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Хто правду чинить –
іде до світла
Іван 3,21

ЧАСОПИС ЛЬВІВСЬКОЇ АРХИЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

Остання колонка Блаженнішого Любомира

У минулому номері нашої газети ми публікували статтю Блаженнішого Любомира «Наскільки ті, кому ми доручаємо долю нашого народу, справді є богобоязливими людьми?», яку
він надіслав «Українській правді», дописувачем котрої був з 2011 року. Він знаходив правильні
і потрібні слова у найскладніші, найнезрозуміліші часи в історії нашої країни. Він ніколи не
наказував. Але вів за собою тисячі людей дорогою любові й поваги до іншого. Проповідував
любов навіть тоді, коли здавалося, що єдина зброя – злість і аґресія.
Оцей матеріал, який щойно тепер друкуємо, є останнім дописом, який появився з-під його
пера. І не лише останнім – остаточним. На превеликий жаль…
«Автор цих колонок, які час від часу з’являються в
«Українській правді», дуже вдячний читачам, котрі
не лінуються написати свою думку, свій коментар
до прочитаного. Буває, що вони згодні з поглядами
автора, і це його тішить. Однак трапляється, що
читач критикує написане. У цьому разі також слід
висловити подяку, бо такий коментар свідчить, що
людина уважно прочитала текст і не вагалася викласти свою думку.
Нещодавно надрукований в «Українській правді» матеріал під назвою «Наскільки ті, кому ми
доручаємо долю нашого народу, справді є богобоязливими людьми?» викликала низку негативних
коментарів. Найчастіше траплявся закид, що надто
багато мовиться про людей при владі, що зменшує
до них повагу. Коментатори слушно зауважують,
що реліґійність у виконанні обов’язків однаково
важлива для всіх громадян. Ті, кого ми окреслюємо
як звичайних громадян, тобто люди, які не мають
якоїсь особливої владної відповідальності, не
менше від їхніх співвітчизників, вибраних ними чи
призначених, теж повинні послідовно позитивно
поводитися, діяти як справді богобоязливі люди.
Свята правда!
Автор цих рядків хоче звернути увагу, що не існує
двох різних рівнів реліґійно натхненної поведінки.
Усі однаково повинні про це дбати, якщо справді
щиро бажають будувати краще майбутнє для нашого
народу. І всі однаково, незалежно від особистого

покликання, мають справді щиро будувати.
Звертаючи увагу на особливу відповідальність
осіб при владі, автор робить це не тому, що вважає
їх гіршими людьми, а тому, що своєю непослідовністю у поведінці вони руйнують те, що мали б
будувати.
Запитаймо себе: якою повагою в народі серед
звичайних громадян втішаються можновладці? Далеко не такою, яку б повинні мати. А хто в цьому
винен? З великою прикрістю мусимо ствердити, і
звичайні громадяни цього свідомі, що самі люди
при владі. Не буду описувати, як вони руйнують
власну репутацію.
Нехай кожна особа, що має владу, незалежно на
якому рівні відповідальності перебуває, щиро перевірить: як вона поводиться супроти інших людей, як
використовує призначений для роботи час, якими
словами звертається до інших посадовців, наскільки її слова віддзеркалюють об’єктивну правду, які
права вона собі приписує? Можновладці мають
пам’ятати, що вони видимі для звичайних громадян. Не варто створювати враження (з допомогою
технократів чи інших подібних спеціалістів) про
бездоганну діяльність, бо нічого тривкого не можна
збудувати на хитких основах.
Дуже часто чуємо питання: що і як нам робити,
аби будувати солідну державу? На це питання так
само часто чуємо таку відповідь: треба здійснити ті
чи ті реформи, наслідуючи певні національні спіль-

ноти. Крім того, звучить ще багато інших порад.
Немає сумніву, що нам треба мудро та справедливо
організувати наше суспільне життя. Але не достатньо перераховувати способи розв’язання труднощів, хоч би які мудрі та ефективні ці способи були.
Кожна людина має конкретно, відповідно до своїх
завдань і можливостей, здійснювати те, що справді
може запевнити існування держави, якою повинна
бути наша рідна Україна.
Нашим прагненням – а не просто мрією – повинно
бути те, щоб усі ми, як добре виховані сини й дочки
свого народу, здійснювали свої життєві завдання,
вкладали свою частку в розбудову загального блага
послідовними, справді богобоязливими зусиллями.
У цьому нам, Боже, допоможи!»
† Любомир

