ñàìå
òóò âèíèêàº ïàðàäîêñ – äå ö³ ì³ëüéîíè ìîëîäèõ õëîïö³â ³ ä³â÷àò, ÿê³
çóñòð³÷àëèñÿ ç Ïàïîþ íà Ñèõîâ³,
ïî íåä³ëÿõ ³ ñâÿòàõ, êîëè â öåðêâàõ
â³äïðàâëÿþòüñÿ ñâÿò³ Ë³òóð´³¿. Íàïåâíå, öÿ ìîëîäü ïðîïóñòèëà ïîâç
âóõà àáî íå äî÷óëà ñêàçàíó òîä³
²âàíîì Ïàâëîì ²² ïðîñüáó: «Äîðîãà óêðà¿íñüêà ìîëîäå … ëþá³òü
Öåðêâó».
Âñå çëî ñâ³òó í³áè çìîâèëîñÿ
çâåñòè ìîëîäü íàí³âåöü. Òåëåáà÷åííÿ, ³íòåðíåò, âóëüãàðí³ ô³ëüìè
òà êíèãè ïîâñþäíî çàñì³÷óþòü þí³
ãîë³âêè æîðñòîê³ñòþ, àìîðàëüí³ñòþ òà íàñèëüñòâîì. À íàéá³ëüøå
ëÿêàº òå, ùî ñåðåä òèõ, êîãî
ìîæíà ïîáà÷èòè íà ñâÿò³é Ë³òóð´³¿,
íàéìåíøå ìîëîä³. Ìîëîä³ õëîïö³
³ ä³â÷àòà íå çíàþòü Áîæîãî ñëîâà
³ íå õî÷óòü éîãî çíàòè. Àäæå ñêàçàíî ó Ñâÿòîìó Ïèñüì³: «Áî äå
äâîº àáî òðîº çáèðàþòüñÿ çàðàäè
Ìåíå, òàì ³ ß ñåðåä íèõ» (Ìò. 18,
20). Ëèøå â ñï³ëüí³é ìîëèòâ³, êîëè
ñåðåä íàñ ïåðåáóâàº Áîã, ìîæíà
âèïðîñèòè âñå, ïðî ùî ìð³ºòå.
Ïîòð³áíî ëèøå â³ðèòè ³ ïàì’ÿòàòè,
ùî òå, ùî íåìîæëèâî â ëþäåé,
âîíî ìîæëèâå ó Áîãà. Òîæ ìóñèìî
çàîõî÷óâàòè ìîëîäü ÷èòàòè õðèñòèÿíñüê³ ÷àñîïèñè, çâåðòàòèñÿ äî
âëàäè ç ïðîïîçèö³ÿìè ïîêàçóâàòè
õîðîø³ ô³ëüìè, ÿê³ ïðîïîâ³äóþòü
õðèñòèÿíñüê³ ö³ííîñò³. Ïîòð³áíî
çàîõî÷óâàòè ìîëîäü ÷àñò³øå â³äâ³äóâàòè â³äïóñòîâ³ ì³ñöÿ, àäæå
òàì Áîæå ìèëîñåðäÿ çìîæå ïîäîëàòè ñèëó äèÿâîëà ³ âèðâàòè
ëþäèíó ç-ï³ä âïëèâó íå÷èñòîòè.
Äóæå ÷àñòî áóâàº òàê, ùî â ìîëîä³ ïðîïàäàº áàæàííÿ äî ìîëèòâè, ìîëîäèì õëîïöÿì òà ä³â÷àòàì
ë³íüêè ñòàòè íà êîë³íà ³ ïîäÿêóâàòè
Áîãó çà âñ³ ëàñêè, ÿê³ Â³í ç³ñëàâ
íà íèõ òà ¿õí³õ ð³äíèõ. Íàòîì³ñòü
ö³ëèìè íî÷àìè òàíöþâàòè íà
äèñêîòåêàõ ÷è ãîäèíàìè äèâèòèñü òåëåâ³çîð àáî òåðåâåíèòè
ïî òåëåôîíó ç äðóçÿìè ìîëîä³ íå
íàáðèäàº í³êîëè ³ ë³íèâñòâî â öåé
÷àñ êóäèñü ò³êàº. ß âæå îñîáèñòî
ïåðåâ³ðèëà, ùî ò³ëüêè-íî â³çüìó â
ðóêè ðåë³´³éíó êíèæêó, ÿê îäðàçó
íà ìåíå íàõîäèòü ñîíëèâ³ñòü ³
âêëàäàº ìåíå ñïàòè, íå äàâøè ïî÷åðïíóòè Áîæèõ ìóäðîñòåé.
Â ò³ õâèëèíè, êîëè íå÷èñòèé íàìàãàºòüñÿ çàòüìàðèòè íàø ðîçóì ³
ç íàøîþ äîïîìîãîþ çàâäàòè áîëþ
Ïðåñâÿò³é Òð³éö³, ïîòð³áíî ìîëèòèñÿ äî Ìàò³íêè Áîæî¿, àäæå ¯¿
Áîã íàä³ëèâ íàäçâè÷àéíîþ ñèëîþ
– òîïòàòè ãîëîâó ñàòàíè.

Ñüîãîäí³ äóæå àêòóàëüíîþ ïðîáëåìîþ º ðîç÷àðóâàííÿ ìîëîäèõ
ëþäåé. ßê³ íå ìîæóòü çíàéòè ñîá³
äðóãèõ ïîëîâèíîê, ïî÷èíàþòü äîð³êàòè çà öå Áîãîâ³; âîíè áóö³ìòî
ìîëÿòüñÿ äî Íüîãî, à Â³í íå äàº
¿ì ùàñòÿ. Àëå æ íà âñå – ñâ³é ÷àñ!
ßê òî êàæóòü, «ïðîâèä³ííÿ Áîæå
ïîâ³ëüíå, ³ ò³ëüêè á³ñ ìåòóøèòüñÿ». Òîìó ïîòð³áíî òåðïåëèâî
î÷³êóâàòè ñâîãî ùàñòÿ ³ â³ðèòè,
ùî âñå, ùî íå ðîáèòüñÿ ó æèòò³ –
íà êðàùå, à îñîáëèâî òîä³, êîëè
âñå öå ëþäèíà ðîáèòü ç Áîæèì
áëàãîñëîâåííÿì ³ ìîëèòâîþ íà
óñòàõ. ²íêîëè õðèñòèÿíñüêà ä³â÷èíà çàêîõóºòüñÿ â ïîãàíîãî õëîïöÿ
³ ïðîñèòü Áîãà çðîáèòè òàê, ùîá
âîíè áóëè ðàçîì. Êîëè æ ïðîõîäèòü ÷àñ, à õëîïåöü ³ äàë³ íå

õîðîíèòåëü ùå í³ ðàçó â æèòò³
íå çàëèøèâ ìåíå ñàìó ó âàæêèõ
æèòòºâèõ ïåðèïåò³ÿõ. Ç óñ³ìà
ïðîáëåìàìè ìè áîðîëèñÿ ðàçîì
³ âèõîäèëè ïåðåìîæöÿìè. ß çàâæäè äîêëàäàëà âñ³õ çóñèëü, ùîá
íå îáðàçèòè ñâîãî àíãåëà. À âàø
àíãåë ÷àñòî ïëà÷å?
Õðèñòèÿíñüêó ìîëîäü, íàâ³òü
ÿêùî âîíà ïåðåáóâàº íà ñòàä³¿
çã³ðøåííÿ, âñå æ ìîæíà íàâåðíóòè íà ïðàâåäíó äîðîãó. À îñü ³ç
ìîëîääþ, ÿêà äàëåêà â³ä öåðêâè ³
ìàëî ùî çíàº ïðî Áîãà, ñèòóàö³ÿ
íàáàãàòî ñêëàäí³øà – ïðîòå íå
áåçíàä³éíà! Ñîëîìèíêîþ ïîðÿòóíêó äëÿ ñâî¿õ íåâ³ðóþ÷èõ ðîâåñíèê³â
ìàº ñòàòè ñàìà õðèñòèÿíñüêà ìîëîäü. Ñèëîþ äî Áîãà ÷è äî öåðêâè
í³êîãî íå çàòÿãíåø, ïðîñüáîþ

çâåðòàº íà öþ ä³â÷èíó óâàãè, âîíà
ïî÷èíàº äîêîðÿòè Áîãîâ³ ³ ðîç÷àðîâóºòüñÿ ó æèòò³, êèäàº ïîäàë³ â³ä
ñåáå öåðêâó òà ìîëèòâó. Àëå æ Áîã
áàæàº ö³é ä³â÷èí³ ëèøå äîáðà! Â³í
îáåð³ãàº ¿¿, àëå âîíà öüîãî íå ðîçóì³º. Íó, ïðèïóñòèìî, öåé ïîãàíî
âèõîâàíèé õëîïåöü îäðóæèòüñÿ ç
ö³ºþ ïîðÿäíîþ äîáðîþ ä³â÷èíîþ,
à ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ çðàäèòü ¿¿ ÷è
ïî÷íå áèòè. Ùî äàë³? Íà æàëü,
ìîëîäü ìàº îäèí äóæå âåëèêèé
ì³íóñ – ñàìîâïåâíåí³ñòü.
Äóæå õî÷åòüñÿ ïðèéòè íà äîïîìîãó ìîëîä³ ³ äàòè ¿ì äîáðèõ
ïîðàä. Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî îäèí ç
íàéåôåêòèâí³øèõ ìåòîä³â – îïîâ³äêà ç äèòèíñòâà, ÿêî¿ ìåíå íàâ÷èëà áàáóñÿ. Çà ¿¿ ñëîâàìè, êîæíà
ëþäèíà íà ïðàâîìó ïëå÷³ íîñèòü
àíãåëà, à íà ë³âîìó – äèÿâîëà. ²
êîëè ëþäèíà ðîáèòü ùîñü çëå, òî
àíãåë äóæå ñèëüíî ïëà÷å; êîëè æ
íàâïàêè, òî íå÷èñòèé áàãðÿí³º â³ä
çëîñò³. ß çàêàðáóâàëà â ïàì’ÿò³
öþ áàáóñèíó ìóäð³ñòü ³ ïåðø í³æ
ùîñü çðîáèòè, îäðàçó çãàäóþ ïðî
ñâîãî àíãåëà: ÿê â³äðåà´óº â³í
íà ì³é â÷èíîê? ², ïîâ³ðòå, àíãåë-

– ìàëîéìîâ³ðíî, à îñü äîáðèì
ïðèêëàäîì… Ñàìå äîáðèì ïðèêëàäîì ìîëîä³ õðèñòèÿíè ìîæóòü
ïðèâåñòè äî ²ñóñà çàáëóêàíèõ îâå÷îê. Êàòîëèöüêà ìîëîäü ïîâèííà
ïðàêòèêóâàòè Áîæ³ çàêîíè ó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³, ³ òîä³ îòî÷óþ÷³
¿¿ íåâ³ðí³ çðîáëÿòü ïðàâèëüí³ âèñíîâêè. Àäæå êîëè âîíè ïîáà÷àòü,
ç ÿêîþ ëåãê³ñòþ òà åíòóç³àçìîì
êàòîëèöüêà ìîëîäü äîëàº æèòòºâ³
òðóäíîù³, â³ääàþ÷è ñåáå ó ðóêè
Áîãîâ³, òî é ñàì³ çàõî÷óòü òàêî¿
îïîðè ³ ïðèéäóòü äî Áîãà.
Õðèñòèÿíñüêà ìîëîäå! Ó òâî¿õ
ðóêàõ – ìàéáóòíº Öåðêâè é Óêðà¿íè. Ã³äíî íåñè çâàííÿ õðèñòèÿíèíà, ñâî¿ì äîáðèì æèòòºâèì
ïðèêëàäîì ïîêàçóé óñ³ì, ÿêèé
äîáðèé Áîã, ÿê ñîëîäêî æèòè ï³ä
Ìàð³éñüêèì ÿðìîì – âåðâèöåþ ³
ÿêå öå ùàñòÿ ïðèéìàòè äî ñâîãî
ñåðöÿ ªâõàðèñò³éíîãî ²ñóñà. Êàòîëèöüêà ìîëîäå, ñì³ëèâî âñòóïàé ó á³é ç ãð³õîâíèì ñâ³òîì – ³
ïåðåìîãà íà òâîºìó áîö³. Àäæå ç
òîáîþ – Áîã!
²ðèíà ÌÀÌ×ÓÐÎÂÑÜÊÀ
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ÌÓÇÈÊÀ ÇÀÑ²Á ÊÎÍÒÐÎËÞ
ÍÀÄ ÎÑÎÁÈÑÒ²ÑÒÞ
Ìóçèêà – ìèñòåöòâî ñóá’ºêòèâíå. Ìåëîä³éí³ êîìá³íàö³¿ íîò
ñïðèéìàþòüñÿ ëþäèíîþ äóæå ³íäèâ³äóàëüíî, ñâ³äîìî-ï³äñâ³äîìî.
Âîíè ìàþòü çäàòí³ñòü ôîðìóâàòè
ó ëþäèíè ïåâíèé íàñòð³é, âïëèâàþ÷è íà ñâ³òîãëÿä, íàñàäæóþ÷è
ïåâí³ ³äå¿ òà ö³ííîñò³ ñâî¿õ òâîðö³â.
Íàâêîëî ìóçèêè ôîðìóþòüñÿ ö³ë³
ñóáêóëüòóðè, ÷ëåíè ÿêèõ ìàþòü
ïîä³áí³ ñâ³òîãëÿäí³ ïîçèö³¿, ñòèëü
îäÿãó òà íàâ³òü ìàíåðó ïîâåä³íêè
÷è ðèñè õàðàêòåðó. Ïîñòàº ïèòàííÿ: ïîä³áí³ ëþäè îáèðàþòü ïîä³áíó
ìóçèêó ÷è ìóçèêà ðîáèòü ëþäåé
ïîä³áíèìè îäíå íà îäíîãî?
Íà ìîþ äóìêó, ëþäè âñå æ ñàì³
îáèðàþòü, ùî ñàìå ¿ì ñëóõàòè,
àëå ìóçèêà îñòàòî÷íî «äîïîìàãàº» ñôîðìóâàòè ¿õí³é ñâ³òîãëÿä.
Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ ä³òåé òà
ï³äë³òê³â, ÿê³ º çíà÷íî âðàçëèâ³ø³ ³
ïîäàòëèâ³ø³ äî ìàí³ïóëÿö³é, àí³æ
äîðîñëå íàñåëåííÿ.
Òîæ, âðàõîâóþ÷è ïîøèðåí³ñòü
ìóçèêè, ¿¿ «ì³æíàðîäí³ñòü», ìîæíà
çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ¿¿ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ïåâíèõ ìàí³ïóëÿö³é
íàä ëþäñüêîþ ñâ³äîì³ñòþ äëÿ ïîëåãøåíîãî óïðàâë³ííÿ ìàñàìè, íå
ãîâîðÿ÷è âæå ïðî òå, ùî ìóçèêà
– äóæå ïðèáóòêîâèé á³çíåñ, ÿêèé
ïðèíîñèòü ì³ëüéîíí³ ñòàòêè ñâî¿ì
òâîðöÿì, ³íîä³ – ö³íîþ çðóéíîâàíèõ ìîðàëüíèõ ö³ííîñòåé ÷è ïîòóïëåíîãî ëþäñüêîãî ³íòåëåêòó.
ÏÎÏ-ÌÓÇÈÊÀ
Ñàìå öåé íàïðÿì ìóçè÷íîãî
ìèñòåöòâà íàé÷àñò³øå âèçíàþòü
ãîëîâíèì äæåðåëîì îòóïëþâàííÿ
òà äåãðàäàö³¿ îñîáèñòîñò³. Õàðàêòåðèçóºòüñÿ ìîíîòîííèìè ïîâòîðþâàíèìè ðèòìàìè ³ç ñèëüíèì
á³òîì, ïîâòîðþâàíèìè ñëîâàìè
ïåðåâàæíî áåç áóäü-ÿêîãî çì³ñòó. ßê â³äîìî, ìîíîòîííà ìóçèêà
çãóáíî âïëèâàº íà ïñèõ³êó, ðîçñëàáëþº ìîçîê ëþäèíè ³ «ïðîãðàìóº»
éîãî. À íàäì³ðíî ë³ðè÷íà ìóçèêà,
çã³äíî ç íåùîäàâí³ìè íàóêîâèìè
äîñë³äæåííÿìè, ââîäèòü ëþäèíó
â ñòàí òàê çâàíîãî ñîìíàìáóë³çìó
– ðîçëàäó ñâ³äîìîñò³, ïðè ÿêîìó
âîíà ïåðåáóâàº â ñòàí³ ñâîºð³äíîãî ñíó, àâòîìàòè÷íî ðîáèòü
çâè÷í³ ä³¿ (õîäèòü, ïåðåêëàäàº
ðå÷³ òîùî).
Ïîï-ìóçèêà – îäèí ³ç íàéá³ëüø
ìàñîâèõ ìóçè÷íèõ íàïðÿì³â. Êð³ì
âèùåçàçíà÷åíî¿ øêîäè, âíîñèòü
äåìîðàë³çàö³þ ñåðåä íàñåëåííÿ
÷åðåç ïðîïà´óâàííÿ â³äâåðòî¿
åðîòèêè ó êë³ïàõ («Â³à Ãðà», «Íå
àíãåëè»). Òàêå ÿâèùå ïîâèííå
áóòè çàñóäæåíèì ó õðèñòèÿíñüêîìó ñâ³ò³, àäæå âîíî âèêëèêàº
íåïîâàãó äî ä³â÷èíè, æ³íêè, ÿêó
ïî÷èíàþòü ñïðèéìàòè ÿê ëÿëüêó,