«Церковні законопроекти»: в чому основна суть

Як відомо, моральна богословська наука навчає, що
існують закони трьох видів:
Закон Божий, закон церковний і закон людський. Про
Закон Божий сперечатися не
доводиться, адже з Богом не
посперечаєшся і Його Закону
не зміниш. Його повинні виконувати всі: і царі, і псарі, – це
якщо перефразувати нашого
Поета. Тим паче, що найпер-

ше його б належало виконувати духовенству. Однак… На
превеликий жаль, так не є.
Господь Ісус Христос перед
Своїм воскресінням оснував
Свою Церкву, про що й повідомив, звертаючись до
апостола Петра: «Тож і Я
тобі заявляю, що ти – Петро
(скеля), і що Я на цій скелі
збудую Мою Церкву й що

пекельні
е е
і ворота
оро а її не
е поо
долають. Я дам тобі ключі
Небесного Царства, і що ти
на землі зв’яжеш, те буде
зв’язане на небі; і те, що ти
на землі розв’яжеш, те буде
розв’язане й на небі» (Мт.
16, 18-19). У свій час, в силу
обставин, Христова Церква
зазнала розколу на Східну і
Західну. А згодом суттєвого
потрясіння їй завдала Реформація. І, як наслідок –
кожний уламок Єдиної Христової Церкви застерігає за
собою право «зв’язувати» і
«розв’язувати». Це означає,
що кожна номінація намагається творити свій церковний
закон. І тут також не посперечаєшся: закон є закон…
Протягом свого буття людина дійшла висновку, що
демократія є оптимальним

сспособом
особо ссуспільних
с і
віді
носин. Окремі людські групи
творять свої держави, і для
ефективного розвитку обирають собі керівництво, яке
також приймає відповідні
закони, що покликані регулювати своє життя. Так витворюються закони людські,
які належить виконувати,
якщо вони не суперечать
Закону Божому. Принаймні,
так говорить Кодекс Канонів
Католицької Церкви.
А що християни, які творять
Церкву, є ще й громадянами
своєї держави, то кожна держава встановляє й закони,
щоб дотриматися якогось
порядку і поставити усі
номінації чи конфесії у приблизно
р і в н і ум о в и .
Такі закони

існують
іс ю і в Україні.
У раї і Не будучи
б
фахівцями права, не можемо
заглиблюватися у законотворчі глибини, однак маємо
зрозуміти, що такі стрімкі
зміни у нашому житті вимагають належного реагування
також на законотворчому
рівні.
(Далі
– на 8-й
сторінці.)
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Із життя Архиєпархії

«Блаженніший
Любомир
був патріархом
не за титулом,
а за внутрішнім
найглибшим
онтологічним сенсом
і змістом»,
– Глава УГКЦ у Львові

(Далі – у колонці на 3 стор.)

Помер Блаженніший Любомир Гузар
31 травня 2017 року, о 18-30, на 85-му році життя,
після важкої недуги, відійшов до вічності Блаженніший
Любомир (Гузар), Архиєпископ-емерит УГКЦ.
Прощальну церемонію Глава УГКЦ та Синод Єпископів
вирішили розпочати у Львові, а тому тіло покійного насамперед привезли до міста, де він народився і провів
велику частину свого життя.
По завершенні похоронних заходів у Княжичах під
Києвом, де останнім часом проживав Патріарх, увечері
1 червня кортеж із тілом Блаженнішого Любомира прибув до архикатедрального собору св. Юра. У супроводі
Блаженнішого Святослава та владик Синоду Єпископів
тіло покійного архиєрея занесли до собору священики.
Тут, у храмі, Отець і Глава помолився панахиду разом
із духовенством та вірними. Участь у богослужінні взяли
також владика Мечислав Мокшицький, АрхиєпископМитрополит Львівський Римо-Католицької Церкви, та
мер Львова Андрій Садовий. Відповідно до розпорядження міського голови Львова, 1 червня у місті було
оголошено день жалоби. Відтак на ратуші було вивішено
державний прапор України з траурними стрічками та
приспущено державні прапори на усіх адміністративних
будівлях. Також було рекомендовано обмежити проведення розважальних заходів.