ð³÷ çàäëÿ çàäîâîëåííÿ ÷îëîâ³÷èõ
ïîòðåá («Êîíöåïö³ÿ ëÿëüêè»), íå
ïîâàæàþ÷è ¿¿ îñîáèñò³ñòü òà ïî÷óòòÿ. Ïîï-ìóçèêà ñëóãóº çàñîáîì
ïðîïàãàíäè äîøëþáíèõ ñòîñóíê³â
òà âèïàäêîâèõ ñòàòåâèõ êîíòàêò³â.
Çâ³äñè – àáîðòè, ïîêèíóò³ ä³òè,
øâèäê³ òåìïè ïîøèðåííÿ âåíåðè÷íèõ çàõâîðþâàíü òà ÑÍ²Äó.
Âàðòî äîäàòè, ùî äàëåêî íå âñ³
âèêîíàâö³ ïîï-ìóçèêè ñòàëè ç³ðêàìè çàâäÿêè ñâîºìó íàäçâè÷àéíîìó
òàëàíòó. Á³ëüøå ñåðåä íèõ òàêèõ,
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êîòð³ ïðîáèëèñü ó ñâ³ò øîó-á³çíåñó
÷åðåç ãðîø³ òà çâ’ÿçêè. Îñîáëèâî
íà ïîñòðàäÿíñüêîìó ïðîñòîð³.
Âçÿòè, íàïðèêëàä, íèí³ ïîïóëÿðíîãî Âàñèëÿ Áîíäàð÷óêà ÷è Æåíþ
Ôîê³íà... Âèñíîâêè ðîá³òü ñàì³.
Ïîä³áíà äî ïîï-ìóçèêè ³ R’n’Rìóçèêà. Ò³ëüêè öåé íàïðÿì ïåðåäáà÷àº øèðøå âæèâàííÿ ëàéëèâèõ ñë³â òà â³äâåðòó ïðîïàãàíäó
ìàòåð³àë³çìó, íàäì³ðíî¿ ëþáîâ³
äî ãðîøåé òà ðîçêîø³ (Ïîòàï òà
Íàñòÿ Êàìºíñê³õ). Øêîäà òàê çâàíèõ ìàòþê³â äîâåäåíà – öå ïîòóæí³
çàðÿäè íåãàòèâó, ÿê³ âèêëèêàþòü
ó ëþäåé íå ëèøå íåàäåêâàòíó íåõðèñòèÿíñüêó ïîâåä³íêó, à é ïåâí³
çàõâîðþâàííÿ. À íàäì³ðíà ö³êàâ³ñòü äî ìàòåð³àëüíîãî çàãàëîì ó
õðèñòèÿíñòâ³ çàñóäæóºòüñÿ, àäæå
íà ïåðøîìó ì³ñö³ ó ëþäèíè ìàº
áóòè âñå æ äóøà...
Ïðèâ’ÿçàí³ñòü äî ìàòåð³àëüíîãî
ðîáèòü ëþäèíó ðàáîì ô³íàíñîâèõ
êîðïîðàö³é, ³ çàì³ñòü òîãî, ùîá
ðàä³òè æèòòþ, ñï³ëêóâàòèñÿ ç
áëèçüêèìè, ëþäèíà òÿæêî ïðàöþº
çàäëÿ ïîêóïêè íîâîãî ïëàçìîâîãî
òåëåâ³çîðà ÷è ³íøî¿, íàâðÿä ÷è
ïîòð³áíî¿, ïðîòå ðîçðåêëàìîâàíî¿
ðå÷³.
Õî÷à, âàðòî ñêàçàòè, ùî ñåðåä
òàê çâàíî¿ «ïîïñè» òðàïëÿþòüñÿ
ä³éñíî òàëàíîâèòî âèêîíàí³ ï³ñí³,
ÿê³ íå ïðîïà´óþòü àìîðàëüí³ñòü
òà ìàþòü ïåâíèé íåøê³äëèâèé
çì³ñò.
ÐÅÏ ÒÀ ÂÑÅ,
ÙÎ Ç ÍÈÌ ÏÎÂ’ßÇÀÍÅ
Íà â³äì³íó â³ä ïîï-ìóçèêè, ðåï
ìîæíà íàçâàòè ö³ëîþ ô³ëîñîô³ºþ.
Öåé âèä ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà
çàðîäèâñÿ â àìåðèêàíñüêèõ ìåãàïîë³ñàõ, ó íàéá³äí³øèõ, ïåðåâàæíî
íåãðèòÿíñüêèõ, êâàðòàëàõ, äå òðèâàº ïîñò³éíà áîðîòüáà çà âèæèâàííÿ ì³æ ð³çíèìè êðèì³íàëüíèìè
óãðóïóâàííÿìè. Ðåï òâîðèòüñÿ â
óìîâàõ á³éîê, ï³ä çâóêè ïîñòð³ë³â,
³íîä³ ó ö³ëêîâèò³é á³äíîñò³, àëå ç
íåñòðèìíèì áàæàííÿì çäîáóòè
ãðîø³ íà ðîçâàãè òà ðîçê³ø. Çàêîíè ñóñï³ëüñòâà òà äåðæàâè í³âåëþþòüñÿ – îð³ºíòàö³ÿ éäå ëèøå íà
çàêîíè âóëèöü.
Íà æàëü, ³äåÿ âóëè÷íîãî æèòòÿ
íàáóëà âåëè÷åçíîãî ïîøèðåííÿ
³ â Óêðà¿í³. Íå â îñòàííþ ÷åðãó
– ÷åðåç íàäì³ðíó ïîïóëÿðèçàö³þ
àìåðèêàíñüêî¿ êóëüòóðè, â òîìó
÷èñë³ ³ ðåïó. Ìîëîäü ââàæàº
òàêèé ñòèëü æèòòÿ íåéìîâ³ðíî
ðîìàíòè÷íèì ³ êîï³þº éîãî. Òèì
ïà÷å, ùî ³ â Óêðà¿í³, îñîáëèâî ó
90-õ ðîêàõ ÕÕ ñò., ñïîñòåð³ãàâñÿ
çíà÷íèé ð³âåíü á³äíîñò³. Áàòüêè, ïðàöþþ÷è, ïðèä³ëÿëè ñâî¿ì
íàùàäêàì ìàëî óâàãè, ³íîä³ çàëèøàëè ¿õ íàïðèçâîëÿùå ³ ¿õàëè
çà êîðäîí íà çàðîá³òêè, íà÷åáòî
ï³êëóþ÷èñü ïðî ìàéáóòíº ñâî¿õ
ä³òåé, à íàñïðàâä³ éîãî çíèùóþ÷è. Òàêèõ ä³òåé «áðàëè ï³ä îï³êó»
âóëè÷í³ áàíäè òà ¿õ ë³äåðè, òîìó íå
âàðòî äèâóâàòèñü, ùî ï³äðîñòàº
ïîêîë³ííÿ, ÿêå á³ëüøå íå ââàæàº
çëî÷èí ÷èìîñü ïîãàíèì, ÿêùî
òàê íå ââàæàº «âóëèöÿ». Ð³âåíü
êóëüòóðè òàêèõ ä³òåé íèçüêèé, âîíè
ïåðåâàæíî çëå âèõîâàí³, ð³âåíü
¿õíüî¿ îñâ³òè òàê ñàìî íèçüêèé,
àäæå â÷èòèñü º «íåïðåñòèæíî».

Ãîëîâíå – ìàòè ñèëüí³ êóëàêè!
Ó òàêîìó ñåðåäîâèù³ âæèâàííÿ
àëêîãîëþ ÷è íàðêîòèê³â º çâè÷íèì
ÿâèùåì.
×àñòèíà ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ ïðîïàäàº. Óêðà¿íà âòðà÷àº
ñâîº ìàéáóòíº! À êðèì³íàëüí³ àâòîðèòåòè ò³øàòüñÿ, àäæå ï³äðîñòàº
¿õíÿ çì³íà. Ðàä³þòü íàðêîáàðîíè,
âèðîáíèêè àëêîãîëþ òà òþòþíó
– âîíè ìàþòü ïåâíèõ ñïîæèâà÷³â
ñâîº¿ ïðîäóêö³¿ íà äîâã³ ðîêè,
àäæå ¿õí³ âóëè÷í³ æåðòâè – ïåðåâàæíî íåïîâíîë³òí³. Ðàä³þòü ò³,

õòî ðîáèòü á³çíåñ íà «âóëè÷í³é»
ìóçèö³...
Íà ìîþ äóìêó, õðèñòèÿíñüêà
ñï³ëüíîòà ïîâèííà ïîòóðáóâàòèñü
ïðî ñ³ì’þ, àäæå ñàìå ¿¿ ðóéíàö³ÿ
ïðèçâîäèòü äî âèùåçãàäàíèõ
íàñë³äê³â. ² á³ëüøå äáàòè ïðî
äóõîâíèé ð³âåíü íàñåëåííÿ. Îáìåæèòè çãóáíèé âïëèâ ÷óæîçåìíèõ êóëüòóð, çðåøòîþ. Àäæå, íà
æàëü, ìîëîäü çðîñòàº á³äíîþ íå
ëèøå ìàòåð³àëüíî, à é äóõîâíî, à
Óêðà¿íà ðèçèêóº ïåðåòâîðèòèñü íà
êîëîí³þ òèõ äåðæàâ, ÷èþ êóëüòóðó
¿é íàâ’ÿçóþòü.
Êð³ì òîãî, ðåï ïîøèðþº âæèâàííÿ ëàéëèâèõ ñë³â, ÿê³, ÿê óæå
ñêàçàíî, çàâäàþòü ëþäèí³ íåïîïðàâíî¿ øêîäè íàâ³òü íà ãåíåòè÷íîìó ð³âí³.
Á³ëüø «ðàäÿí³çîâàíèì» âèäîì
êðèì³íàëüíî-âóëè÷íî¿ ìóçèêè º
øàíñîí. Ïðîòå ï³ñí³ öüîãî âèäó º
á³ëüø ïðèì³òèâíèìè, í³æ ðåï, íåñóòü ùå á³ëüøó «îòóï³ë³ñòü», àäæå
â íèõ éäåòüñÿ ïåðåâàæíî ëèøå
ïðî çåê³â òà òþðìè, – â òîé ÷àñ ÿê
ðåï çà÷³ïàº é ³íø³ òåìè.
4.
Êóëüòóðà òåìðÿâè
Ó öüîìó ïóíêò³ ìîâà ï³äå ïðî
ðîê, ´îòèêó òà äåÿê³ ³íø³ «íåôîðìàëüí³» íàïðÿìè.
ßê â³äîìî, íåôîðìàëüí³ êóëüòóðè ñòâîðåí³ íà ïðîòèâàãó òàê
çâàíèì âóëè÷íèì ³ ìàþòü ³íøó
³äåîëîã³þ. ²ñíóº äóæå áàãàòî âèä³â
íåôîðìàëüíèõ êóëüòóð: ïàíêè,
´îòè, åìî, ìåòàë³ñòè, ïðîñòî ðîêåðè òà ³íø³. Äåÿê³ ðîêåðè æèâóòü
àáñîëþòíî ñàìîòíüî. Òàêèé ñòèëü
ìóçèêè òà ñïîñ³á æèòòÿ îáèðàþòü
ïåðåâàæíî ëþäè ìèñëÿ÷³, ñõèëüí³
çàäóìóâàòèñü íàä ñêëàäíîñòÿìè
öüîãî ñâ³òó, ñõèëüí³ äî ïðîòåñòó
ïðîòè ñóñï³ëüíèõ íîðì òà îáìåæåíü. Òà ÷è äàº ðîê-ìóçèêà àáî
âñòóï äî íåôîðìàëüíèõ îá’ºäíàíü
áàæàíó ñâîáîäó ³ â³ðí³ â³äïîâ³ä³
íà ïîñòàâëåí³ ìîëîäèìè ëþäüìè
ïèòàííÿ?
Íå âàðòî çàáóâàòè, ùî ìóçèêà
ìàº âëàñòèâ³ñòü âïëèâàòè íà ëþ-

äèíó, íàâ’ÿçóþ÷è ¿é ïåâí³ ïåðåêîíàííÿ ¿¿ òâîðö³â. Äåòàëüí³øå ïðî
öå ñêàçàíî ó ïåðøîìó ðîçä³ë³ ö³º¿
ðîáîòè. Öå ñòîñóºòüñÿ áóäü-ÿêî¿
ìóçèêè, àëå ðîêó òà ïîä³áíèõ äî
íüîãî íàïðÿì³â îñîáëèâî. Ðîê
íåñå äåùî ïåñèì³ñòè÷íå ñïðèéíÿòòÿ ñâ³òó ³, áåçóìîâíî, ìàº
äóæå ñèëüíèé âïëèâ íà ëþäèíó.
Ï³ä ä³ºþ òàêî¿ ìóçèêè ëþäèíà ïî÷èíàº ñïðèéìàòè ñâ³ò íåìîâ êð³çü
òåìí³ îêóëÿðè. Öå ïðîÿâëÿºòüñÿ
íå ëèøå â ¿¿ äóìêàõ òà â÷èíêàõ,
à é ó ìàíåð³ îäÿãó ³ ñòèëþ çàãàëîì. Ðîêåðè âîë³þòü âäÿãàòèñÿ
â ÷îðíå, à öåé êîë³ð ñàì ïî ñîá³
íàâ³þº ïåâíó ïîõìóð³ñòü... Òîìó,
íà ìîþ äóìêó, ëþäÿì, ÿê³ îáðàëè
òàêèé âèä ìóçèêè, íåîáõ³äíî âèõîâóâàòè äóæå ñèëüíó âîëþ, àáè
íàâ÷èòèñü â³äð³çíÿòè âëàñí³ äóìêè
â³ä íàâ’ÿçàíèõ. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíà ñèëüíà â³ðà â Áîãà, àäæå
Â³í – ãîëîâíå äæåðåëî äóõîâíèõ
ñèë ëþäèíè, ¿¿ âîë³. Âòðó÷àííÿ ó
ñâ³äîì³ñòü ìîæíà ïîäîëàòè ëèøå
ïîòóæíèì çàðÿäîì ñâ³òëà. ² âñ³ ìè
ïîâèíí³ íàìàãàòèñÿ íå äîïóñêàòèñü ãð³õà – àäæå çàáðóäíåíó äóøó
ëåãøå ï³äêîðèòè...
Ìóçèêà ïîâèííà ñòàòè îêðàñîþ
æèòòÿ ëþäèíè, à íå ¿¿ ïîâåëèòåëåì. Àäæå äóæå áàãàòî ëþäåé
ñòàþòü çàëåæíèìè â³ä ìóçèêè,
íå óÿâëÿþ÷è ñâîãî æèòòÿ áåç íå¿.

Ñàìå öå ³ º ïåðøèì êðîêîì äî
ñàìîçíèùåííÿ ï³ä ä³ºþ áóäü-ÿêî¿
ìóçèêè, â òîìó ÷èñë³ ³ ðîêó òà
áëèçüêèõ íàïðÿì³â. Àêòóàëüíîþ
äëÿ áàãàòüîõ ðîêåð³â º òàêîæ ïðîáëåìà ôàíàòèçìó – íàäì³ðíîãî
îáîæíþâàííÿ òà ³äåàë³çàö³¿ ïåâíèõ
âèêîíàâö³â, ÿê³ ñòàþòü äëÿ ìîëîäèõ ëþäåé ³êîíàìè. Çîáðàæåííÿ
êóìèðà «îêóïîâóþòü» âñ³ ñò³íè,
ç’ÿâëÿþòüñÿ íà ïðåäìåòàõ îäÿãó,
éîãî ìàíåðà ïîâåä³íêè ³äåàë³çóºòüñÿ ³ êîï³þºòüñÿ. Íå âàðòî çàáóâàòè, ùî òå, ùî ìè áà÷èìî íà
ñöåí³ – ïåðåâàæíî ëèøå ³ì³äæ,
âèãàäàíèé îáðàç, ÿêèé ìàº âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ êîìåðö³éíîñò³ òà
ïîïóëÿðíîñò³ ìóçèêè, à éîãî ñë³ïå
êîï³þâàííÿ – íåïîâàãà, â ïåðøó
÷åðãó, äî ñàìîãî ñåáå, àäæå ôàíàò
ââàæàº ñåáå í³êèì ó ïîð³âíÿíí³ ç

êóìèðîì. Ïî-äðóãå – öå ïîðóøåííÿ Áîæî¿ çàïîâ³ä³, àäæå ó õðèñòèÿíèíà íà ïåðøîìó ì³ñö³ ìàº áóòè
âñå æ Áîã, ³ ³äåàëîì – òåæ Áîã.
Íàéíåáåçïå÷í³øîþ ó ïëàí³ âïëèâó íà ëþäèíó º, áåçïåðå÷íî,
´îòè÷íà ìóçèêà. Ëþäÿì ç íåñò³éêîþ ïñèõ³êîþ, ëþäÿì òâîð÷èì,
âðàçëèâèì, ñë³ä óíèêàòè öüîãî
âèäó ìóçèêè, àäæå â³í ìàº íà íèõ
íàéïîòóæí³øèé âïëèâ. ¥îòè÷íà ìóçèêà º ñèëüíèì äæåðåëîì äóìîê,
àëå ö³ äóìêè äóæå ÷àñòî áóâàþòü

Проблема!
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äåïðåñèâíèìè, çíèùóþòü ëþäèíó
çñåðåäèíè. Ëþäè, ÿê³ ëþáëÿòü
´îòèêó, ñõèëüí³ äî áåçíàä³¿ òà ðîçïà÷ó, çàòÿæíèõ äåïðåñ³é ³, ùî íàéã³ðøå, ñàìîãóáñòâ. Äåÿê³ ´îòè÷í³
ï³ñí³ òàêîæ ïðîïà´óþòü òåìðÿâó,
ì³ñòèêó òà ìàã³þ – äóæå íåáåçïå÷í³ ðå÷³, ÿê³ ãóáëÿòü ëþäñüêó
äóøó, æèòòÿ íà çåìë³ ³ ïîçàçåìíå
³ñíóâàííÿ, àäæå òàê ëþäèíà ñòàº
ðàáîì òåìíèõ ñèë, ÿê³ äàðóþòü ¿é
òàêó çäàòí³ñòü.
Êð³ì òîãî, ðîê íå º äæåðåëîì
ñâîáîäè òàêîæ ³ òîìó, ùî ðîêåðè ïåðåâàæíî îá’ºäíóþòüñÿ ó
ñâî¿ êîìïàí³¿, äå ³ñíóþòü ïåâí³
ïðàâèëà ïîâåä³íêè, çàãàëüíîïðèéíÿòà á³ëüø-ìåíø ïîä³áíà
ìàíåðà îäÿãó òà ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ.
Ìîëîä³ ëþäè, ÿê³ ùîéíî âèð³øèëè
äîºäíàòèñü äî öüîãî ðóõó, ÷àñòîãóñòî êîï³þþòü ñòàðøèõ ðîêåð³â,
òèì ñàìèì âòðà÷àþ÷è ÷àñòèíó
âëàñíî¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³, ³ ëèøå
òàêèì ÷èíîì ñòàþòü òàê çâàíèìè
íåôîðìàëàìè. Òàêîæ ó êîìïàí³é
ïåðåâàæíî º ñâî¿ ë³äåðè. Îòîæ,
ìè ìîæåìî ðîçãëÿäàòè ¿õ ëèøå
ÿê ñêëàäîâ³ ñóñï³ëüñòâà, àëå íå ÿê
çàñîáè äëÿ äîñÿãíåííÿ ñâîáîäè
â³ä íüîãî, ³ âîíè ìàþòü ³äåîëîã³÷í³
òà êóëüòóðí³ â³äì³ííîñò³ â³ä «ä³òåé
âóëèö³».
Íå âàðòî çàáóâàòè, ùî ðîê –
ìóçèêà ðóéíàö³¿. Ñàìà ìåëîä³ÿ, ÿê
òâåðäÿòü íàóêîâö³, çãóáíî âïëèâàº
íà ëþäñüêèé îðãàí³çì òà ïñèõ³êó,
àäæå ñïîòâîðþº êëàñòåðè âîäè,
ç ÿêèõ ñêëàäåíèé íàø îðãàí³çì.
Âæå íå êàæó÷è ïðî âêðàé ïåñèì³ñòè÷íèé çì³ñò äåÿêèõ òåêñò³â òà
âæèâàííÿ íåöåíçóðíî¿ ëåêñèêè
äåÿêèìè âèêîíàâöÿìè. Ïåðåâàæíî
ðîêåðè äîâãî íå æèâóòü.
ßêèé âèä ìóçèêè îáðàòè – ñïðàâà êîæíî¿ ëþäèíè. Àëå íå ñë³ä
çàáóâàòè, ùî ìóçèêà ìàº íàäçâè÷àéíó âëàäó íàä ëþäüìè, ÿêó,
ìîæëèâî, âèêîðèñòîâóþòü äëÿ
òîãî, ùîá íàìè ìàí³ïóëþâàòè ³ çàâàäèòè íàì æèòè é äóìàòè â³ëüíî.
ßê áè òàì íå áóëî, ëþäèíà ìàº
áóòè ïñèõîëîã³÷íî íåçàëåæíîþ â³ä
òîãî, ùî ñëóõàº, – ëèøå òàê âîíà
ìàº øàíñ çàëèøèòèñü ñîáîþ.
Òàêîæ, íà äóìêó àâòîðà ö³º¿ ðîáîòè, íå âàðòî çàöèêëþâàòèñü ëèøå
íà îäíîìó âèä³ ìóçèêè, àäæå òîä³
ëþäèíà ïî÷èíàº ìèñëèòè äåùî
îäíîáîêî ³ çá³ëüøóºòüñÿ â³ðîã³äí³ñòü òîãî, ùî âîíà ïåðåòâîðèòüñÿ
íà ðàáà ìóçèêè. Òàêîæ íå âàðòî
íàäì³ðíî çàõîïëþâàòèñÿ ìîäíèìè íèí³ ïëåºðàìè, àäæå õâèë³,
ÿê³ âèïðîì³íþþòü íàâóøíèêè,
ä³þòü áåçïîñåðåäíüî íà ìîçîê,
ðóéíóþ÷è éîãî. À ñàìà ìóçèêà,
áåçóìîâíî, ìàº â ñîá³ ³ áåçë³÷ ïîçèòèâíèõ ñòîð³í. Êð³ì åñòåòè÷íî¿
íàñîëîäè, âîíà òàêîæ äîïîìàãàº
ëþäèí³ îñìèñëèòè ñâîº æèòòÿ,
³íîä³ – ïîëåãøèòè ñòðàæäàííÿ.

Ãîëîâíå – íå çàáóâàòè, ùî ³ñíóº
Ñèëà, âèùà çà ìóçèêó, Áîã, ÿêèé
ìîæå äàðóâàòè ëþäèí³ ñâîáîäó â³ä
áóäü-ÿêîãî ôàíàòèçìó. Ãîëîâíå –
â³ðèòè ³ ñïîä³âàòèñÿ íà Íüîãî. À
çàãàëîì íå âàðòî ñòâîðþâàòè ñîá³
êóìèð³â... Öå íå ëèøå ïîðóøåííÿ
Áîæî¿ çàïîâ³ä³, à é ñàìîïðèíèæåííÿ.
Îëåêñàíäðà ÊÀÍÀÔÎÖÜÊÀ,
ó÷åíèöÿ 11-À êëàñó
ÑÇØ ¹ 65 ì. Ëüâîâà
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Клуб знайомств

ВОНИ БАЖАЮТЬ
ПОЗНАЙОМИТИСЯ
ЧОЛОВІКИ:
1) Володимир. Українець, греко-католик, без сімейного минулого, 09.08.1980
р.н.. Ріст – 163 см., вага – 63 кг., очі –
карі, волосся – русяве. Шкідливі звички:
не маю. Стан здоров’я: задовільний.
Притаманні риси характеру: добрий,
спокійний, врівноважений. Захоплення, інтереси: історія, музика. Потреба
зрост. у христ. чеснотах: є. Професія:
вчитель музики. Народився: с. Сілець,
Тисменицький р-н, Івано-Франківська
обл. Проживаю: м. Івано-Франківськ.
Контактний телефон: 8 (03422) 3-16-21
(після 20.00).
2) ПЕТРО. Українець, хрищений за
православним обрядом, без сімейного
минулого, 16.05.1955 р.н.. Ріст – 160
см., вага – 60 кг., волосся – світле. Шкідливі звички: надмірна цікавість. Стан
здоров’я: задовільний. Притаманні риси
характеру: врівноважений, ревностний
християнин. Захоплення, інтереси: спілкування зі справжніми християнами.
Потреба зрост. у христ. чеснотах: є. Професія: робітник на ниві Господній. Народився: Хабаровський край. Проживаю:
м. Сокаль, Львівська обл.. Контактний
телефон: 8 (067) 4256897.
3) ОЛЕКСАНДР. Українець, греко-католик, без сімейного минулого,
20.04.1959 р.н.. Ріст – 185 см., вага – 89
кг., очі – карі, волосся – брюнет. Шкідливі звички: не маю. Стан здоров’я:
добрий. Притаманні риси характеру:
добрий, чуйний, уважний, спокійний,
врівноважений. Захоплення, інтереси:
наукова діяльність, спорт, природа,
активний спосіб життя. Потреба зрост.
у христ. чеснотах: є. Професія: лікар.
Народився і проживаю: м. Львів. Контактний телефон: +380679067655.

ЖІНКИ:
1) АННА. Українка, греко-католичка,
незаміжня, 15.12.1960 р.н.. Ріст – 164
см., вага – 70 кг., волосся – світло-русяве.
Шкідливі звички: не маю. Стан здоров’я:
задовільний. Притаманні риси характеру: сила й гідність, трудоголік. Захоплення, інтереси: духовна література.
Потреба зрост. у христ. чеснотах: є. Професія: кіоскер-реалізатор. Народилася:
с. Опорець, Сколівський р-н, Львівська
обл. Проживаю: м. Львів. Контактний
телефон: +380962102621.
2) ОРИСЯ. Українка, греко-католичка,
без сімейного минулого, 11.07.1983 р.н..
Ріст – 176 см., вага – 52 кг., очі – сірі, волосся – русяве. Шкідливі звички: не маю.
Стан здоров’я: добрий. Притаманні риси
характеру: чесність, ніжність, скромність,
доброта, порядність. Потреба зрост. у
христ. чеснотах: є. Професія: інженер-економіст. Народилася і проживаю: м. Львів.
Контактний телефон: 2299-424.
(Закінчення на 9 стор.)

І сказав Господь Бог: Не добре, щоб бути чоловіку самотнім. Створю йому поміч, подібну до нього”. (Буття 2-18)

ПРОБЛЕМА САМОТНОСТІ ХРИСТИЯН
ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ
Поява нового розділу в нашій газеті
– «КЛУБ ЗНАЙОМСТВ» – не пройшла
повз увагу наших постійних читачів.
В редакцію надходять анкети з інформацією від дописувачів, нам дзвонять, діляться своїми враженнями і
думками стосовно актуальності даної
проблеми, в розмові наголошують про
подальшу потребу висвітлення даної
теми. Дописувачі також щиро цікавляться, чи цей розділ не є «одноразовою акцією» і чи передбачається його
продовження. Всі ці запитання ми
адресували координатору КЗ в газеті
«МЕТА» Олександру Романюку з проханням дати на них відповідь. Пропонуємо Вашій увазі текст цієї розмови.
ЗАПИТАННЯ: Ïàíå Îëåêñàíäðå!
Ìàþ÷è ïîñàäó êîîðäèíàòîðà ÊÇ, ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, íàøèì ÷èòà÷àì, ÿê
ñàìå âèíèê çàäóì ñòâîðåííÿ ÊÇ, ùî
ïåðåäóâàëî öüîìó ³ ÷îìó áóëî âèð³øåíî
çàëó÷èòè ãàçåòó «ÌÅÒÀ» äî âèñâ³òëåííÿ
ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³?
ВІДПОВІДЬ: Ïîâ³ðòå, öå – äîâãà
³ñòîð³ÿ, àëå ïîñòàðàþñÿ ðîçïîâ³ñòè
âñå äîõ³äëèâî ³ ìàêñèìàëüíî ñòèñëî.
Ïîäèâ³òüñÿ ò³ëüêè, ÿê ñòð³ìêî çðîñòàº ê³ëüê³ñòü íåùàñëèâèõ øëþá³â òà
ðîçëó÷åíü ïîì³æ îñîáàìè ³ç ïðè÷èíè
ð³çíîìàí³òíî¿ íåñóì³ñíîñò³ ïàðòíåð³â
òà ñòàíó ñàìîòíîñò³ ïîäðóã³â ó øëþá³,
ÿê êàòàñòðîô³÷íî ïàäàº ð³âåíü íàðîäæóâàíîñò³, ÿêîãî ðîçìàõó ñÿãíóëà
ê³ëüê³ñòü ùîð³÷íî ïðîâåäåíèõ àáîðò³â
â Óêðà¿í³, çâåðí³òü óâàãó íà ïðîáëåìó
çì³íè ö³ííîñòåé, ÿê³é ï³ääàþòüñÿ ³ äåÿê³
õðèñòèÿíè. ×è íå ñòàíîì ãð³õîâíîñò³ ³
âòðàòîþ õðèñòèÿíñüêèõ êðèòåð³¿â ö³ííîñòåé ìîæíà ïîÿñíèòè âñå öå?
Ñüîãîäåííÿ äóæå ÷àñòî äèêòóº íàì
ñïîñ³á æèòòÿ ó â³äìîâ³ â³ä ñïîâ³äóâàííÿ õðèñòèÿíñüêèõ çàñàä ö³ííîñòåé,
äàíèõ íàì Òâîðöåì, äî ñïîñîáó æèòòÿ,
îñíîâîþ ÿêîãî º ïðîñëàâëÿííÿ âèêëþ÷íî ëþäñüêèõ êðèòåð³¿â ö³ííîñòåé.
Âîäíî÷àñ áà÷èìî áðàê çàõîä³â äëÿ ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ñïîâ³äóâàííÿ
õðèñòèÿíñüêèõ ÷åñíîò, îñîáëèâî ñåðåä
ìîëîä³. Ìåí³, ÿê ë³êàðþ-óðîëîãó ³ ë³êàðþ-á³îðèòìîëîãó, ó ñâî¿é ïðàêòèö³
äóæå ÷àñòî äîâîäèòüñÿ ìàòè ñïðàâó ³
âèð³øóâàòè ñ³ìåéí³ ïðîáëåìè (îñîáëèâî â ïàðàõ ìîëîäèõ â³êîâèõ êàòåãîð³é)

íàéð³çíîìàí³òí³øîãî õàðàêòåðó: ïñèõîëîã³÷í³ òà ñåêñóàëüí³ äèñãàðìîí³¿ ïîì³æ
ïàðòíåðàìè, áåçä³òí³ ñ³ì’¿ ó çâ’ÿçêó
ç³ ñòàòåâèìè õâîðîáàìè, íåáàæàííÿ
ñï³ëüíîãî âèõîâàííÿ ä³òåé, âò³êàííÿ
â³ä ñ³ì’¿ ç ð³çíèõ ïðè÷èí, àëêîãîë³çì òà
íàðêîìàí³ÿ ïîäðóã³â ó øëþá³. Âîäíî÷àñ
³ç òèì çðîñòàº ê³ëüê³ñòü ñàìîòí³õ õðèñòèÿí, ÿê³ íå áàæàþòü ³òè òàêèì øëÿõîì.
Òîìó ïîòð³áíî âñ³ìà äîñòóïíèìè ñïîñîáàìè äîïîìàãàòè ¿ì, â³äíîâëþâàòè
äåùî âòðà÷åí³ íàìè õðèñòèÿíñüê³ êðèòåð³¿ ö³ííîñòåé, ñïðèÿòè ôîðìóâàííþ
ì³öíèõ õðèñòèÿíñüêèõ ñ³ìåé òà ðîäèí,
îá’ºäíóâàòè òàêó êàòåãîð³þ õðèñòèÿí.
ª âæå ïåâí³ çðóøåííÿ â öüîìó íàïðÿìêó. Ïðè äåÿêèõ õðàìàõ ä³þòü
õðèñòèÿíñüê³ êëóáè çíàéîìñòâ. Îäíàê
îñîáàì, ÿê³ ïðèõîäÿòü íà òàê³ çóñòð³÷³,
÷åðåç ïåâíèé â³êîâèé òà ïñèõîëîã³÷íèé áàð’ºð, â³äñóòí³ñòü åëåìåíòàðíî¿
³íôîðìàö³¿ îäèí ïðî îäíîãî, íàâ³òü

ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó ñï³ëêóâàííÿ
äîâîë³ âàæêî çàïî÷àòêóâàòè äîâ³ðëèâ³
ñòîñóíêè ïîì³æ ñîáîþ. Âðàõîâóþ÷è öþ
ïðîáëåìó, áóëî âèð³øåíî âèêîðèñòàòè
³íôîðìàö³éíî-îá’ºäíóþ÷ó ôóíêö³þ
ñàìå ãàçåòè «ÌÅÒÀ», ÿê îäí³º¿ ³ç íàéá³ëüø ÷èòàáåëüíèõ ãàçåò, îñîáëèâî
ñåðåä ìîëîä³, äëÿ íàäàííÿ äîñòîâ³ðíî¿
ïîïåðåäíüî¿ ³íôîðìàö³¿ õðèñòèÿíàì
îäèí ïðî îäíîãî ó âèãëÿä³ àíêåòíèõ
äàíèõ äîïèñóâà÷³â ïðî ñåáå, ìîæëèâîñò³ ÷åðåç ïîñåðåäíèöòâî ãàçåòè
ïîïåðåäíüîãî çíàéîìñòâà ñàìîòí³õ
õðèñòèÿí.
ЗАПИТАННЯ: ×è ä³ÿëüí³ñòü ÊÇ ïåðåäáà÷àº ò³ëüêè äðóêóâàííÿ îãîëîøåíü íåîäðóæåíèõ õðèñòèÿí â ãàçåò³
«ÌÅÒÀ» ³, â ïîäàëüøîìó, ñàìîñò³éíå
çíàéîìëåííÿ íåîäðóæåíèõ îñ³á ïîì³æ

ñîáîþ, ÷è çàïëàíîâàíî ïðîâåäåííÿ
ÿêèõñü ³íøèõ çàõîä³â äëÿ çáëèæåííÿ
íåîäðóæåíèõ îñ³á?
ВІДПОВІДЬ: ßê ÿ âæå êàçàâ, îñíîâíîþ ìåòîþ, ÿêó ìàº âèêîíóâàòè ãàçåòà
«ÌÅÒÀ», º ³íôîðìàö³éíå îá’ºäíàííÿ
âñ³õ ñàìîòí³õ õðèñòèÿí îäèí ñòîñîâíî
îäíîãî, ìîæëèâ³ñòü äëÿ ñàìîòíüî¿
îñîáè çàïî÷àòêóâàòè çíàéîìñòâî ç
îñîáîþ íå ò³ëüêè ó â³ð³, àëå ³ â³äïîâ³äíî
äî îñíîâíèõ âçàºìíèõ âïîäîáàíü îáîõ
îñ³á, âèñâ³òëåíèõ ó ¿õ îãîëîøåííÿõ ïðî
ñåáå ó íàø³é ãàçåò³. Àëå öå ò³ëüêè ïåðøèé åòàï â ðåàë³çàö³¿ çàäóìó ñòîñîâíî
âäàëîãî õðèñòèÿíñüêîãî çíàéîìñòâà. Â
ïîäàëüøîìó òàêèì îñîáàì, ÿê³ çàïî÷àòêóâàëè çíàéîìñòâî ÷åðåç ãàçåòó, ç
ìåòîþ ïîãëèáëåííÿ ñâîº¿ äóõîâíîñò³,
õðèñòèÿíñüêèõ ÷åñíîò ³ ïîêðàùåííÿ
ðîçóì³ííÿ ñòàíó ì³öíîñò³ ñòîñóíê³â
ïîì³æ ñîáîþ, ìè ïðîïîíóºìî ïðîäîâæóâàòè ñâî¿ çóñòð³÷³, àëå âæå â ïàð³,
â ³ñíóþ÷èõ íà ñüîãîäí³ õðèñòèÿíñüêèõ
êëóáàõ çíàéîìñòâ ïðè õðàìàõ, äå âæå
º ðîçðîáëåíà ïðîãðàìà òàêèõ çóñòð³÷åé. ² òîä³ âæå ñï³ëüíà ó÷àñòü òàêèõ
ïàðòíåð³â ó çàñ³äàíí³ êëóáó, äîâ³ðëèâå
îáãîâîðåííÿ íèìè êîæíî¿ çóñòð³÷³ òà
ïî÷óòîãî íà í³é – âàæëèâèé ÷èííèê àáî
äëÿ ïîäàëüøîãî ñâ³äîìîãî îá’ºäíàííÿ
öèõ îñ³á àáî äëÿ òâåðåçîãî ¿õ âèçíà÷åííÿ ïðîòèëåæíîñò³ ñâî¿õ ñâ³òîáà÷åíü.

Нижче подаємо анкети для зголошення самотніх християн різних
груп – без сімейного минулого і з сімейним минулим. Всім, хто побажає
заповнити відповідну до свого стану
анкету, потрібно вирізати її із газети,
заповнити і надіслати її в листі на
адресу редакції газети «МЕТА». На
конверті зробіть позначку «КЛУБ
ЗНАЙОМСТВ».
З усіма пропозиціями, запитаннями
та побажаннями щодо інформації та
її розміщення в рубриці «КЛУБ ЗНАЙОМСТВ», а також для отримання
додаткових бланків «АНКЕТА ДЛЯ
ЗГОЛОШЕННЯ» – звертайтеся до
координатора КЗ газети «МЕТА»
Олександра Романюка за тел.: 226-4397 в пн., ср., пт. – з 15.00 до 19.00, і у
вт., чт. – з 11.00 до 15.00.

«ÀÍÊÅÒÀ ÄËß ÇÃÎËÎØÅÍÍß» - ãðóïà «Í»
ñàìîòíüîãî (î¿) õðèñòèÿíèíà (êè) áåç ñ³ìåéíîãî ìèíóëîãî äëÿ ðîçì³ùåííÿ ¿¿ â ðóáðèö³
«ÊËÓÁ ÇÍÀÉÎÌÑÒÂ» ãàçåòè «ÌÅÒÀ».
Ñòàòü______________(1)-²ì’ÿ________________________________________(2)-Íàö³îíàëüí³ñòü__________________________
(3)-Ð³ñò____________(4)-Âàãà_____________(5)-Äàòà íàðîäæåííÿ (äåíü, ì³ñÿöü, ð³ê) _______________________________
(6)-Ïðèðîäíèé êîë³ð âîëîññÿ, î÷åé __________________________________(7)-Ñòàí çäîðîâ’ÿ_________________________
(8)-Øê³äëèâ³ çâè÷êè ___________________________(9)-Â³ðîñïîâ³äàííÿ, êîíôåñ³ÿ ___________________________________
(10)-Îñíîâí³ ðèñè õàðàêòåðó, âïîäîáàííÿ ______________________________________________________________________
(11)-Ïîáàæàííÿ ùîäî ñâîãî ìàéáóòíüîãî òîâàðèøà, ñóïóòíèêà ó æèòò³ __________________________________________
(12)-×è ìàºòå ïîòðåáó çðîñòàòè â õðèñòèÿíñüêèõ ÷åñíîòàõ? ______________
(13)-Ìåòà çíàéîìñòâà (òîâàðèñüê³ ñòîñóíêè, ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿) ïîòð³áíå ï³äêðåñëèòè
(14)-Ïðîôåñ³ÿ (ïðàöÿ, íàâ÷àííÿ, ³íøå) _________________________________________________________________________
(15)-Ìàòåð³àëüíà òà æèòëîâà íåçàëåæí³ñòü _____________________________________________________________________
(16)-Ì³ñöå íàðîäæåííÿ òà ì³ñöå ïðîæèâàííÿ (ì³ñòî, ñåëî – ¿õ íàçâà) ____________________________________________
(17)-Êîíòàêòíèé òåëåôîí ______________________________________________________________________________________
NB! à) â ³íòåðåñàõ äîïèñóâà÷³â – ïèñàòè ïîòð³áíî ÷³òêèì ³ âèðàçíèì ïî÷åðêîì;
á) ó «Çãîëîøåíí³» äîïèñóâà÷à, ðîçì³ùåíîìó â ðîçä³ë³ «ÂÎÍÈ ÁÀÆÀÞÒÜ ÏÎÇÍÀÉÎÌÈÒÈÑß» ãàçåòè, äåÿê³
ïóíêòè çàïîâíþâàíî¿ àíêåòè áóäå çàì³íåíî öèôðàìè, ÿê³ º ó äóæêàõ ïðè öüîìó ïóíêò³ àíêåòè.
«ÀÍÊÅÒÀ ÄËß ÇÃÎËÎØÅÍÍß» - ãðóïà «Á»
ñàìîòíüîãî (î¿) õðèñòèÿíèíà (êè) ³ç ñ³ìåéíèì ìèíóëèì (îñîáè ç îô³ö³éíèì óíåâàæíåííÿì ïîïåðåäíüîãî
ïîäðóææÿ Öåðêîâíèì Òðèáóíàëîì, àáî âä³âö³ (âäîâè)) äëÿ ðîçì³ùåííÿ ¿¿ â ðóáðèö³
«ÊËÓÁ ÇÍÀÉÎÌÑÒÂ» ãàçåòè «ÌÅÒÀ».
Ñòàòü_______________(1)-²ì’ÿ_________________________________________(2)-Íàö³îíàëüí³ñòü________________________
(3)-Ð³ñò___________(4)-Âàãà______________(5)-Äàòà íàðîäæåííÿ (äåíü, ì³ñÿöü, ð³ê) _______________________________
(6)-Ïðèðîäíèé êîë³ð âîëîññÿ, î÷åé ___________________________________(7)-Ñòàí çäîðîâ’ÿ_______________________
(8)-Øê³äëèâ³ çâè÷êè ___________________________(9)-Â³ðîñïîâ³äàííÿ, êîíôåñ³ÿ ___________________________________
(10)-Îñíîâí³ ðèñè õàðàêòåðó, âïîäîáàííÿ _____________________________________________________________________
(11)-Ïîáàæàííÿ ùîäî ñâîãî ìàéáóòíüîãî ñóïóòíèêà ó æèòò³ ____________________________________________________
(12)-×è ìàºòå ïîòðåáó çðîñòàòè â õðèñòèÿíñüêèõ ÷åñíîòàõ? _________(13)-Òðèâàë³ñòü ñàìîòíüîãî æèòòÿ _________
(14)-Ñ³ìåéíèé ñòàí: (îòðèìàâ(ëà) öåðêîâíå óíåâàæíåííÿ ïîäðóææÿ, âä³âåöü (âäîâà))ïîòð³áíå ï³äêðåñëèòè
(15)-²íôîðìàö³ÿ ïðî ä³òåé (¿õ íàÿâí³ñòü, ê³ëüê³ñòü, â³ê êîæíî¿ äèòèíè, ñòàí ¿õíüîãî çäîðîâ’ÿ, çàõîïëåííÿ, íåçàëåæí³ñòü)
_________________________________________________________________________________________________________________
(16)-Ïðîôåñ³ÿ (÷è ïðàöþºòå íà äàíèé ÷àñ, ïåíñ³îíåð(êà)) ______________________________________________________
(17)-Ìàòåð³àëüíà òà æèòëîâà íåçàëåæí³ñòü _____________________________________________________________________
(18)-Ì³ñöå íàðîäæåííÿ òà ì³ñöå ïðîæèâàííÿ (ì³ñòî, ñåëî – ¿õ íàçâà) ____________________________________________
(19)-Êîíòàêòíèé òåëåôîí ______________________________________________________________________________________
NB! à) â ³íòåðåñàõ äîïèñóâà÷³â – ïèñàòè ïîòð³áíî ÷³òêèì ³ âèðàçíèì ïî÷åðêîì;
á) ó «Çãîëîøåíí³» äîïèñóâà÷à, ðîçì³ùåíîìó â ðîçä³ë³ «ÂÎÍÈ ÁÀÆÀÞÒÜ ÏÎÇÍÀÉÎÌÈÒÈÑß» ãàçåòè, äåÿê³
ïóíêòè çàïîâíþâàíî¿ àíêåòè áóäå çàì³íåíî öèôðàìè, ÿê³ º ó äóæêàõ ïðè öüîìó ïóíêò³ àíêåòè.
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Контрацепція та її наслідки
Çîðåñëàâà ÃÎÐÎÄÅÍ×ÓÊ,
êàíäèäàò ìåäè÷íèõ íàóê,
ì. Ëüâ³â

(Продовження. Початок у попередніх номерах “Мети”)
Ã²ÍÅÊÎËÎÃ²×Í² ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍß
Ãîðìîíàëüí³ êîíòðàöåïòèâè ïðèçâîäÿòü äî çì³íè âíóòð³øíüîãî ñåðåäîâèùà
ï³õâè ³ç òàêèìè íàñë³äêàìè, ÿê êîëüï³ò
òà áàêòåð³àëüíèé âàã³íîç. Ö³ çàõâîðþâàííÿ ïðîÿâëÿþòüñÿ õâîðîáëèâèìè
â³ä÷óòòÿìè â ä³ëÿíö³ ñòàòåâèõ îðãàí³â
òà âèä³ëåííÿìè, äåêîëè ç íåïðèºìíèì
çàïàõîì. ×àñòèì çàõâîðþâàííÿì º
êàíäèäîç ï³õâè («ìîëî÷íèöÿ»), ÿêèé
ìàº ó öèõ âèïàäêàõ õðîí³÷íèé ïåðåá³ã
òà ïîãàíî ï³ääàºòüñÿ ë³êóâàííþ.

Çàñòîñóâàííÿ ãîðìîíàëüíèõ êîíòðàöåïòèâ³â ñóïðîâîäæóºòüñÿ âèùîþ
÷àñòîòîþ õâîðîá, ÿê³ ïåðåäàþòüñÿ
ñòàòåâèì øëÿõîì, çîêðåìà, õëàì³ä³îçó
³ ÑÍ²Äó.
Ï³ä ÷àñ çàñòîñóâàííÿ îðàëüíèõ êîíòðàöåïòèâ³â ìîæå ç’ÿâëÿòèñÿ òàê çâàíà
«êðîâîòå÷à ïðîðèâó» ó íåïåðåäáà÷åíèé ÷àñ (ïîçà ïñåâäîìåíñòðóàö³ºþ,
ñïðè÷èíåíîþ ïåðåðâîþ ó ïðèéìàíí³
ãîðìîí³â). ßê çâè÷àéíî, îðàëüí³ êîíòðàöåïòèâè ïðèçíà÷àþòü äëÿ «ðåãóëÿö³¿
ìåíñòðóàëüíî¿ ôóíêö³¿» ïðè íåñòàá³ëüí³é òðèâàëîñò³ öèêëó àáî ïðè íàÿâíîñò³
îâóëÿòîðíèõ êðîâîòå÷, ïðîòå ïåðåâàæíî ïîë³ïøåííÿ ï³ñëÿ ïðèïèíåííÿ
òàêîãî ë³êóâàííÿ íå áóâàº, îñê³ëüêè ö³
ïðåïàðàòè íå âïëèâàþòü íà ïðè÷èíó
ðîçëàä³â, à ëèøå ìàñêóþòü ¿õ ïðîÿâè.
Êîíòðàöåïòèâè, ÿê³ ñêëàäàþòüñÿ
ëèøå ç ïðîãåñòàãåí³â («ì³í³-òàáëåòêè»,
íîðïëàíò, äåïî-ïðîâåðà) ñïðè÷èíþþòü
íåðåãóëÿðí³ êðîâîòå÷³ òà êðîâîìàçàííÿ
³ç ñòàòåâèõ øëÿõ³â, ÷åðåç ùî ñóòòºâà
÷àñòêà æ³íîê â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä íèõ âæå
â ïåðø³ ì³ñÿö³ êîðèñòóâàííÿ.
²ÍØ² ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍß
Ó 5-7% êîðèñòóâà÷îê ãîðìîíàëüíèõ
êîíòðàöåïòèâ³â âèíèêàº âèðàæåíà
äåïðåñ³ÿ, ÿêà ïðîÿâëÿºòüñÿ ïðèãí³÷åííÿì, òðèâîæí³ñòþ òà çíèæåííÿì ñòàòåâîãî ïîòÿãó. Â³ä÷óòòÿ, ùî âîíà ñòàº
«ñåêñóàëüíèì îá’ºêòîì», íóäîòà ï³ñëÿ
ïðèéìàííÿ «òàáëåòêè», íåçàäîâîëåííÿ
ñâîºþ çîâí³øí³ñòþ âíàñë³äîê çá³ëüøåííÿ ìàñè ò³ëà òà ïîã³ðøåííÿ ñòàíó øê³ðè,
à òàêîæ ïîãàíå ñàìîïî÷óòòÿ (çîêðåìà,
á³ëü ãîëîâè) ïðèçâîäÿòü äî òîãî, ùî
æ³íêà ñòàº íåñïðîìîæíîþ àäåêâàòíî
ðåà´óâàòè íà ð³çíîìàí³òí³ ñèòóàö³¿ ó
ñ³ì’¿. Óñå öå ìîæå ïðèçâåñòè äî íåñòåðïíî¿ ïñèõîëîã³÷íî¿ àòìîñôåðè ó
ðîäèí³ òà çàê³í÷èòèñÿ ðîçëó÷åííÿì.
Ãîðìîíàëüíà êîíòðàöåïö³ÿ ïðèçâîäèòü äî íàáðÿêó ðîã³âêè î÷åé ç
íåìîæëèâ³ñòþ íîñ³ííÿ êîíòàêòíèõ ë³íç.
Çíèæåííÿ ³ìóí³òåòó ï³ä âïëèâîì ñèíòåòè÷íèõ ñòåðî¿äíèõ ãîðìîí³â ñïðè÷èíþº
ïî÷àñò³øàííÿ â³ðóñíèõ ³íôåêö³é äèõàëüíèõ øëÿõ³â, áðîíõ³ò³â òà çàïàëåííÿ
ïðèíîñîâèõ ïàçóõ.
Ó ë³òåðàòóð³ ç’ÿâëÿþòüñÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî âñå íîâ³ çàõâîðþâàííÿ, ïîâ’ÿçàí³
³ç ïðèéìàííÿì ãîðìîíàëüíèõ êîíòðàöåïòèâ³â. ßê ïðèêëàä, ìîæíà çãàäàòè
ñèíäðîì áîëþ â ïîïåðåêó òà ãåìàòóð³¿
(loin pain-hematuria syndrome), ÿêèé
ïðîÿâëÿºòüñÿ îäíî- àáî äâîá³÷íèì
áîëåì ó ïîïåðåêó òà ïîÿâîþ êðîâ³ ó
ñå÷³.
ÃÎÐÌÎÍÀËÜÍ² ÊÎÍÒÐÀÖÅÏÒÈÂÈ
² ÌÎËÎÄÜ
Ãîðìîíàëüí³ êîíòðàöåïòèâè ïðè çàñòîñóâàíí³ â ï³äë³òêîâîìó ³ ìîëîäîìó
äîðîñëîìó â³ö³ ìàþòü íèçêó äîäàòêîâèõ
ïîá³÷íèõ åôåêò³â.
Ï³äë³òêè ³ äóæå ìîëîä³ æ³íêè ÷åðåç
ïñèõîëîã³÷íó íåçð³ë³ñòü ³ â³äñóòí³ñòü
äîñòàòíüî¿ ìîòèâàö³¿, çðîçóì³ëî, ÷àñòî
íåñïðîìîæí³ ïóíêòóàëüíî äîòðèìóâàòèñÿ ðåêîìåíäàö³é ùîäî ïðèéìàííÿ
îðàëüíèõ êîíòðàöåïòèâ³â, ùî ñóòòºâî
çíèæóº ¿õ åôåêòèâí³ñòü. ßê íàñë³äîê,

íàñòàº «íåáàæàíà» âàã³òí³ñòü, ÿêà ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â çàê³í÷óºòüñÿ àáîðòîì ³ç
ïðèòàìàííèìè éîìó óñêëàäíåííÿìè ³
íàñë³äêàìè.
Çàñòîñóâàííÿ ãîðìîíàëüíèõ êîíòðàöåïòèâ³â ó ï³äë³òêîâîìó â³ö³ ñïðè÷èíþº
ïðèñêîðåííÿ çàêðèâàííÿ õðÿùîâèõ çîí
ðîñòó ó ê³ñòêàõ, à, îòæå, äî íèçüêîðîñëîñò³ ³ çì³íè ïðîïîðö³é ñêåëåòó.
Äëÿ ïîâíîö³ííîãî ðîçâèòêó ìîçêó ó
ï³äë³òêîâîìó â³ö³ º âàæëèâîþ àäåêâàòíà
êîíöåíòðàö³ÿ ïðèðîäíèõ ñòàòåâèõ ãîðìîí³â, çîêðåìà, åñòðîãåí³â. Ãîðìîíàëüí³
êîíòðàöåïòèâè, ïðèçâîäÿ÷è äî çíèæåííÿ
êîíöåíòðàö³¿ ïðèðîäíèõ ãîðìîí³â, ñïðè÷èíþþòü ðîçëàäè äîçð³âàííÿ ìîçêîâèõ
ñòðóêòóð, ÿêèé ñòàº ïîì³òíèì ÷åðåç 20
³ á³ëüøå ðîê³â ï³ñëÿ ¿õ ïðèéìàííÿ. Öåé
åôåêò îïèñàâ Æåðîì Ëåæåí – âñåñâ³òíüîâ³äîìèé â÷åíèé, ÿêèé â³äêðèâ òèïîâèé ãåíåòè÷íèé äåôåêò ïðè ñèíäðîì³ Äàóíà.
Ñèíòåòè÷í³ ñòàòåâ³ ãîðìîíè, ÿê³ âõîäÿòü
ó ñêëàä êîíòðàöåïòèâ³â, ñïðè÷èíþþòü
ïåðåä÷àñíå ñòàð³ííÿ ìîëî÷íèõ çàëîç.
Ó ìîëî÷íèõ çàëîçàõ ä³â÷àò-ï³äë³òê³â
ç’ÿâëÿþòüñÿ îá’ºìí³ óòâîðè, ÿê³ ìîæóòü
ñïðè÷èíèòè êàíöåðîôîá³þ (áîÿçíü çàõâîð³òè íà ðàê), à ìàêðî- ³ ì³êðîàíàòîì³÷íà
ñòðóêòóðà öèõ îðãàí³â ñòàº òàêîþ, ÿê ó
æ³íîê ó ïîñòìåíîïàóç³.
Ðèçèê ðàêó ìîëî÷íî¿ çàëîçè òèì âèùèé,
÷èì ìîëîäøèì áóâ â³ê, ó ÿêîìó æ³íêà
ïî÷àëà ïðèéìàòè ãîðìîíàëüí³ êîíòðàöåïòèâè. Ïåðåá³ã çàõâîðþâàííÿ â òàêèõ
âèïàäêàõ íàéá³ëüø çëîÿê³ñíèé ³ ñóïðîâîäæóºòüñÿ íàéíèæ÷èìè ïîêàçíèêàìè
âèæèâàííÿ.
Àìåíîðåÿ ó ìîëîäèõ æ³íîê ï³ñëÿ â³äìîâè â³ä êîíòðàöåïòèâó òðèâàº äîâøå, à
³íêîëè ó íèõ âèíèêàº ñò³éêà íåïë³äí³ñòü.
Êð³ì òîãî, çàñòîñóâàííÿ ãîðìîíàëüíèõ êîíòðàöåïòèâ³â äî íàñòàííÿ ïåðøî¿
âàã³òíîñò³ ñóïðîâîäæóºòüñÿ çðîñòàííÿì ðèçèêó ð³çíîìàí³òíèõ àêóøåðñüêèõ
óñêëàäíåíü.
ÃÎÐÌÎÍÀËÜÍÀ ÊÎÍÒÐÀÖÅÏÖ²ß
² ÏÎÒÎÌÑÒÂÎ
Ïåðøà îâóëÿö³ÿ ï³ñëÿ ïðèïèíåííÿ
ïðèéîìó ãîðìîíàëüíèõ êîíòðàöåïòèâ³â
íàñòàº ó 50% æ³íîê ÷åðåç ê³ëüêà ì³ñÿö³â,
íàòîì³ñòü ó ðåøòè 50% çàòðèìóºòüñÿ
íà äîâøèé ÷àñ, íàâ³òü äî 30 ì³ñÿö³â (2,5
ðîêó!) ï³ñëÿ â³äìîâè â³ä ñèíòåòè÷íèõ ñòàòåâèõ ãîðìîí³â. Ïðèáëèçíî ó ïîëîâèíè
æ³íîê, ÿê³ â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä îðàëüíèõ
êîíòðàöåïòèâ³â, ñòðóêòóðà ìåíñòðóàëüíîãî öèêëó â³äíîâëþºòüñÿ ó ïåðø³ æ ì³ñÿö³,
ïðîòå ó ðåøòè íàñë³äêè êîíòðàöåïö³¿
â³ä÷óòí³ äî ðîêó ³ äîâøå: çà íàÿâíîñò³
îâóëÿö³¿ ó òàêèõ æ³íîê âêîðî÷åíà ôàçà
æîâòîãî ò³ëà (ìåíøå 10 äí³â), ùî ñâ³ä÷èòü
ïðî íåäîñòàòíþ ïðîäóêö³þ ïðîãåñòåðîíó
³ âèñîêó éìîâ³ðí³ñòü âèêèäíÿ, ÿêùî âàã³òí³ñòü íàñòàº â òàêîìó öèêë³.
Àìåðèêàíñüêà àñîö³àö³ÿ ë³ê³â ³ õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â çàñòåð³ãàº â³ä ïðèéìàííÿ
îðàëüíèõ êîíòðàöåïòèâ³â ó ðàíí³õ òåðì³íàõ âàã³òíîñò³, îñê³ëüêè öå ñóïðîâîäæóºòüñÿ ñóòòºâèì ðèçèêîì äëÿ äèòèíè.
ßêùî æ³íêà ïðèéìàº êîíòðàöåïòèâè, íå
çíàþ÷è, ùî â³äáóëîñÿ çà÷àòòÿ, òî ó ¿¿ äèòèíè º ï³äâèùåíèé ðèçèê âèíèêíåííÿ âàä
ðîçâèòêó, çîêðåìà, ñåðöÿ ³ ê³íö³âîê. ßêùî
ìàòè, ùî âèíîøóº ä³â÷èíêó, ïðîäîâæóº
ï³ä ÷àñ âàã³òíîñò³ ïðèéìàòè êîìá³íîâàí³
êîíòðàöåïòèâè, ùî ì³ñòÿòü ñèíòåòè÷í³
åñòðîãåíè, òî ó äèòèíè º ðèçèê ïîÿâè
ðàêó ï³õâè ³ øèéêè ìàòêè â äèòèíñòâ³
àáî ìîëîäîìó äîðîñëîìó â³ö³ (÷àñòîòà
ö³º¿ ïàòîëîã³¿ ñòàíîâèòü 1:1000 âèïàäê³â
ïðèéìàííÿ åñòðîãåí³â). Ó ïëîä³â ÷îëîâ³÷î¿
ñòàò³ ï³ä âïëèâîì åñòðîãåí³â ôîðìóþòüñÿ
âàäè ðîçâèòêó ñå÷îâèõ øëÿõ³â ³ ñòàòåâèõ
îðãàí³â ç ïåðñïåêòèâîþ ïàòîëîã³¿ ñïåðìàòîãåíåçó â äîðîñëîìó â³ö³.
×èñëåíí³ àâòîðèòåòí³ äæåðåëà ðåêîìåíäóþòü æ³íêàì, ÿê³ õî÷óòü íåçàáàðîì
íàðîäèòè äèòèíó, â³äìîâèòèñÿ â³ä ãîðìîíàëüíî¿ êîíòðàöåïö³¿ ùîíàéìåíøå çà
4 ì³ñÿö³ äî ïëàíîâàíîãî çà÷àòòÿ ³ ïåðåéòè
íà ³íøèé ìåòîä çàïîá³ãàííÿ âàã³òíîñò³. Ó
æ³íîê, ÿê³ âàã³òí³þòü ó ïåðø³ ì³ñÿö³ ï³ñëÿ
â³äìîâè â³ä êîíòðàöåïòèâ³â, ÷àñòîòà
âèêèäí³â º âèùîþ, í³æ â ñåðåäíüîìó â
ïîïóëÿö³¿, à â ïëîä³â íàáàãàòî ÷àñò³øå,
í³æ çâè÷àéíî, âèÿâëÿþòü âðîäæåí³ âàäè
ðîçâèòêó, çîêðåìà, ãåíåòè÷í³ àíîìàë³¿,
íåñóì³ñí³ ç æèòòÿì (íàïð., ïîë³ïëî¿ä³þ).
Ñóòòºâèé äåô³öèò â³òàì³í³â ãðóïè Â, çîêðåìà, ôîë³ºâî¿ êèñëîòè â îðãàí³çì³ æ³íêè,
ÿêèé âèíèêàº ï³ä âïëèâîì ñèíòåòè÷íèõ
ñòàòåâèõ ãîðìîí³â, çóìîâëþº âèñîêèé
ðèçèê âàä ðîçâèòêó íåðâîâî¿ òðóáêè,
ÿê³ íåñóì³ñí³ ç æèòòÿì àáî ïðèçâîäÿòü
äî ³íâàë³äíîñò³ äèòèíè (àíåíöåôàë³ÿ,
ñïèííîìîçêîâ³ êèëè òà ³í.). Ñêàçàíå òóò
çàãàëîì íå ñòîñóºòüñÿ âèïàäê³â, êîëè
òàêà âàã³òí³ñòü ïðîãðåñóº: ÿêùî íå ñòàâñÿ

ñàìîâ³ëüíèé âèêèäåíü, òî íàé³ìîâ³ðí³øå, ùî äèòèíà º çäîðîâîþ.
Âàã³òí³ñòü, ÿêà íàñòàº ï³ñëÿ ãîðìîíàëüíèõ êîíòðàöåïòèâ³â, ñóïðîâîäæóºòüñÿ á³ëüøèì ðèçèêîì ï³äâèùåííÿ
àðòåð³àëüíîãî òèñêó (ï³çí³é ãåñòîç,
ïðååêëàìïñ³ÿ), îñîáëèâî ÿêùî êîíòðàöåïòèâàìè êîðèñòóþòüñÿ äî íàñòàííÿ
ïåðøî¿ âàã³òíîñò³. Öÿ ïàòîëîã³ÿ íåáåçïå÷íà ÿê äëÿ ìàòåð³, òàê ³ äëÿ äèòèíè,
³ ñóïðîâîäæóºòüñÿ âèñîêîþ ÷àñòîòîþ
àêóøåðñüêèõ óñêëàäíåíü òà îïåðàö³é.
Ãîðìîíè, ÿê³ âõîäÿòü äî ñêëàäó
êîíòðàöåïòèâ³â, ëåãêî ïðîíèêàþòü ó
ìîëîêî ìàòåð³-ãîäóâàëüíèö³. ¯õ åñòðîãåííèé êîìïîíåíò çâè÷àéíî ïðèãí³÷óº
ëàêòàö³þ ³ ïðèçâîäèòü äî øâèäêîãî
ïåðåõîäó íà øòó÷íå âèãîäîâóâàííÿ
(çâè÷àéíî êîìá³íîâàí³ îðàëüí³ êîíòðàöåïòèâè äëÿ ìàòåð³â-ãîäóâàëüíèöü
íå ðåêîìåíäóþòü). Âïëèâ ñèíòåòè÷íèõ
ãîðìîí³â íà íåìîâëÿò ð³çíîñïðÿìîâàíèé ³ çàëåæèòü â³ä äîçè. Çîêðåìà,
ïðîãåñòàãåíè àíäðîãåííîãî òèïó, ÿê³
âõîäÿòü äî ñêëàäó «ì³í³-òàáëåòîê» (íàéïîïóëÿðí³øîãî ãîðìîíàëüíîãî êîíòðàöåïòèâó äëÿ ìàòåð³â-ãîäóâàëüíèöü),
ìîæóòü ìàòè ìàñêóë³í³çóþ÷èé åôåêò íà
äèòèíó æ³íî÷î¿ ñòàò³, à ìåòàáîë³òè öèõ
ãîðìîí³â óñêëàäíþþòü ïåðåá³ã æîâòÿíèö³ íîâîíàðîäæåíèõ.
ÙÎ ÍÅÁÅÇÏÅ×Í²ØÅ: ÃÎÐÌÎÍÀËÜÍÀ ÊÎÍÒÐÀÖÅÏÖ²ß ×È ÂÀÃ²ÒÍ²ÑÒÜ?
Íåîáõ³äí³ñòü øèðîêîãî âïðîâàäæåííÿ
êîíòðàöåïö³¿ àð´óìåíòóþòü, çîêðåìà,
òèì, ùî ðèçèê óñêëàäíåíü êîíòðàöåïö³¿
ñóòòºâî ìåíøèé ïîð³âíÿíî ç ðèçèêîì
âàã³òíîñò³. ×è ä³éñíî öå òàê?
Ïî-ïåðøå, íåìîæëèâî ïîð³âíþâàòè
«ïîìàðàí÷³ ç ïîì³äîðàìè»: îñîáèñò³,
ñ³ìåéí³, ñóñï³ëüí³ ³ ìîðàëüí³ àñïåêòè
íàðîäæåííÿ äèòèíè ³ «çàïîá³ãàííÿ âàã³òíîñò³» àáñîëþòíî ð³çí³.
Ïî-äðóãå, ãðóïè æ³íîê, íà îñíîâ³ ÿêèõ
ïðîâîäÿòü ö³ ïîð³âíÿííÿ, íåðåïðåçåíòàòèâí³. Ó ïîêàçíèê ìàòåðèíñüêî¿
ñìåðòíîñò³ âõîäÿòü óñ³ âèïàäêè çàãèáåë³
âàã³òíèõ æ³íîê, íåçàëåæíî â³ä ïðè÷èíè,
ÿê³ òðàïèëèñÿ â³ä íàñòàííÿ âàã³òíîñò³ äî
ê³ëüêîõ ì³ñÿö³â (äåêîëè íàâ³òü äî ðîêó)

Результат вживання гормональних
контрацептивів під час вагітності
ï³ñëÿ ïîëîã³â. Öå ìîæå áóòè ñìåðòü âíàñë³äîê çàãàëüíîãî çàõâîðþâàííÿ (íàïð.,
âàäè ñåðöÿ), àêóøåðñüêî¿ ïàòîëîã³¿ (ÿêà
íàé÷àñò³øå áóâàº ñåðåä æ³íîê ³ç á³äíèõ
âåðñòâ ñóñï³ëüñòâà, ÿê³ íå îòðèìóþòü
íàëåæíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè), àáîðòó
(çà äåÿêèìè äîñë³äæåííÿìè, íà öþ
ïðè÷èíó ïðèïàäàº äî 25-50% âèïàäê³â
çàãèáåë³ âàã³òíèõ æ³íîê) òà íåùàñíîãî
âèïàäêó, íàïðèêëàä, ÷åðåç ê³ëüêà òèæí³â
ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ äèòèíè. Íàòîì³ñòü
ãðóïè, íà ÿêèõ ïðîâîäÿòü îö³íêó áåçïå÷íîñò³ êîíòðàöåïö³¿, ñêëàäàþòüñÿ
âèíÿòêîâî ³ç çäîðîâèõ æ³íîê, ó ÿêèõ
íåìàº ïðîòèïîêàç³â äî çàñòîñóâàííÿ
êîíòðàöåïòèâ³â. Ö³ æ³íêè çíàõîäÿòüñÿ
ï³ä ðåòåëüíèì ìåäè÷íèì êîíòðîëåì,
ùî ïåðåäáà÷àº ìîæëèâ³ñòü ðàííüîãî
âèÿâëåííÿ çàõâîðþâàíü òà ñâîº÷àñíîãî
¿õ ë³êóâàííÿ.
Äîñë³äæåííÿ, ó ÿêèõ êîðåêòíî ñôîðìîâàí³ îáèäâ³ ãðóïè ñïîñòåðåæåííÿ
(íàïð., çãàäàíå ðàí³øå áðèòàíñüêå äîñë³äæåííÿ) äîâîäÿòü, ùî çà âñ³õ ðåøòè
îäíàêîâèõ îáñòàâèí íåáåçïå÷í³øîþ º
ñàìå ãîðìîíàëüíà êîíòðàöåïö³ÿ, à íå
âàã³òí³ñòü.

(Продовження
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3) АЛЛА. Українка, греко-католичка,
незаміжня, 16.07.1980 р.н.. Ріст – 165
см., вага – 57 кг., очі – блакитні, волосся
– русяве. Шкідливі звички: не маю. Стан
здоров’я: задовільний. Притаманні риси
характеру: доброта, скромність, чесність. Захоплення, інтереси: мрію познайомитися з семінаристом. Потреба зрост.
у христ. чеснотах: є. Професія: оператор
комп’ютерного набору. Народилася і
проживаю: м. Стрий, Львівська обл.
Контактний телефон: +380988911724.
4) ВІРА. Українка, греко-католичка,
незаміжня, 1961 р.н.. Ріст – 162 см., вага
– 63 кг., очі – світлі. Шкідливі звички: не
маю. Стан здоров’я: задовільний. Притаманні риси характеру: доброта, ніжність, скромність, щирість. Захоплення,
інтереси: природа, квіти, народні пісні,
спокійна музика. Потреба зрост. у христ.
чеснотах: є. Професія: фотограф-портретист, не працюю. Народилася і проживаю: м. Ходорів, Жидачівський р-н,
Львівська обл. Контактний телефон:
+380965153684.
5) МАРІЯ. Українка, греко-католичка, незаміжня, 1980 р.н.. Ріст – 168 см.,
вага – 70 кг., очі – карі, волосся – темнорусяве. Шкідливі звички: не маю. Стан
здоров’я: задовільний. Притаманні риси
характеру: доброта, спокій, порядність.
Захоплення, інтереси: духовна література. Потреба зрост. у христ. чеснотах:
є. Професія: катехит, учитель християнської етики. Народилася і проживаю:
Стрийський р-н, Львівська обл. Контактний телефон: +380964665807.
6) ОЛЕСЯ. Українка, греко-католичка, незаміжня, 31.05.1988 р.н.. Ріст
– 164 см., вага – 45 кг., очі – карі, волосся – русяве. Шкідливі звички: не маю.
Стан здоров’я: добрий. Притаманні
риси характеру: чесність і порядність.
Захоплення, інтереси: читання книжок,
музика, екстрім. Потреба зрост. у христ.
чеснотах: є. Професія: студентка. Народилася і проживаю: м. Львів. Контактний
телефон: +380674274821.
7) ВЛАДИСЛАВА. Українка, греко-католичка, незаміжня, 1982 р.н..
Ріст – 170 см., вага – 56 кг., очі – карі,
волосся – шатенка. Шкідливі звички: не
маю. Стан здоров’я: добрий. Притаманні
риси характеру: доброта, співчутливість,
порядність. Потреба зрост. у христ. чеснотах: є. Професія: аспірантка. Народилася і проживаю: м. Львів. Контактний
телефон: +380667722212.
8) ГАЛИНА-МАРІЯ. Українка, греко-католичка, вдова, 20.02.1950 р.н..
Ріст – 165 см., очі – зелені, волосся
– шатенка. Шкідливі звички: не маю.
Стан здоров’я: задовільний, інвалід ІІ
гр., репресія. Притаманні риси характеру: добра, чуйна, врівноважена, веселої
вдачі, оптимістка. Захоплення, інтереси:
кулінарія, господиня, воджу авто, танці,
квіти, захоплення природою. Потреба
зрост. у христ. чеснотах: є. Професія:
мед. сестра, не працюю, пенсіонерка.
Народилася: Закарпаття. Проживаю: м.
Львів. Контактний телефон: у сусідів –
237-20-57.
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ßê Êàòîëèöüêà Öåðêâà
â³äíîñèòüñÿ äî ñåêò?
(ЗАКІНЧЕННЯ)
У цій статті ми шукали відповідь на можливість повернення вірних в лоно католицької Церкви, котрі з
різних причин відходять від правдивої Церкви, шукаючи
реалізації своєї тожсамості в інших спільнотах. Тема доповіді: «Канонічний аспект повернення члена секти до
Католицької Церкви» була розвинута в трьох розділах.
Беручи до уваги сьогоднішнє зацікавлення сектами,
можна ствердити, що велика кількість людей часто зі
своєї необізнаності, наївності, але однак зі щирістю і
доброю волею хочуть шукати там Бога. З цієї рації цей
капітал є часто перехоплюваний позбавленими скрупулів торгівцями душ. Церква почувається тоді зобов’язана
реагувати. Ми б віддали злу прислугу тим рухам, якщо
б стрималися від вираження застережень відносно їх
відхилень, котрі часто є дуже поважні. Велика кількість
знавців з галузі сектознавства стверджують, що значний
відсоток різних суспільних патологій є наслідком діяльності сект і нових реліґійних рухів.
Європейські доповіді: Cotrella, Hunta, de Puiga, Доповідь Бюра Народної Безпеки, Резолюція Європейського Парламенту стверджують, що скритими цілями
функціонування нових культових організацій є торгівля
зброєю, наркотиками, живим товаром, розповсюдження
всесторонньої брехні і маніпулювання людською свідомістю – під виглядом реліґійної діяльності. Правдивими
мотивами їх організованої діяльності є прагнення влади
і багатства.
Секти наносять дуже поважну шкоду своїм адептам,
особливо коли йдеться про так звані деструктивні секти.
Повернення в світ (суспільство) і реконвалесценція в
минулому члена секти триває в середньому два роки,
або чотирнадцять місяців, якщо він користає з допомоги
спеціаліста. Декотрі секти залишають тривалий слід в
психіці своїх членів, при чому, цікава річ, зовсім це не
мусять бути особи, котрі беруть участь в багатогодинних
обрядах, або ті, котрих піддають індоктринації. Стверджено, що колишні визнавці сцєнтологічної Церкви
належать до найважчих випадків, хоча їх «богослужіння» займають в тиждень набагато менше часу як наприклад віддавання пошани Крішні чи обряди в Церкві
Об’єднання (мунисти). Під час коли крішнаїти проводять сімдесят годин в тиждень прославляючи свого бога,
мунисти присвячують реліґійним обрядам п’ятдесят
три години, а сцєнтологи менше як сорок три години.
Повернення до нормального життя екс-крішнаїта триває
в середньому одинадцять місяців, шістнадцять місяців
екс-муніста і двадцять п’ять з половиною місяців, коли
йдеться про колишнього члена сцєнтологічної Церкви.
Навіть коли жертва секти вважає, що є «здоровою»,
мусить згодитись із тим, що наслідки приналежності до
секти чи визнання культу будуть тривати довше як час
реконвалесценції. Деякі спеціалісти, котрі займаються
з екс-членами сект твердять, що повне виздоровлення
є неможливе.
Отже бачимо, що поведінка і методи деяких сект в
особливий спосіб наносять деструктивний вплив на
особистості, тим самим спричиняються до дезінтеграції
родин і суспільства, а їхні доктрини часто бувають дуже
далекими від вчення Христа і Церкви. Обов’язкове є
попередження вірних, особливо молодих, щоб вважали, потрібно є організовувати фахові порадні, центри
правничої допомоги і т.д. Це є справді дже важливе, бо
є фактом це, що великий відсоток членів різних сект
потрапили туди з католицької Церкви.
Тому конечно є провадити катехизу, щоб вірні поглиблювали навчання Церкви про діяльність сект, про
різниці, які є між католицькою Церквою і сектами.
Важливо є вияснювати про тяжкість злочину апостазії
і схизми, що через їх поповнення такий католик стає
живою раною в організації Церкви. Отже становище
Церкви відносно проблеми діяльності сект повинно
бути здецидовано остерігаюче, виясняюче і обороняюче.
Велика частина сект не проявляє взагалі постави діалогу
і співпраці для добра людини і добра спільного. Навпаки
займають поставу ізоляції, специфічного «Гетта». Однак
потрібно пам’ятати, що не можна їх трактувати як людей
другої категорії, навпаки потрібно проявляти любов
згідно з навчанням Христа, однак з другої сторони наша
постава не може бути наївно-іренічна (об’єднуюча). По
відношенню до рухів реліґійних схильних до діалогу
реліґійною і співпраці для спільного добра, Церква і
окремі католики, чи їх групи, готові взятись за таку діяльність. Церква однак, маючи за ціль добро людини і
її спасіння, пригадує завжди «ким є людина», бо власне
«людина є дорогою Церкви». Якщо однак різні секти чи
рухи реліґійні (пов’язані наприклад зі східними реліґіями), перекручують концепцію людини, її дорогу життя
і дорогу спасіння, відлучення (відірвання) цілковите
від Христа і Церкви, тоді Церква остерігає своїх послідовників перед помилкою і випливаючим з неї злом.
о. мґр ліц. Ігор ДЕМКІВ

ОБРЯД У СВІТЛІ ДРУГОГО
ВАТИКАНСЬКОГО СОБОРУ
(Продовження теми)
Äî ðå÷³, ìè íå ïðèéíÿëè í³ îäíîãî ëàòèí³çìó áåçïîñåðåäíüî â³ä Ðèìó. Âñ³ íàø³
ëàòèí³çìè – öå ïîëüîí³çìè. Öå – âèÿâ
ïîëüîí³çàö³¿ íàøî¿ Öåðêâè, áî ìè íå
æèëè â ñâî¿é äåðæàâ³, à áóëè ïîíåâîëåí³. Òîìó ëåãêî áóëî ïîëüîí³çóâàòè íàø
îáðÿä ð³çíèìè “ô³ãóðàìè”, ñòàòóÿìè,
òîùî. Ñõ³äí³é Îáðÿä á³ëüøå äóõîâèé,
â³í íå ëþáèòü êîíêðåòèçóâàòè. Ó íàñ íà
ì³ñöå ñòàòó¿ ³ “ô³ãóð” º ³êîíè. Âîíè íå º
î. Áîãäàí ËÈÏÑÜÊÈÉ. ðåàë³ñòè÷í³, à ÿêùî º ³êîíà ðåàë³ñòè÷íà,
Äóõîâí³ñòü íàøîãî îáðÿäó. òî âæå íå ìàº ñåíñó.
Ñï³â ÷è ìóçèêà â íàø³é Áîãîñëóæá³?
Íüþ-Éîðê – Òîðîíòî, 1974.
Ðîçóì³ºòüñÿ, ùî ñï³â. ×îìó? Áî ñëîâî
“ñï³â” º âèÿâîì äóø³ ëþäèíè, à çâóêè
Òðåáà ùå çãàäàòè ïðî êóëüò ªâõàìåðòâîãî ³íñòðóìåíòó íå çàñòóïëÿòü
ðèñò³¿. Äåõòî êàæå: “Íåìàº ó íàñ Ñóæèâîãî ñëîâà.
ïë³êàö³¿, íå âèñòàâëÿþòü Ñâÿòèõ Òàéí,
Òðåáà ùå â³äì³òèòè, ùî â íàø³é öåðíå ðîáëÿòü ïðîöåñ³é” ³ ò.ä. Òàê, íåìàº
êîâí³é àðõ³òåêòóð³ º öåðêâè ìîíóìåíÑóïë³êàö³é, íå âèñòàâëÿþòü Ñâÿòèõ
òàëüí³, âåëèêîãî çíà÷åííÿ. Î÷åâèäíî,
Òàéí ³ íå ðîáëÿòü ïðîöåñ³é, áî â ðîçóùî íàøå ãóöóëüñüêå, ëåìê³âñüêå, à
ì³íí³ íàøîãî îáðÿäó – öå ðå÷³ íåâ³äïîòàêîæ òðèï³ëüñüêå ìèñòåöòâî – öå
â³äí³. Ó íàñ íå ò³ëüêè íå âèñòàâëÿþòü
âåëè÷åçíî¿ âàðòîñòè ðå÷³, àëå âîíè º
Ñâÿòèõ Òàéí, áî Õðèñòîñ – â Êèâîò³!
òâîð÷³ñòþ íàðîäó é ïîáóäîâàí³ ç îáÁà, ùî á³ëüøå, ùå é ³êîíîñòàñ çàêðèìåæåíèìè ìîæëè¬âîñòÿìè. À äëÿ âåëèâàº, ùå º çàâ³ñà. ×îìó? Áî ìè â³ðèìî,
êèõ ì³ñò òðåáà òâîðèòè ìîíóìåíòàëüí³
ùî Õðèñòîñ âèñòóïàº ó âèãëÿä³ õë³áà ³
öåðêâè. Áî ùî á ìè çíà÷èëè, ÿêáè íå
âèíà, òîæ íå òðåáà ïîêàçóâàòè íàì, ÿê
ìàëè õðàìó Ñâÿòî¿ Ñîô³¿ ó Êèºâ³ ÷è
ä³òÿì, ùî òðåáà ïîêàçàòè. ßêáè áóëî
òàêèõ âåëè÷àâèõ öåðêîâ, ÿê ó Ïå÷åðñüê³é
òàê, ùî íà íàøèõ î÷àõ õë³á ³ âèíî ä³éñíî
Ëàâð³. Öå – ò³ ðå÷³, ÿê³ òâîðÿòü êóëüòóðó
ïåðåòâîðþâàëèñÿ á ó Ò³ëî é Êðîâ, òî
äàíîãî íàðîäó. ßêùî æ, îäíà÷å, ìè
âàðòî áóëî á öå ïîêàçàòè. Íåìà æàäíî¿
ãîâîðèìî ïðî óêðà¿íñüê³ òðàäèö³¿, òî íå
âèäèìî¿ çì³íè. Çì³íà
â³äáóâàºòüñÿ òàºìíîíåâèäèìî, à çîâí³øí³
âèãëÿäè ëèøàþòüñÿ ò³
ñàì³. ² êîëè Õðèñòîñ
çàìêíåíèé ó êèâîò³, òî
÷è öå ìåíøå Éîãî ïî÷èòàííÿ ³ â³ðà? Ñóïë³êàö³¿ – öå ÷èñòî ïîëüñüê³
áîãîñëóæåííÿ, â³ä íèõ
ìè ¿õ ïåðåéíÿëè ³ äåÿê³
íàø³ ëþäè íèìè çàõîïëþþòüñÿ ùå é äîñ³.
Ó íàø³é Ë³òóð´³¿ º äóæå
ãàðí³ é ñèëüí³ “ïðîõàííÿ”, à â Ñóïë³êàö³ÿõ
– äóæå ñëàáåíüê³, ÿê,
íàïðèêëàä, “Â³ä ïîâ³òðÿ, ãðàäó, âîãíþ ³ ãîëîäó”, àáî ïðîõàííÿ “Â³ä
íàãëî¿ ³ íåñïîä³âàíî¿
ñìåðòè îõîðîíè íàñ,
Ãîñïîäè”. Òî ÷è öå ïðîò³ëüêè ïðî ò³, ÿê³ áóëè â Ãàëè÷èí³, àëå
õàííÿ â³äïîâ³äàº äóõîâ³ íàøîãî ÷àñó?
ïðî òðàäèö³¿, îáðÿä ³ äóõîâ³ñòü ö³ëî¿
Êîëèñü áóëî òàêå ïîïóëÿðíå ïîâ³ð’ÿ,
óêðà¿íñüêî¿ çåìë³. Áî öå íå ëèøå ñïðàâà
ùî êîëè õòîñü íàãëî ïîìåð, òî â³í áóâ
ÿêî¿ñü îäíî¿ öåðêâè ÷è ÿêîãîñü îäíîãî
Áîãîì ïðîêëÿòèé. À âîíî íå òàê! ×àñîì
ìîíàñòèðÿ â Ãàëè÷èí³, àëå äóõîâ³ñòü,
íàãëà ñìåðòü êóäè êðàùà, ÿê ïîâ³ëüíà ³
ÿêà òâîðèëàñÿ â Ïå÷åðñüê³é Ëàâð³, à
ñïîä³âàíà. ßê õòîñü íåâèë³êîâàíî õâîîï³ñëÿ – â Ñêèò³ Ìàíÿâñüê³ì ³ ò.ä. ² öÿ
ðèé, òî áàæàº ñîá³ ñìåðòè. Ó Ñóïë³êàö³¿
íàäçâè÷àéíî¿ âàðòîñòè äóõî¬â³ñòü çáåº é òàêå ïðîõàííÿ: “Î, Ìàð³º, î, Ìàð³º,
ðåãëàñÿ ïî íàøèõ ñåëàõ.
Ìàòè Áîæà, ìîëèñÿ çà íàìè”! ×îìó “çà
Íåäàâíî â îäí³é óêðà¿í¬ñüê³é ãàçåò³
íàìè”? ×îìó íå ïåðåä íàìè? Îòæå,
áóâ ïîì³ùåíèé ö³ëèé öèêë ñòàòòåé ïðî
öå íåâ³ëüíè÷èé ïåðåêëàä ç ïîëüñüêî¿
Ð³çäâÿí³ òà Âåëèêîäí³ çâè÷à¿ ó íàøèõ
ìîâè. Áî ìàº áóòè “ìîëèñÿ çà íàñ”.
ñåëàõ. Òâåðäæó, ùî â æàäíîìó òèï³Êóëüò Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ â íàø³é
êîí³ ÷è â óñòàâ³ íå âèÿâëåíî òàê òî÷íî
Öåðêâ³ òàêèé âèñîêèé, òàêèé ãëèáîêèé,
íàøèõ öåðêîâíèõ çâè÷à¿â ³ òðàäèö³é,
ùî êîæíå íàñë³äóâàííÿ ëàòèíñüêîãî îáÿê áóëè âîíè ïðàêòèêîâàí³ òà çáåð³ãàí³
ðÿäó º çíåâàãîþ äëÿ ñàìî¿ Áîãîðîäèö³.
â öåðêâàõ ïî íàøèõ ñåëàõ. Êàæóòü, ùî
À ìè ìàºìî ïðå÷óäîâå “Ïðåñâÿòàÿ
â Óêðà¿í³ ñòàð³ áàáóñ³ ùå é ñüîãîäí³
Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ”. Òèòóë Áîãîðîïåðåäàþòü ñâî¿ì îíóêàì îò³ ö³ííîñò³
äèö³ – íàéêðàùèé. Ìè ãîâîðèìî: Ïðåíàøèõ òðàäèö³é. ×è íå âàðòî á âèçáèñâÿòàÿ Ä³âà, Ïðå÷èñòà Ä³âà. Öå äóæå
ðàòè ç òâîð³â íàøèõ óêðà¿í¬ñüêèõ ï³äãàðíî, àëå íàéêðàùèé òèòóë – Áîãîñîâºòñüêèõ ïèñüìåííèê³â óñ³ ò³ ì³ñöÿ,
ðîäèöÿ. Òîìó ìè ñï³âàºìî: “Ïðåñâÿòàÿ
ÿê³ â³äíîñÿòüñÿ äî íàøèõ ðåë³´³éíèõ
Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ”. Öüîãî ïðîòðàäèö³é? ß ìàâ çìîãó ÷èòàòè ó íàéõàííÿ íåìàº â æàäíîìó ³íøîìó îáðÿä³,
á³ëüø êîìóí³ñòè÷íîìó äóñ³ íàïèñàí³
ò³ëüêè ó â³çàíò³éñüêîìó-óêðà¿íñüêîìó
òâîðè ³ âèçáèðàâ ç íèõ äóæå áàãàòî.
(ðóñüêîìó). “Ìîëèñÿ çà ìåíå” ìè ïðîÌîæå, öå áóëî íàïèñàíå íà òå, ùîá
õàºìî êîæíîãî ñâÿòîãî, à Áîãîðîäèöþ
âèñì³ÿòè ðåë³´³þ, àëå â íèõ äóæå òî÷íî
âèð³çíÿºìî – “ñïàñè íàñ”.
îïèñàíî äàâí³ çâè÷à¿ òà îáðÿäè. ² – íà
ß õî÷ó íà òèõ ïðèêëàäàõ ïðî Ñóïë³äèâî – öå ïèøóòü ñó÷àñí³ ï³äñîâºòñüê³
êàö³¿ äîêàçàòè, ÿê íàøó ìåíòàëüí³ñòü,
ïèñüìåííèêè, ÿê³ ñàì³, ìîæå, íàâ³òü
íàøó äóõîâ³ñòü ïåðåêðó÷åíî òà çâèõíå ïðàêòèêóâàëè ðåë³´³¿, à òàê â³ðíî
íåíî. Ìè íå áà÷èìî ö³º¿ äóõîâî¿ êðàñè,
ïåðåäàëè ò³ ðå÷³, ùî â íàñ íå êîæíèé
ö³º¿ äóõîâî¿ âåëè÷³ ³ âàðòîñòè íàøèõ
ñâÿùåíèê, ÿêèé ñê³í÷èâ áîãîñëîâ³þ, òàê
ë³òóð´³÷íèõ òåêñò³â, íàøî¿ ë³òóð´³÷íî¿
äîáðå íå íàïèøå. ×îìó? Öå äëÿ ìåíå
òðàäèö³¿ ³ âçàãàë³ ñêàð¬á³â íàøîãî ÷óäîäîêàç, ÿêà ñèëüíà íàøà òðàäèö³ÿ. Îö³
âîãî öåðêîâíîãî îáðÿäó. Ñóïë³êàö³¿ – öå
ïèñüìåí¬íèêè, ìîæå, ò³ëüêè ÷óëè â³ä
òâîð÷³ñòü íîâ³øîãî ÷àñó, ³ òî ëþäåé,
áàáóñü ïðî òå, à ìîæå ðîáèëè ÿê³ñü
ÿê³ íå ìàëè ñõ³äíüîãî áîãîñëîâñüêîãî
äîñë³äè, ³ âèéøëè ö³íí³ ñòóä³¿. Â³ä Øåââèøêîëó ³ íàñë³äóâàëè ïîëüñüêå, à ìè
÷åíêà ìîæíà òåæ äóæå áàãàòî íàâ÷èòèñÿ
òèì âåëè÷àºìîñü ³ ââàæàºìî çà âåëèê³
íàøèõ òðàäèö³é, íàøèõ äàâí³õ çâè÷à¿â ç
ö³ííîñò³.
äóæå òî÷íîþ òåðì³íîëîã³ºþ.
ß ìàâ áè ùå áàãàòî ñêàçàòè ïðî çàêèÇàê³í÷ó çàêëèêîì íàøîãî Âåðõîâíîãî
äè, ÿê³ ðîáèòüñÿ íàøîìó ñïîëüùåíîìó
Àðõèºïèñêîïà Áëàæåíí³øîãî Éîñèôà,
îáðÿäîâ³, àëå öå – îêðåìà òåìà, ùî
ùîá ìè, çã³äíî ç ïîñëàííÿì íàøî¿ ³ºâèìàãàº îêðåìî¿ äîïîâ³ä³.
ðàðõ³¿, çàö³êàâèëèñÿ íàøèì îáðÿäîì,
Õî÷ó ùå çãàäàòè ïðî îäíó ð³÷ ó
íàøîþ äóõîâ³ñòþ ³ íàøîþ ì³ñòèêîþ.
çâ’ÿçêó ç âèñòàâëåííÿì Ñâÿòèõ Òàéí.
²äåòüñÿ ïðî òå, ùîá ìè ò³ ðå÷³ ïðèéíÿëè,
² öåé çâè÷àé ìè ïðèéíÿëè â³ä ïîëÿê³â.

íå áóëè áàéäóæ³ äî ö³ííîù³â íàøîãî
îáðÿäó, ïðî îáðÿä íå ëèøå ãîâîðèëè,
àëå ïðàêòèêóâàëè éîãî, ùîá ìè íàø
îáðÿä çä³éñíþâàëè ùîäåííî, çîêðåìà
êîæíî¿ íåä³ë³ òà ñâÿòà ïî íàøèõ Öåðêâàõ. ² ùîá ñï³ëüíî ä³ÿëè. Áî â³ä Äåêðåòó
ïðî Ñõ³äí³ Öåðêâè ìèíóëî âæå ê³ëüêà
ðîê³â, à ïðàêòè÷íî ìè ñòî¿ìî íà ì³ñö³.
Ïîñëàííÿì íàøî¿ ³ºðàðõ³¿ ç Áëàæåíí³øèì Éîñèôîì ó ïðîâîä³ ïîâèíí³ âñ³
ìèðÿíè, à â ïåðøó ÷åðãó – ñâÿùåíèêè,
çàö³êàâèòèñÿ. Áî ìèðÿíè ëþáëÿòü íàøó
Öåðêâó, äîðîæàòü íåþ, òîæ ïîâèíí³
íå íà ñëîâàõ, àëå íà ä³ëàõ äîâåñòè äî
òîãî, ùîá íàø îáðÿä áóâ ïðèòÿãàþ÷îþ
ñèëîþ, ïåðåäóñ³ì äëÿ íàøî¿ ìîëîä³, áî
â í³é – íàøå ìàéáóòíº ³ ìàéáóòíº íàøî¿
ñòðàäàëüíî¿ Öåðêâè…..
Ùîäî ìîäåðíèõ öåðêîâ â íàøîìó
îáðÿä³. Ìîäåðí³ öåðêâè – öå äîêàç, ùî
ìè íå äóìàºìî ñâî¿ìè ãîëîâàìè. Íà
öüîìó òåðåí³ ÿïîíö³ ÷è ³íä³éö³ áóäóþòü
ñâî¿ ìîäåðí³ õðàìè, àëå áóäóþòü ó
ñâîºìó ñòèë³, çã³äíî ç ¿õí³ì öåðêîâíèì
îáðÿäîì. Ç öüîãî âèñíîâîê: ÿê õòîñü
áóäóº íàø Áîæèé õðàì ó ÷óæîìó ñòèë³,
òî â³í íå áóäóº íàøîãî õðàìó.
Íàñèëüíî ââåäåíèé ëàòèíñüêèé
îáðÿä. Ðîçóì³ºòüñÿ, ùî íå “âîãíåì
³ ìå÷åì” éîãî çàïðîâàäæóâàíî, àëå
âæèâàíî ïåâíèõ íàòèñê³â, à íàâ³òü ³
ïîë³òè÷íèõ. Îäíà÷å â³çüì³ì ¥ðóíâàëüä
ó Ïðóñ³¿ – Êàðëî Âåëèêèé ñâî¿õ
ñï³âïëåì³ííèê³â ñàêñîí³â ñîòíÿìè
òèñÿ÷ âèãóáëþâàâ, áî âîíè íå
õîò³ëè ïðèéíÿòè õðèñòèÿíñòâà. À
õîðâàòè? Âîíè äóæå ñõèëÿëèñÿ
äî ñõ³äíüîãî îáðÿäó, õîò³ëè éîãî
ïðèéíÿòè, àëå âëàñíå ç ïîë³òè÷íèõ
îãëÿä³â ïðèéíÿëè îáðÿä ëàòèíñüêèé (÷è òî÷í³øå – ðèìñüêèé).
Õîðâàòè äóæå ö³íèëè ñëîâ’ÿíñüêó
ìîâó, ³ ïàì’ÿòíèê ãåðîÿ, ùî áîðîâñÿ çà ñëîâ’ÿíñüêó ìîâó, º â íèõ ó
âåëèê³é ïîøàí³.
×è ñòîÿòè â ÷àñ³ ñâÿòî¿ Ë³òóð´³¿? Â
Ñõ³äí³õ Öåðêâàõ íåìà ³íøîãî ñïîñîáó ïðèéìàòè ó÷àñòü ó Ë³òóð´³¿, ÿê
ñòîÿ÷è. Â äåÿêèõ ÷àñòèíàõ Áîãîñëóæåííÿ ñèäèòüñÿ, àëå ãîëîâíî
ñèäÿòü ñòàðø³-íåì³÷í³, õâîð³ àáî
ãîëîâíî óëîìí³. Ñòî¿ìî ï³ä ÷àñ
÷èòàííÿ ñâÿòîãî ªâàíãåë³ÿ, à âæå
îáîâ’ÿçêîâî ïîâèíí³ â³ðí³ ñòîÿòè
â³ä Îñâÿ÷åííÿ àæ äî ê³íöÿ Ë³òóð´³¿.
Áî á³ëüøó ïî÷åñòü â³ääàºòüñÿ Õðèñòîâ³
â ñòîÿ÷³é ïîñòàâ³, ÿê ñèäÿ÷è ÷è êëÿ÷à÷è.
Ðîçóì³ºòüñÿ, ùî íåìà í³ÿêî¿ çàáîðîíè
êëÿêàòè, àëå íàø³ îáðÿäîâ³ ïðèïèñè
ñõ³äíüîãî îáðÿäó âèðàçíî âèçíà÷óþòü,
ùî ï³ä ÷àñ ÷èòàííÿ ªâàíãåë³ÿ, Â³ðóþ,
Îò÷å Íàø ³ Ñâÿòîãî Ïðè÷àñòÿ ïîâèíí³ â³ðí³ ñòîÿòè. Íàøå êëÿêàííÿ äîêàçóº, ÿê ìè ñèëüíî çëàòèí³çîâàí³. Íà
Ñõîä³ ïîáîæí³ êëÿêàþòü íà “Äîñòîéíî
³ ïðàâåäíî ºñòü”, êîëè çà÷è¬íàºòüñÿ
ªâõàðèñò³éíà ìîëèòâà, é öå ìàº çìèñë,
áî ÿê ìàº ïî÷èíàòèñÿ òð³óìôàëüíà ìîëèòâà – “Ñâÿò-Ñâÿò-Ñâÿò” – öå ìîëèòâà
ðàäîñòè, òîä³ ãîäèòüñÿ ñòîÿòè.
Äçâ³íêè íà Ë³òóð´³¿ ÷è ï³ä ÷àñ ³íøèõ
Áîãîñëóæá ó íàøîìó îáðÿä³ íå ïîâèíí³ äçâîíèòè. Öå ó ëàòèíñüêîìó îáðÿä³
ïðàêòèêóâàëîñÿ. Áî ñâÿùåíèê ãîâîðèòü
ñâÿòêîâó ìîëèòâó Îñâÿ÷åííÿ ïîòèõî, à
òîìó â³ðí³ ìóñÿòü çíàòè, ùî ñàìå òîä³ º
Îñâÿ÷åííÿ. Ó íàøîìó îáðÿä³ ñâÿùåíèê
³ â³ðí³ ãîëîñíî ñï³âàþòü “Ñâÿò-ÑâÿòÑâÿò”, òîìó íå ïîòð³áíî äçâîíèòè.
Òàê ñàìî â³çüì³ì ³íøó ð³÷ ó ëàòèíñüêîìó îáðÿä³ – ó íèõ º âåëèêèé ïóëüï³ò, ñåáòî ç äåðåâà çðîáëåíà ï³äñòàâêà,
íà ÿê³é êëàäóòü ñëóæåáíèê – ãðóáó
êíèãó. Ó íàøîìó îáðÿä³ ñëóæåáíèê
ìàëèé, òàê ùî ìîæíà éîãî òðèìàòè â
ðóö³. Ñëóæåáíèê íå º ñâÿòîþ êíèãîþ,
àëå çâè÷àéíèé ìîëèòîâíèê, ÿêèé ìàº
÷è ïîâèíåí ìàòè êîæíèé â³ðíèé ³ ç
íüîãî ìîëèòèñÿ. Äàâí³øå â íàñ òàêîæ
ó äåÿêèõ öåðêâàõ êëàëè öåé ñëóæåáíèê
íà ïðåñòîë³ – íà ñâÿòîìó ì³ñö³. Ó íàñ
íà ïðåñòîë³ êëàäåòüñÿ ªâàíãåë³º, à â
ëàòèííèê³â ³ Ë³òóð´³ÿ ³ ªâàíãåë³º ç³áðàí³
â îäí³é êíèç³ – ãðóá³é, òîìó ³ êëàäóòü
¿¿ íà ïðåñòîë³. Ó íàøîìó îáðÿä³ ªâàíãåë³º – ïîïðè Ñâÿòó Åâõàðèñò³þ – öå
áóëî íàéñâÿò³øîþ ð³÷÷þ íà ïðåñòîë³.
Âîíî ñèìâî¬ë³çóº ²ñóñà Õðèñòà, òîìó
â³äáóâàºòüñÿ ìàëèé âõ³ä ç ªâàíãåë³ºì,
òîìó ï³äíîñèòüñÿ ªâàíãåë³º ³ ò.ä., áî
öå – ñëîâî Áîæå ³ öå º Õðèñòîñ!
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200-ð³÷÷ÿ â³äíîâëåííÿ Ãàëèöüêî¿ ìèòðîïîë³¿

Ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê
²íñòèòóòó óêðà¿íîçíàâñòâà ³ì. ².
Êðèï’ÿêåâè÷à ÍÀÍ Óêðà¿íè
²âàí ÏÀÑËÀÂÑÜÊÈÉ (ì. Ëüâ³â)
²ÑÒÎÐÈ×ÍÈÉ ÍÀÐÈÑ

(Закінчення, початок читайте у попередніх числах “Мети “.)

Нà

çàê³í÷åííÿ ñïðîáóºìî â³äïîâ³ñòè
íà ïèòàííÿ: ùî äàëî â³äíîâëåííÿ
Ãàëèöüêî¿ ìèòðîïîë³¿ 1807 ðîêó äëÿ
ðåë³´³éíî-öåðêîâíîãî, íàö³îíàëüíîãî
òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó Ãàëè÷èíè ³
Óêðà¿íè â ö³ëîìó? Â³äïîâ³äü äàºìî ó
ôîðì³ òàêèõ óçàãàëüíåíèõ âèñíîâê³â:
Ïî-ïåðøå, â³äðîäæåííÿ ãàëèöüêîãî
ìèòðîïîëè÷îãî ïðåñòîëó ó Ëüâîâ³ äàëî
ìîãóòí³é ïîøòîâõ äëÿ òðàíñôîðìàö³¿
Ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè â íàö³îíàëüíó Öåðêâó óêðà¿íñüêîãî íàðîäó.
Çà óìîâ, êîëè ïîëüñüê³ öåðêîâí³ êîëà
â Ãàëè÷èí³ íàìàãàëèñÿ ï³äïîðÿäêóâàòè ñâî¿é àäì³í³ñòðàòèâí³é òà äóõîâí³é
âëàä³ ãàëèöüê³ ãðåêî-êàòîëèöüê³ ºïàðõ³¿
³ êîëè â Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿ óêðà¿íñüêå ïðàâîñëàâ’ÿ áóëî ïîçáàâëåíå
áóäü-ÿêèõ ìîæëèâîñòåé ñàìîñò³éíîãî
öåðêîâíîãî æèòòÿ, à óí³éíà Öåðêâà ïîñòóïîâî áóëà ë³êâ³äîâàíà, â³äíîâëåííÿ
ñàìîñò³éíî¿ ìèòðîïîëè÷î¿ Öåðêâè êè¿âñüêî¿ ñâÿòîâîëîäèìèðñüêî¿ òðàäèö³¿
íà óêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ, ùî çàëèøèëèñÿ
ïîçà çàñÿãîì Ïîëüù³ ³ Ðîñ³¿, âðÿòóâàëî
ïèòîìå óêðà¿íñüêå õðèñòèÿíñòâî â³ä
íåáåçïåêè ðîç÷èíèòèñÿ â ïîëüñüêîìó
ëàòèíñüêîìó êàòîëèöèçì³ ³ ðîñ³éñüêîìó
ñèíîäàëüíîìó ïðàâîñëàâ³¿. Ç â³äíîâëåííÿì ìèòðîïîë³¿ Ãàëè÷à áóëà çáåðåæåíà ïîì³ñí³ñòü Êè¿âñüêî¿ Öåðêâè,
ïðîäîâæåíà êàíîí³÷íà ñïàäêîºìí³ñòü
¿¿ ³ºðàðõ³¿. ßê ó Õ²²² ñòîë³òò³ Ãàëèöüêî-

Âîëèíñüêå êíÿç³âñòâî ïåðåéíÿëî ³ ïðîäîâæèëî äåðæàâíî-ïîë³òè÷íó òðàäèö³þ
ñòàðî¿ Êè¿âñüêî¿ äåðæàâè, òàê òåïåð
Ãàëèöüêà ìèòðîïîë³ÿ ñòàëà çàêîííîþ
ñïàäêîºìíèöåþ ìàò³ðíî¿ Êè¿âñüêî¿ ìèòðîïîë³¿, ïðîäîâæóâà÷êîþ ¿¿ êàíîí³÷íèõ
ïðàâ òà îáðÿäîâèõ îñîáëèâîñòåé.
Ïî-äðóãå, â³äíîâëåííÿ Ãàëèöüêî¿ ìèòðîïîë³¿ çíà÷íî ï³äíÿëî íàö³îíàëüíèé
ïðåñòèæ ãàëèöüêèõ óêðà¿íö³â, àäæå äîñ³ â
Ãàëè÷èí³ ñâî¿ âëàñí³ öåðêîâí³ ïðîâ³íö³¿ íà
÷îë³ ç ìèòðîïîëèòàìè ìàëè ò³ëüêè çàéøë³
íàö³îíàëüí³ ãðóïè – ïîëÿêè ³ â³ðìåíè.
Òåïåð óêðà¿íö³, ìàþ÷è àâòîðèòåòíèé
äóõîâíèé ïðîâ³ä â îñîá³ ìèòðîïîëèò³â,
ìîãëè âæå ñåðéîçíî ïðåòåíäóâàòè íà
ñâîº îñîáëèâå ì³ñöå â ïîë³òè÷íîìó
æèòò³ êðàþ. ² òàê âîíî ñòàëîñÿ. Öüîìó
çíà÷íîþ ì³ðîþ ïîñïðèÿëî òàêîæ òå,
ùî àäì³í³ñòðàòèâíî-ïîë³òè÷íà ñòîëèöÿ
Ãàëè÷èíè – Ëüâ³â – ñòàëà îñ³äêîì ãðåêîêàòîëèöüêèõ ìèòðîïîëèò³â. ¯õíÿ ðåçèäåíö³ÿ – Ñâÿòîþðñüêà ãîðà – ïîñòóïîâî ïåðåòâîðèëàñÿ â îñíîâíèé êîîðäèíàö³éíèé
öåíòð íå ò³ëüêè ðåë³´³éíî-öåðêîâíîãî,
àëå é ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ Ãàëè÷èíè, à ñàì³
ìèðîïîëèòè äóæå ÷àñòî áðàëè íà ñåáå
ðîëü ïîë³òè÷íèõ ïðîâ³äíèê³â àáî æ âåðõîâíèõ àðá³òð³â ó ì³æïàðò³éíèõ ñïîðàõ.
Íàéÿñêðàâ³øèé ïðèêëàä ïîë³òè÷íî¿ ì³ñ³¿
Ñâÿòîþðñüêî¿ ãîðè – ¿¿ ïðîâ³äíà ðîëü ó
ðåâîëþö³éíîìó 1848 ðîö³, êîëè ãàëèöüê³
óêðà¿íö³ â÷èíèëè ñâ³é ïåðøèé ïîë³òè÷íèé
äåáþò ó íîâ³òí³é ³ñòîð³¿.
Ïî-òðåòº, â³äíîâëåííÿ Ãàëèöüêî¿ ìèòðîïîë³¿ 1807 ðîêó ïîçèòèâíî âïëèíóëî
íà ïðèñêîðåííÿ êóëüòóðíèõ ïðîöåñ³â ó
ãàëèöüêîìó ñóñï³ëüñòâ³. Äî òàêîãî âèñíîâêó ïðèéøëè ìàéæå âñ³ ³ñòîðèêè,
ùî ïèñàëè íà öþ òåìó, àëå íàéêðàùå
ñôîðìóëþâàâ éîãî ²âàí Ôðàíêî. Ãëèáîêî
ïðîàíàë³çóâàâøè íàñë³äêè «óòâîðåííÿ

ãàëèöüêî-ðóñüêî¿ ìèòðîïîë³¿» äëÿ
êóëüòóðíîãî ïðîãðåñó ãàëèöüêîãî óêðà¿íñòâà, â³í ïèñàâ, ùî âîíî äàëî îñíîâíèé ïîøòîâõ äëÿ ðîçâèòêó íàðîäíîãî
øê³ëüíèöòâà â Ãàëè÷èí³, äëÿ çíà÷íîãî
ðîçãîðòàííÿ ìîâíèõ òà ³ñòîðè÷íèõ
ñòóä³é ñåðåä ãàëèöüêèõ óêðà¿íö³â, äëÿ
çàðîäæåííÿ êðàñíîãî ïèñüìåíñòâà
íàðîäíîþ ìîâîþ. Ñêàçàíî âè÷åðïíî
³ ñëóøíî.
², ïî-÷åòâåðòå, ðåë³´³éíî-öåðêîâíèé,
ïîë³òè÷íèé òà êóëüòóðíèé ïðîãðåñ ãàëèöüêîãî óêðà¿íñòâà, ñòèìóëüîâàíèé
³ êîîðäèíîâàíèé â³äðîäæåíèì ãðåêîêàòîëèöüêèì ìèòðîïîëè÷èì ïðåñòîëîì ó Ëüâîâ³, ïðèâ³â äî òîãî, ùî Ãàëè÷èíà ó ñâîºìó íàö³îíàëüíîìó ðîçâèòêó
ï³ä ê³íåöü Õ²Õ ñòîë³òòÿ ïåðåòâîðèëàñÿ
íà ñâîºð³äíèé Ï’ºìîíò çàãàëüíîóêðà¿íñüêèõ íàö³îíàëüíî-äåðæàâíèöüêèõ
çìàãàíü. À öå îçíà÷àº, ùî â³äíîâëåííÿ
Ãàëèöüêî¿ ìèòðîïîë³¿ äâ³ñò³ ðîê³â òîìó
ìàëî ïîçèòèâíå çíà÷åííÿ íå ò³ëüêè
äëÿ ìàéáóòíüîãî Ãàëè÷èíè, àëå é äëÿ
ö³ëî¿ Óêðà¿íè.
Ãðóäåíü 2006 – ñ³÷åíü 2007 ðð.

Ó ªâðîï³ ñòâîðåíî ³íòåðíåò-ïîðòàë ïðî õðèñòèÿíîôîá³þ
Ó ìåðåæ³ ³íòåðíåò ç’ÿâèâñÿ ñàéò,
ïðèñâÿ÷åíèé õðèñòèÿíîôîá³¿, ïîâ³äîìëÿº KAI. Íà ñòîð³íêàõ öüîãî ñàéòó
(www.christianophobia.eu) ïóáë³êóþòüñÿ
âèïàäêè ïðîÿâ³â íåíàâèñò³ ñòîñîâíî
õðèñòèÿí ó ªâðîï³. Òàì æå é äàºòüñÿ
âèçíà÷åííÿ òîãî, ùî òàêå õðèñòèÿíîôîá³ÿ. ²äåÿ ³ ñòâîðåííÿ öüîãî ïîðòàëó
íàëåæèòü ì³æíàðîäíîìó ñï³âòîâàðèñòâó «ªâðîïà äëÿ Õðèñòà».
«Õðèñòèÿíîôîá³ÿ îçíà÷àº ³ððàö³îíàëüíèé ñòðàõ àáî íåíàâèñòü ñòîñîâíî
õðèñòèÿí ³ õðèñòèÿíñòâà â ö³ëîìó», –
ñòâåðäæóº îäèí ³ç òâîðö³â ñàéòó ¥óäðóí
Êó´ëåð. «Çíà÷åííÿ öüîãî ñëîâà ïîºäíóº
òàêîæ ³ àíòèõðèñòèÿíñüê³ óïåðåäæåííÿ,
ïðî ÿê³ ñâ³ä÷èòü ïîñòóïîâà ìàð´³íàë³çàö³ÿ ëþäåé ³ç õðèñòèÿíñüêèìè ïåðåêîíàííÿìè», – äîäàº âîíà.
Íà ñàéò³ íàâîäÿòüñÿ âèïàäêè âèñì³þâàííÿ õðèñòèÿíñüêî¿ â³ðè, âèìîãè
ïðèáðàòè õðèñòèÿíñüê³ ñèìâîëè àáî
çàáîðîíè íà ¿õíº íîñ³ííÿ, à òàêîæ
íàïàäêè íà â³ðó ó ô³ëüìàõ ³ íà òåëåáà÷åíí³. «Ñëîâî «õðèñòèÿíîôîá³ÿ»
ç’ÿâèëîñÿ âæå â îô³ö³éíèõ äîêóìåíòàõ
ÎÎÍ òà ÎÁÑª», – çàçíà÷èëà àâñòð³éñüêà æóðíàë³ñòêà.

Çà ñëîâàìè Êó´ëåð, çàâäàííÿ òâîðö³â
ïîðòàëó – íå «ñàìîæàë³ííÿ, à, ðàäøå,
ïîøóê ð³øåíü, ó òîìó ÷èñë³ é ó ñôåð³
ïîë³òèêè». Âîíà ïðîïîíóº ñòðàòåã³þ
áîðîòüáè ³ç ïðîÿâàìè õðèñòèÿíîôîá³¿,
´ðóíòóþ÷èñü íà ïîñèëåíí³ ñàìîñâ³äîìîñò³ õðèñòèÿí ªâðîïè. «Áàãàòî ÷îãî ç
òîãî, ÷èì ñëàâèòüñÿ ªâðîïà, ïîõîäèòü
â³ä õðèñòèÿíñòâà. Âîíî áàãàòî äàëî
äëÿ ãóìàí³çàö³¿ ªâðîïè ³ ìîæå çàïðîïîíóâàòè ùå á³ëüøå. Çàâäàííÿ õðèñòèÿí
ÿê ïîñë³äîâíèê³â ²ñóñà – ñâ³äîìî áðàòè
ó÷àñòü ó ñóñï³ëüíîìó æèòò³. Çàâäÿêè
öüîìó ìè ïîñëàáèìî òåíäåíö³¿, âîðîæ³
õðèñòèÿíñòâó».
Êó´ëåð çâåðíóëà óâàãó íà ìàñîâå
ïåðåñë³äóâàííÿ ëþäåé, ÿê³, âèõîäÿ÷è ³ç
õðèñòèÿíñüêî¿ â³ðè, ìàþòü «íåïîë³òêîðåêòí³» ïîãëÿäè, íàïðèêëàä, çàñóäæóþòü
àáîðòè òà ëåãàë³çàö³þ ãîìîñåêñóàëüíèõ
ñîþç³â. Áóëè âèïàäêè, êîëè çà öå ìîãëè
çâ³ëüíèòè ç ðîáîòè, ïðèòÿãòè äî ñóäó, à
äåÿê³ íàâ³òü ïîòðàïèëè ó â’ÿçíèöþ ÷åðåç
ñâî¿ ïåðåêîíàííÿ. Íàïðèêëàä, ôðàíöóçüêèé äåïóòàò Êð³ñò³àí Âàííåñò çà
ñâî¿ êðèòè÷í³ âèñëîâëþâàííÿ ñòîñîâíî
ãîìîñåêñóàë³çìó áóâ îøòðàôîâàíèé íà
10 òèñÿ÷ ºâðî.

Ïðî öþ ïðîáëåìó íåîäíîðàçîâî
ãîâîðèâ ãëàâà âàòèêàíñüêî¿ äèïëîìàò³¿
àðõèºïèñêîï Äîì³í³ê Ìàìáåðò³. À â³äîìèé ïóáë³öèñò ³ ïðîôåñîð ì³æíàðîäíîãî ïðàâà â óí³âåðñèòåò³ Íüþ-Éîðêà
Äæîçåô Âåéëåð íåäàâíî çàÿâèâ: «ªâðîïåéñüêå ç³ñâ³òùåííÿ â³äð³çíÿºòüñÿ
â³ä àìåðèêàíñüêîãî ñåêóëÿðèçìó. Âîíî
íå ´ðóíòóºòüñÿ ëèøå íà òâåðäæåíí³ «ß
íå â³ðþ â Áîãà», à âæå º ñâîãî ðîäó
â³ðîþ, ÿêà âèõîäèòü ç ïîçèö³¿ àêòèâíî¿
âîðîæîñò³ ñòîñîâíî ðåë³´³¿. Ó âèïàäêó
ªâðîïè öå â³äáóâàºòüñÿ ñòîñîâíî
õðèñòèÿíñòâà».
Ñï³âòîâàðèñòâî «ªâðîïà äëÿ Õðèñòà»
áóëî ñòâîðåíå õðèñòèÿíàìè ð³çíèõ
êîíôåñ³é – ÿê â³äïîâ³äü íà ñó÷àñíó
äèñêðèì³íàö³þ. ßê íåçàëåæíå ñï³âòîâàðèñòâî, âîíî ³ñíóº ç ëèïíÿ 2005 ðîêó
³ çàðåºñòðîâàíå çà í³ìåöüêèìè çàêîíàìè. Òîâàðèñòâî ïðàãíå íàâ’ÿçóâàòè
êîíòàêòè ç ÿêîìîãà á³ëüøîþ ê³ëüê³ñòþ
îäíîäóìö³â ³ç ðåë³´³éíèõ ãðîìàä ÷è
ïðîñòî îêðåìèõ îñ³á.

Â ²ðàí³ çíÿëè ô³ëüì ïðî ²ñóñà Õðèñòà ç òî÷êè çîðó ³ñëàìó

Ïåðøèé ô³ëüì ïðî ²ñóñà Õðèñòà ç ³ñëàìñüêî¿ òî÷êè
çîðó ñòâîðåíèé â ²ðàí³. Îñíîâíà ìåòà êàðòèíè «²ñóñ, äóõ
Ãîñïîäà» – ïîêàçàòè, ùî ì³æ õðèñòèÿíñòâîì òà ³ñëàìîì
íàáàãàòî á³ëüøå ñï³ëüíîãî, í³æ öå ìîæå çäàâàòèñÿ.
Àâòîð ô³ëüìó Íàäåð Òàëàáçàäåõ ââàæàº, ùî éîãî ðîáîòà
º ³ñëàìñüêîþ â³äïîâ³ääþ çàõ³äíèì êàðòèíàì íà ðåë³´³éíó
òåìàòèêó, â òîìó ÷èñë³ ô³ëüìó Ìåëà ¥³áñîíà «Ñòðàñò³
Õðèñòîâ³», ÿêèé, íà äóìêó ðåæèñåðà, çíÿòèé ïðåêðàñíî,
ïðîòå ìàº ìàëî ñï³ëüíîãî ç ðåàëüíèìè ïîä³ÿìè.
«¥³áñîí çíÿâ ÷óäîâèé ô³ëüì. Â³äì³ííå îôîðìëåííÿ, àëå
ñþæåò íàäóìàíèé. Íàñïðàâä³ æ óñå áóëî ïî-³íøîìó», –
çàÿâèâ Í.Òàëàáçàäåõ, ïîñèëàþ÷èñü íà äâ³ êëþ÷îâèõ â³äì³ííîñò³ ó â³ðîñïîâ³äàííÿõ: â ³ñëàì³ ²ñóñ – ïðîðîê, à íå
Ñèí Áîæèé, ³ Â³í íå áóâ ðîçï’ÿòèé. Ó Êîðàí³ ãîâîðèòüñÿ,
ùî ðîçï’ÿòèé áóâ Þäà. ²ñóñ æå áóâ îäíèì ³ç ï’ÿòè ïðîðîê³â, ïîñëàíèõ íà çåìëþ, ùîá îãîëîñèòè ïðî ìàéáóòí³é
ïðèõ³ä ïðîðîêà Ìóõàìåäà, ÿêèé ïîøèðèòü ³ñëàì.
Õî÷à «²ñóñ, äóõ Ãîñïîäà» ïðîéøîâ ó ê³íîòåàòðàõ Òåãåðàíó ïðàêòè÷íî íåïîì³òíî, ðåæèñåð çàïåâíÿº, ùî éîãî êàðòèíà
ñòàíå õ³òîì. Ïîâíîìåòðàæíèé ô³ëüì ïëàíóþòü ðîçáèòè íà ê³ëüêà ñåð³é, ÿê³ ïîêàæóòü íà ³ðàíñüêîìó äåðæàâíîìó òåëåáà÷åíí³ öüîãî ðîêó.
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Гетьман України
Іван Виговський:
його духовність,
місце поховання
Не знаючи історії рідного народу, не можна усвідомити величі духу, божественного начала українців.
Тому хочеться ширше повідомити про духовний вплив
на гетьмана України Івана Виговського (1610-1664
рр.) через його тітку – ігуменю Свято-Михайлівського
жіночого монастиря Олександру.
Їхні дружні стосунки зав’язалися з юнацьких років
Івана, коли він навчався у Київському братському колеґіумі, а тітка Олександра часто бувала у сім’ї брата
Євстахія, який служив у Петра Могили – видатного
церковного і культурного діяча України, київського
митрополита у 1632-1647 pоках. Тітці імпонував
гострий розум племінника Івана. Майбутній гетьман
часто дослухався мудрих порад тітки Олександри.
Потрібно сказати, що тітка, досягнувши повноліття,
постриглася у черниці під ім’ям Олександри і до кінця
життя була вірна своїй духовній позиції – служінню
Богу. Її святість мала значний вплив на свідомість
майбутнього гетьмана України. До мудрих порад вже
ігумені Олександри племінник дослухався і в останні роки життя (1657-1664 рр.). Духовна підтримка
ігумені була в багатьох ситуаціях потрібна гетьману
Івану Виговському, і він не цурався її поради, уваги,
Божого слова.
Після смерті подружжя Івана та Олени Виговських
в архівах залишилися їх заповіти, які проливають
світло на високу духовність подружжя в момент смертельної небезпеки. Між рядками тестаментів Івана
та Олени прочитується спрямовуюча рука ігумені
Олександри, можлива навіть її присутність в останні години життя біля рідних. Мужність та спокій, з
яким Іван Виговський сприйняв вирок від П.Тетері та
С.Маховського про близьку смерть, наводить на думку
про присутність ігумені поряд з Великим українцем
перед стратою (16 березня 1664 р.). І коли удосвіта
прийшли жовніри, щоб розстріляти гетьмана, Іван
Виговський «серед кімнати клякнувши, читав акафіст
Пресвятої Богородиці» і достойно пішов назустріч вічності. Тестамент Виговського, написаний ним в очах
смерті, вражає своїм епічним спокоєм. Він є одним з
найліпших зразків величі духу віруючої людини, яка
віддає останні земні розпорядження і збирається на
Суд Божий.
Читаючи тестамент дружини Олени Виготської, яка
померла після трагічних пологів через три з половиною місяці (5 липня 1664 р.) після смерті мужа, відчувається також вплив ігумені, яка допомагає залишити
«цей грішний світ», духовно підготуватися до зустрічі
з Богом. Порівнюючи тексти обох тестаментів, бачимо їх близьку спорідненість у духовному вимірі.
І тому видається ймовірним, що ігуменя Олександра
у важкий для її близьких час була поряд з Іваном та
Оленою. Своїм мудрим словом, керованим Богом,
зуміла підготувати їхні душі до відходу у світ спокою
та благодаті. І, на нашу думку, не буде несподіванкою
для дослідників, коли вони виявлять у склепі останки
Івана, Олени, а також Олександри Виговських.
Тепер зупинимося на місці захоронення Виговських. У заповіті Іван Виговський, який на момент
розстрілу був київським воєводою, так розпоряджається про свої похорони: «Тіло моє по християнському
звичаю поховати, котре має лежати у Скиті Великім,
у склепі мурованім, в церкві Воздвиження Чесного
Хреста. До того ж монастиря ігуменові і братії за
відслуження сорокоусту і соборних парастасів за
відпущення моїх гріхів записую дві тисячі золотих,
щоби ся сума за чотири роки з містечка мого Руди, по
п’ятсот золотих на кожний рік, була віддана. А тепер
на поховання тіла мого грішного двісті золотих і сто
талярів твердих дружині моїй даю, пану Костянтину,
рідному моєму брату, пану Теодорові Романовичу Виговському. Їх же прошу, щоби доглянули того, щоби се
все тому монастиреві було віддано і тіло моє грішне
похоронене в ньому».
Василь РУДИЙ,
доцент Львівського
національного університету

Закінчення в наступному номері “Мети“
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ЖИТТЯ СВЯТОЇ
ГЕНОВЕФИ МУЧЕНИЦІ

ПОВЕРНЕННЯ ДО ВИТОКІВ.

Â³òàºìî Þâ³ëÿð³â!

У лютому святкують ювілеї:

(Продовження. Початок у № 1/40, за січень 2008)

В æå ê³ëüêà ì³ñÿö³â äî Ãåíîâåôè

í³õòî íå ïðèõîäèâ, îêð³ì Ãîëÿ,
ÿêèé ïîñò³éíî ïîâòîðþâàâ ñâîþ
âèìîãó, îá³öÿâ, ùî çâ³ëüíèòü ¿¿ ç
â’ÿçíèö³ â îáì³í íà æ³íî÷ó ÷åñòü.
Ãåíîâåôà ùîðàçó â³äìîâëÿëàñÿ:
«Êðàùå ìåí³ áóòè íåâèííîþ, ïåðåä
ëþäüìè çãàíüáëåíîþ, í³æ ñïðàâä³
íå÷èñòîþ õîäèòè. Êðàùå ìåí³ òóò
ó â’ÿçíèö³ âìåðòè, í³æ òàêîþ ö³íîþ
íà òðîí³ ñèä³òè».
Ãåíîâåôà òåðï³ëà âñå á³ëüøå
³ á³ëüøå. Ç ÷àñîì çðîçóì³ëà, ùî
âîíà âàã³òíà.
Ïðèéøëà ãîäèíà, ùî ïðèâåëà
íà ñâ³ò ñèíà. Ïðèòèñêàþ÷è äî
ãðóäåé íåìîâëÿ, ìàòè ïðîìîâèëà: «Ìèëà ìîÿ äèòèíî, òè òóò, â
òàê³ì ñòðàøí³ì ì³ñö³, íàðîäèëàñÿ
íà ñâ³ò Áîæèé. Ùî ÿ òóò çðîáëþ:
ïåëåíî÷êè íå ìàþ – í³÷èì òåáå
ïîâèòè; í³õòî ìåí³ íå äàñòü ëîæêè
òåïëî¿ ñòðàâè. ßê òâîÿ ìàòè çíåñèëåíà ìîæå òåáå ïëåêàòè? Î, ìóðè,
êîòð³ íàä³ ìíîþ, íàùî ìîþ äèòèíó
îêðîïëÿºòå òîþ ñòóäåíîþ âîäîþ?
×è, ìîæå, ³ âè òàê³ íåìèëîñåðäí³,
ÿê Ãîëÿ?» Ï³ñëÿ öüîãî êëÿêíóëà, äî
íåáà ï³äíÿëà òðåìòÿ÷èìè ðóêàìè
äèòèíó é ç³ ñëüîçàìè íà î÷àõ ïðîìîâèëà: «Î, Áîæå, Òè îáäàðóâàâ
ìåíå ö³ºþ äèòèíîþ. Â³ääàþ éîãî
Òîá³, áî äî öåðêâè íå ìîæó éîãî
çàíåñòè ³ îõðèñòèòè. Ñàìà çàñòóïàþ ì³ñöå êóì³â ³ ñâÿùåíèê³â. Ïðèñÿãàþ Òîá³, Áîæå, ÿêùî áóäó æèòè,
òî áóäó âèõîâóâàòè ñèíà íà Òâîþ
ñëàâó». ² íàçâàëà éîãî Áîëåñëàâîì.
«À ñëüîçè ìàòåð³ íåõàé áóäóòü òîá³
êðèæìîþ».
Òîä³ ïîäèâèëàñÿ íà øìàòîê ÷îðíîãî õë³áà ³ âèìîâèëà: «Öå áóäå
¿æà äëÿ òåáå ³ äëÿ ìåíå. Äëÿ òåáå
çì’ÿã÷ó éîãî ñëüîçàìè. Î, Áîæå,
çãëÿíüñÿ ç íåáà íà ìîº äèòÿòêî.
Äîðîãà ìîÿ êâ³òêî, ÿê òè â ö³é
òåìíèö³ áåç ñîíöÿ ³ áåç ñâ³òëà, áåç
ñâ³æîãî ïîâ³òðÿ ñêîðî ç³â’ÿíåø.
Î, Áîæå, ÿê ÿ éîãî ëþáëþ, àëå Òè
á³ëüøå íàñ ëþáèø, à ÿ – ìàòè ñâîº¿
äèòèíè».
Â ò³é õâèë³ õëîï÷èê ïðîáóäèâñÿ
³ âïåðøå ïîñì³õíóâñÿ. Ïðèòèñêàþ÷è éîãî äî ñåðöÿ, ìàòè ñêàçàëà:
«Ñì³ºøñÿ, äèòèíî, íå çíàºø ìîãî
ãîðÿ. Òâ³é ñì³õ á³ëüøå ãîâîðèòü,
àí³æ òèñÿ÷à ñë³â».
Çà ê³ëüêà äí³â Ãîëÿ çë³ñíî ñêàçàâ
äî íå¿: «Äîêè òè ùå äóìàºø áåçóìíîþ áóòè ³ äóìîê ïðî ÷åñí³ñòü íå
ïîêèäàòè? Óìèëîñåðäèñÿ õî÷ íàä
äèòèíîþ, áî ÿê íå ï³ääàøñÿ ìî¿é
âîë³, òî íåõàé ìåíå Áîã ñêàðàº, àëå
òè çãèíåø ðàçîì ³ç íåþ». Ãåíîâåôà
ñïîê³éíî â³äïîâ³ëà: «Âîë³þ ñòî ðàç
óìåðòè, í³æ ìàëà áè’ì ïåðåä Áîãîì
³ ëþäüìè òà ïåðåä äîðîãèì ÷îëîâ³êîì íå÷èñòîþ áóòè». Ðîçëþ÷åíèé
Ãîëÿ âèéøîâ, ç óñ³º¿ ñèëè ãðèìíóâ
äâåðèìà.
Óíî÷³ õòîñü çàñòóêàâ ó ìàëåíüêå
â³êîíöå â’ÿçíèö³:
– Ãåíîâåôî, òè ñïèø? Ùîñü òîá³
ìóøó ñêàçàòè, – ïî÷óâñÿ ä³âî÷èé
ãîëîñ.
– Î, Áîæå ì³é, – ëåäâå âèìîâèëà
ç ïëà÷ó Ãåíîâåôà, – õòî òè º?
– ß – äî÷êà ñòîðîæà ö³º¿ â’ÿçíèö³, Áåðòà, êîòðó òè â³äâ³äóâàëà,
êîëè ÿ áóëà õâîðà. Õî÷ó òîá³ ùèðî
â³ääÿ÷èòè. Ïðèíåñëà òîá³ ñòðàøíó çâ³ñòêó, ùî òè ö³º¿ íî÷³ ìóñèø
âìåðòè. Òàê íàêàçàâ òâ³é ìóæ, êîòðèé ïîâ³ðèâ áðåõí³ Ãîëÿ. Ãîñïîäè,

çìèëîñåðäèñÿ, áî ³ äèòèíà ìóñèòü
âìåðòè ðàçîì ç òîáîþ. Ïàí³ ìîÿ,
ìîæå ìàºø ùîñü òàéíå – íå áåðè
ç ñîáîþ ó äîìîâèíó. ß êîëèñü ùå
çìîæó äîâåñòè òâîþ íåâèíí³ñòü.
Ñêàæè, ÿêùî çìîæåø.
– Ïðèÿòåëüêî ìîÿ, – ñêàçàëà
Ãåíîâåôà, – ïðèíåñè ìåí³ ñâ³÷êó,
÷îðíèëî ³ ïàï³ð.
Ä³â÷èíà ìèòòþ ïðèíåñëà âñå
íåîáõ³äíå, ³ Ãåíîâåôà ïî÷àëà ïèñàòè ëèñòà äî ñâîãî ÷îëîâ³êà.
«Ëþáèé ì³é ìóæå! Ó â’ÿçíèö³, íà
òâåðä³ì êàìåí³, ïèøó òîá³ ëèñòà.
Êîëè áóäåø ÷èòàòè, òîä³ ìîº
ñåðöå áóäå ñïî÷èâàòè ó òðóí³, áî
ÿ çà äåê³ëüêà ãîäèí ñòàíó ïåðåä
ñóäîì Áîæèì. ßê â³ðîëîìíó, ìåíå
íà ñìåðòü çàñóäæåíî, àëå Áîã ñâ³äîê, ùî íåâèííîþ óìèðàþ. Ïåðåä
ëèöåì Éîãî òîá³ ïðèñÿãàþ ïåðåä
ìîºþ ñìåðòþ. Ïîâ³ð ìåí³, ëèø çà
òîáîþ, äîðîãèé ìóæå, ìåí³ æàëü,
áî çíàþ, ùî òè îáäóðåíèé, òîìó
ùî í³êîëè á òè íå â³ääàâ ñâîþ
æ³íêó ç äèòèíîþ íà ñìåðòü. Êîëèñü
îáìàí âèêðèº ³ òè çðîçóì³ºø, ùî
áóâ îáäóðåíèé, àëå íå ïå÷àëüñÿ.
Ìîëèñÿ, ùîá Áîã ïðîñòèâ òîá³ öþ
ïðîâèíó. ² òåïåð íå ñòðà÷óé á³ëüøå
í³êîãî, äîêè ñàì íå ïåðåêîíàºøñÿ
ó éîãî âèí³. Íåõàé áóäå òà ïîìèëêà
òâîÿ ïåðøà ³ îñòàííÿ. ² íå ñóìóé,
áî ñìóòîê í³÷îìó íå äîïîìîæå.
Ïàì’ÿòàé, ùî â íåá³ ïîáà÷èø ñâîþ
â³ðíó Ãåíîâåôó. Çíàé, òàì óæå
í³õòî íàñ íå ðîçëó÷èòü. Äóæå äÿêóþ
òîá³ çà ëþáîâ, êîòðà ç³ãð³âàëà íàø³
ñåðöÿ ó ïåðø³ äí³ íàøîãî øëþáó. ß
áåðó ¿¿ ç ñîáîþ ó ãð³á. Ìîëþ, ìî¿ì
ñòàðåíüêèì ðîäè÷àì áóäü â³ðíèì
ñèíîì, ïîò³øàé ¿õ ó ñìóòêó, áî ÿ
âæå íå çìîæó äî íèõ íàïèñàòè.
Ãîäèíà ìîº¿ ñìåðò³ óæå áëèçüêî.
Ñêàæè ¿ì, ùî íåâèííî ÿ ïîìåðëà ³
ïåðåä ñìåðòþ ïðî íèõ ïàì’ÿòàëà.
Ùå òåáå ïðîøó, íå âáèâàé Ãîëÿ.
Ïðîñòè éîìó, ÿê ³ ÿ éîìó ïðîùàþ.
Ïàì’ÿòàé ìîþ ïðîñüáó: ÿ íå õî÷ó,
ùîá ÷åðåç ìåíå ïðîëèëàñÿ õî÷
êðàïëÿ êðîâ³, íå ìñòèñÿ òèì, êîòð³
ìåí³ áóäóòü ãîëîâó ñòèíàòè. Çíàé,
ùî êóõàð íåâèííî çàìîðäîâàíèé.
Ïàì’ÿòàé ïðî éîãî æ³íêó ³ ä³òîê.
Îãîëîñè éîãî íåâèíí³ñòü ïåðåä
óñ³ìà ëþäüìè. Òó äîáðó ä³â÷èíó,
êîòðà òîá³ öåé ëèñò ïåðåäàñòü,
íàãîðîäè, áî âîíà îäíà ìåí³ º
â³ðíîþ. Áóäü ìèëîñåðäíèé äî
ëþäåé, íå ïîêëàäàé íà íèõ âñ³ëÿê³ òÿãàð³, äáàé çà ¿õíº äîáðî,
âèñëóõîâóé êîæíîãî, õòî äî òåáå
ïðèéäå. ß äóìàëà, ùî áóäó ìàò³ð’þ
ï³ääàíèõ, à Ãîñïîäü ñóäèâ ³íàêøå,
òî çàñòóïè òè çà ìåíå. À òåïåð
ïðîùàþñÿ îñòàíí³é ðàç ç òîáîþ.
Íå ïëà÷ çà ìíîþ, äîðîãèé ìóæå.
Áî ÿ óìèðàþ íå òàêîþ, ÿê ìåíå
Ãîëÿ îñêâåðíèâ. ß óìèðàþ, ÿê ²ñóñ
Õðèñòîñ. À òåïåð ïðîùàé ³ ìîëèñÿ
çà ìîþ äóøó. Îòæå, óìèðàþ ³ çîñòàþñÿ òâîºþ ñóïðóãîþ».
Ãåíîâåôà çàê³í÷èëà ïèñàòè ëèñò
³ ïîäàëà éîãî ä³â÷èí³. Íà ïàì’ÿòü
ïîäàðóâàëà ¿é íèçêó äîðîãèõ ïåðë³â ³ ñêàçàëà: «Ïðèéìè ö³ ïåðëè çà
â³ðíó ïðèñëóãó, íå â³ð í³êîìó, ëèøå
îäíîìó Ãîñïîäó Áîãó. ß í³êîëè íå
äóìàëà, ùîá ì³é ìóæ íàêàçàâ ìåí³
ãîëîâó ñòÿòè. Óïîâàé íà Áîãà ³
Ãîñïîäü òåáå í³êîëè íå îïóñòèòü. À
òåïåð áóâàé çäîðîâà, áî ÿ ùå õî÷ó
ïîìîëèòèñÿ ïåðåä ñìåðòþ, ïîêè
áóäó ç öèì ñâ³òîì ïðîùàòèñÿ».

Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ: ñåð³ÿ ÊÂ 4266

20-річчя священства – о. Роман Піта (12.02)
15-річчя священства – о. Василь Коханевич (07.02)
15-річчя священства – о. Іван Павлич (07.02)
15-річчя священства – о. Анатолій Мазурик (07.02)
10-річчя священства – о. Іван Нижник (12.02)
10-річчя священства – о. Олег Зубик (15.02)
10-річчя священства – о. Ігор Дмитерко (15.02)
5-річчя священства – о. Степан Грицан (02.02)
50-річчя уродин – о. Микола Семенович (01.02)
45-річчя уродин – о. Орест Фредина (20.02)
40-річчя уродин – о. Інокентій-Зеновій Волошин (19.02)

ÏÅÐØ² ÏÀÏÈ ÍÀ ÑÂßÒ²É ÇÅÌË² ÕÅÐÑÎÍÅÑÓ-ÊÎÐÑÓÍß-ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËß
Уривок з неопублікованого історичного журналістського дослідження «Україна під знаком святого Климента»
Свята земля Херсонесу-Корсуня-Севастополя — місце, яке має
особливе значення для Католицької
Церкви і України. Святий апостол
Андрій Первозваний першим пробудив Христову віру на півдні України, у Тавриді. Ймовірно, при мурах
страбонового Херсонесу вперше на
нашій землі звіщалося Євангеліє. У
часи Римської імперії в Херсонесі
мученицьки закінчили своє яскраве
земне життя двоє Пап — святий
Климентій (+8 грудня 97 р.?) і святий Мартин Сповідник (+ 16 вересня
655 р.).
Â àíòè÷íîìó ñâ³ò³ òà ðàííüîìó
ñåðåäíüîâ³÷÷³ ïîïóëÿðí³ñòü Õåðñîíåñó áóëà íàäçâè÷àéíîþ. Òóò
íà âèñîêîìó äëÿ òèõ ÷àñ³â ð³âí³
ðîçâèâàëèñÿ ðåìåñëà òà ãîñïîäàðêà, êàðáóâàëàñÿ âëàñíà ìîíåòà. Âèðîáè ç Õåðñîíåñó (Êîðñóíÿ)
áóëè ïîïóëÿðíèìè ó ªâðîï³ òà
Àç³¿. Êîðñóíñüêà êåðàì³êà, çáðîÿ,
ìèñòåöüê³ òâîðè, âèíî, îë³ÿ òà
³íø³ òîâàðè ó ö³ë³é ñòàðîäàâí³é
îéêóìåí³ íîñèëè “áðåíä” — “êîðñóíñüêå”, ùî îçíà÷àëî çíàê âèùî¿
ÿêîñò³. Òóò ðîçâèâàëèñÿ àíòè÷íå
ïðàâî, äåìîêðàò³ÿ, íàóêè, àíòè÷íå
ìèñòåöòâî.
Õðèñòèÿíñòâî çíàéøëî òóò
áëàãîäàòíèé ´ðóíò. Â òîé ÷àñ ç
ìåòðîïîë³¿ äî Õåðñîíåñó âèñèëàëèñÿ íåáàæàí³ òà íåáëàãîíàä³éí³ ç
òî÷êè çîðó âëàäè ãðîìàäÿíè. Òàê
íà çàñëàííÿ ñþäè ïîïàëè â³äîì³ ó
ñòàðîäàâíüîìó ñâ³ò³ õðèñòèÿíñüê³
ë³äåðè ïàïà Êëèìåíò³é ², à ÷åðåç
400 ðîê³â – ïàïà Ìàðòèí. Çóïèíèìîñÿ íà ïîñòàò³ ñâ. Êëèìåíò³ÿ
² Ïàïè Ðèìñüêîãî, àäæå çàâäÿêè
öüîìó ñâÿòîìó íàøà äåðæàâà
îòðèìàëà ãåðá — «òðèçóá», çàâäÿêè éîìó ïðîäîâæèëàñÿ ì³ñ³îíåðñüêà ïðàöÿ, ðîçïî÷àòà àïîñòîëîì Àíäð³ºì, — õðèñòèÿíñòâî
ïîøèðþâàëîñÿ íà âåñü ï³âäåíü
Óêðà¿íè. Çà ìàéæå 700 ðîê³â äî
Âîëîäèìèðîâîãî õðèùåííÿ, ùå ó
² ñòîë³òò³, òóò óæå ³ñíóâàëî áëèçüêî
75 öåðêîâíèõ ãðîìàä.
²ìîâ³ðíî, ñàìå ÷åðåç öå Êàòå-

Íàä âèïóñêîì ïðàöþâàëè:
ãîëîâíèé ðåäàêòîð:
î. ²âàí ÃÀË²ÌÓÐÊÀ,
ë³òåðàòóðíèé ðåäàêòîð: Ñâÿòîñëàâ ÑÌÓÊ,
á³ëüäðåäàêòîð ³ òåõí³÷íèé ðåäàêòîð:
Â’ÿ÷åñëàâ ×ÈÆÅÂÑÜÊÈÉ.

ðèíà ²² âèð³øèëà ñòåðòè ç ³ñòîð³¿
ïàì’ÿòü ïðî âèñîêó ðåë³´³éíó é
äåìîêðàòè÷íó êóëüòóðó òà øèðîêèé âïëèâ àíòè÷íîãî Õåðñîíåñó
íà ðàííþ Êè¿âñüêó äåðæàâó. Àäæå
öå íå âêëàäàëîñÿ ó çàãàëüíó âàðÿçüêó êóëüòóðîëîã³÷íó êîíöåïö³þ
ðîñ³éñüêèõ ³ñòîðèê³â. Óêàçîì â³ä
10 ëþòîãî 1784 ðîêó âîíà çì³íèëà
íàçâó Õåðñîíåñó-Êîðñóíÿ-Àõò³ÿðó
íà Ñåâàñòîïîëü.
Ïðî ïîõîäæåííÿ, æèòòÿ ³ ä³ÿëüí³ñòü ñâ. Êëèìåíòà çáåðåãëîñÿ íå
òàê áàãàòî äîñòîâ³ðíèõ â³äîìîñòåé. Íàéñòàð³øå ç íèõ – «Æèò³º
Êëèìåíòà Ðèìñüêîãî» – äàòóºòüñÿ
361-368 ðîêàìè â³ä Ð³çäâà Õðèñòîâîãî, òîáòî ÷àñîì, êîëè ðàç íà
ð³ê âîäè Êîçà÷î¿ áóõòè â³äêðèâàëè
íà ñ³ì äí³â “Àíãåëüñüêó öåðêâó” ç
íåòë³ííèìè ìîùàìè ñâÿòèòåëÿ ³
êîæåí ïðî÷àíèí ì³ã äî íèõ ïðèêëàñòèñÿ é ïåðåêîíàòèñÿ ó ÷óäåñíîìó ÿâëåíí³, ÿêùî áóëè ÿê³ñü
ñóìí³âè.
Â³äòàê, êð³ì öüîãî ïîñëàííÿ,
äî íàñ ä³éøëà òàêîæ ö³ëà íèçêà
äðåâí³õ â³äîìîñòåé â³ä ³ñòîðèê³â
ðàííüî¿ Öåðêâè, ÿê³ çãàäóþòü ñâ.
Êëèìåíòà ó ñâî¿õ ðîáîòàõ.
Êëèìåíò íàðîäèâñÿ â Ðèì³. Öåðêîâí³ ïèñüìåííèêè ïîâ³äîìëÿþòü,
ùî â ºïèñêîïñüêèé ñàí éîãî çâ³â
ñàì àïîñòîë Ïåòðî. Ïèñàëè òàêîæ,
ùî öå – òîé ñàìèé Êëèìåíò, êîòðèé çãàäóºòüñÿ ó ªâàíãåë³¿, äå
àïîñòîë Ïàâëî ãîâîðèòü ïðî ñâî¿õ
ñïîäâèæíèê³â: “Òàê, áëàãàþ é òåáå,
òîâàðèøó â³ðíèé, äîïîìàãàé òèì,
õòî ó áîðîòüá³ çà ªâàíãåë³þ ïîìàãàëè ìåí³ òà Êëèìåíòîâ³ é ³íøèì
ìî¿ì ñï³âðîá³òíèêàì, ÿêèõ ³ìåííÿ
çàïèñàí³ ó êíèç³ æèòòÿ” (Ôèë. 4,3).
Ç òèõ æå äæåðåë â³äîìî, ùî ñâ.
Êëèìåíò îñîáèñòî çíàâ àïîñòîëà Ïàâëà: “...íà òðåò³ì ì³ñö³ â³ä
àïîñòîë³â îäåðæóº ºïèñêîïñòâî
Êëèìåíò, ÿêèé áà÷èâ áëàæåííèõ
àïîñòîë³â ³ ñï³ëêóâàâñÿ ç íèìè, òà
é ìàâ ïðîïîâ³ä³ àïîñòîë³â ó âóõàõ
ñâî¿õ ³ ïåðåêàçè ¿õ – ïåðåä î÷èìà
ñâî¿ìè...” (ñâ. ²ðèíåé, “Ïðîòè
ºðåñåé”). ²ñíóþòü òâåðäæåííÿ (ñâ.

²âàí Çîëîòîóñòèé), ùî Êëèìåíò
ñóïðîâîäæóâàâ àïîñòîëà Ïàâëà â
éîãî ºâàíãåë³÷íèõ ïîäîðîæàõ.
Ç îäíèõ äæåðåë â³äîìî, ùî ñâ.
Êëèìåíò áóâ ðàáîì àáî â³ëüíèì
ñèíîì ðàáà â ðîäèí³ ðèìñüêèõ ³ìïåðàòîð³â Ôëàâ³¿â, ³íø³ æ äæåðåëà
ãîâîðÿòü ïðî ïîõîäæåííÿ ñâÿòîãî
ç çàìîæíî¿ ðîäèíè, áëèçüêî¿ äî
ðîäó Ôëàâ³¿â. Ñâÿòèé àïîñòîë
Âàðàâà ñôîðìóâàâ õðèñòèÿíñüêèé
ñâ³òîãëÿä Êëèìåíòà ³ ïîçíàéîìèâ
éîãî ç àïîñòîëîì Ïåòðîì. Äåÿê³
äîñë³äíèêè ñòâåðäæóþòü, ùî ñòîð³íêè æèòòºîïèñó ìó÷åíèöòâà òà
ñìåðò³ Ïàïè Ðèìñüêîãî Êëèìåíòà
² çàïîçè÷åí³ ç á³îãðàô³¿ ðèìñüêîãî
êîíñóëà Êëèìåíòà Ôëàâ³ÿ, ÿêîãî
áóëî ñòðà÷åíî çà íàêàçîì ³ìïåðàòîðà Äîì³ö³àíà «çà àòå¿çì», òîáòî
çà íåâèçíàííÿ îô³ö³éíî¿ ðåë³´³¿
Ðèìñüêî¿ ³ìïåð³¿ — ÿçè÷íèöòâà
(â äåêîòðèõ äæåðåëàõ ñâÿòèé
Êëèìåíò âèñòóïàº äâîþð³äíèì
áðàòîì êîíñóëà Êëèìåíòà Ò³òà
Ôëàâ³ÿ).
Áàãàòî ñâ³ä÷åíü ïðîòÿãîì ìàéæå
1900 ðîê³â ïîðîñëè ôàíòàñòè÷íèìè «ïîäðîáèöÿìè».
(Продовження в наступних числах
«Мети»)
Â’ÿ÷åñëàâ ×ÈÆÅÂÑÜÊÈÉ,
÷àñîïèñ Ëüâ³âñüêî¿ Àðõèºïàðõ³¿
ÓÃÊÖ «Ìåòà»

Цеглинка на перший храм УГКЦ в Севастополі
В редакції часопису «Мета» можна скласти пожертву на побудову храму
УГКЦ Успіння Пресвятої Богородиці у колисці українського Християнства
м. Севастополі. Кожному свідомому українцеві не треба говорити про важливість існування спільноти УГКЦ у АР Крим, яка живе під шаленим ідеологічним тиском з боку УПЦ Московського Патріархату.
Якщо бажаєте стати доброчинцями у цій святій справі, кошти можна
надіслати у будь якій валюті на р/р 26005301336262 у філії «Відділення Промінвестбанку в м. Севастополі, АР Крим». Ваші імена будуть викарбовані
в меморіальній таблиці на стінах храму, а в редакції газети «Мета» Ви
отримаєте цей симпатичний пам’ятний календар на 2008 рік. (Деталі за
телефоном 8-050-100-1077, п. В’ячеслав).
Â³äãóêè òà ïðîïîçèö³¿ íàäñèëàòè íà àäðåñó:
ïëîùà câ. Þðà, 5, ì. Ëüâ³â,
Óêðà¿íà, 79000,
òåë. (0322) 79-86-93;
òåë. (032) 233-40-73;
e-mail: meta_ugcc@ukr.net

Ðåäàêö³ÿ çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî ñêîðî ÷óâàòè ³
ðåäàãóâàòè ìàòåð³àëè. Çà äîñòîâ³ðí³ñòü ôàêò³â â³äïîâ³äàº
àâòîð.
Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà ãàçåòó «ÌÅÒÀ» îáîâ’ÿçêîâå.
Ìàòåð³àëè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ. Ðåäàêö³ÿ
ìîæå íå ïîä³ëÿòè äóìêó àâòîðà.
Äðóê: Äðóêàðíÿ ãàçåòè «Àðì³ÿ Óêðà¿íè»
Òèðàæ: 6000
Çàìîâë.