В архикатедрі св. Юра
Блаженнішого
Любомира
молитовно прощав
Митрополит Ігор

Вранці, 2 червня, відбулася заупокійна Архиєрейська Літурґія, яку очолив Високопреосвященний владика Ігор, Архиєпископ і Митрополит Львівський, у співслужінні з єпископами Священного
Синоду та численними священиками.
За розпорядженням Високопреосвященного
Митрополита Ігоря, у соборі відбувалися постійні

чування, читання Євангелія. Двері храму були
відчинені цілодобово, щоб вірні архиєпархії та
всі бажаючі мали змогу віддати останню шану
Патріархові. Увечері цього ж дня відбувся Чин
монашого парастасу, який звершили представники
всіх монаших спільнот.
Щоб віддати останню шану Блаженнішому Любомирові, з молитовною мистецькою програмою
катедру відвідали Заслужена академічна хорова
капела України «Трембіта» та хор Львівського національного академічного театру опери і балету
ім. Соломії Крушельницької.

Представники різних реліґійних громад Львова
прощалися з Блаженнішим Любомиром

Цього ж вечора до архикатедрального собору св. Юра
молитовно попрощатись із
усопшим Патріархом прийшли
представники різних реліґій
і церк овних к онфесій. Так,
у часі молитовного чування
священнослужителів Винниківського деканату, попрощатись
прийшов помічник головного
рабина громад прогресивного
юдаїзму України, рабин громади прогресивного юдаїзму
«Тейва» Сіва Файнерман. Згідно з юдейською традицію, він

провів молитву за померлих
(«кадіш») за новопреставленого Блаженнішого Любомира на
арамейській мові.
По завершенні молитви рабина, група мирян із настоятелем римо-католицької парафії
св. Папи Івана Павла II о.
Григорієм Драусом молились
вервицю до Божого Милосердя
та псалми і молитви з латинського похоронного обряду.
Відтак молитовну естафету
підхопили представники УПЦ
(КП) на чолі з владикою Дими-

трієм (Рудюком), Митрополитом Львівським і Сокальським,
який прийшов попрощатись із
Патріархом Любомиром. Митрополит Димитрій звершив
чин панахиди та виголосив
коротку прощальну проповідь.
Уже пізно ввечері до архикатедрального собору молитовно
попрощатись із Блаженнішим
кардиналом Любомиром прибув глава УАПЦ, Митрополит
Київський і всієї України Макарій (Малетич).

При підготовці інформаційного блоку використано матеріали Прес-служби Львівської архиєпархії. Фото Ореста Сироїжки

Чотири роки тому в цьому старовинному
архикатедральному соборі святого Юра ми
раділи і дякували Богові за дар життя Блаженнішого Любомира. Тоді ми святкували його
80-літній ювілей. Тоді він стояв біля мене, у
тих самих архиєрейських ризах, в яких сьогодні урочисто спочиває. Кажуть, коли ми
втрачаємо людину, тоді настає порожнеча,
ніби ми втратили світ. А коли ми втрачаємо
велику людину, то хто може зміряти безодню
цієї втрати?! Хто може сьогодні втішити всіх
нас, які сумуємо за тим, кого ми всі, від малого до великого, називали своїм батьком? Хто
зможе його замінити? Його місце назавжди
залишиться порожнім.
Такими словами розпочав проповідницьке слово Глава і Отець УГКЦ Блаженніший
Святослав у соборі святого Юра у Львові на
Архиєрейській Божественній Літурґії за упокій
Блаженнішого Любомира 3 червня 2017 року.
«Тоді, дякуючи за дар життя Блаженнішого
Любомира, ми вдивлялися в нього, як у батька
українського народу. Він допоміг нам відкрити наше коріння, нашу тотожність, допоміг
збагнути нашу відданість, і невдовзі, після
його дня народження, Україна стала з колін
і вчинила Революцію гідності», – мовив далі
проповідник.
За його словами, у присутності батька його
діти завжди почуваються захищеними, як «у
Бога за пазухою». «Подібно ми почувалися
тоді, коли почалася війна, коли гріх, ненависть, смерть відкрили своє жорстоке і немилосердне обличчя. Але наше серце тоді не
здригнулося, бо за нашим батьком ми були
як за кам’яною стіною. Тому, коли світ облетіла звістка, що наш батько відійшов до
дому Небесного Отця, ми враз усі почулися
сиротами», – вів далі Блаженніший Святослав.
Але ким був цей чоловік? На переконання
Глави УГКЦ, ми зможемо дати відповідь на
це запитання лише з часом: «Ми знаємо, що
Господь, коли посилає людину у світ, то дає
їй завдання, місію. Між нами ми бачили патріарха Любомира, – патріарха не за титулом, не
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Із життя Архиєпархії

Львів велелюдно прощав Патріарха Любомира
3 червня, після Архиєрейської
Божественної Літурґії, яку очолив Блаженніший Святослав,
відбулася піша хода. Похоронна
процесія з тілом Блаженнішого
Любомира, у супроводі десятків
тисяч вірних і духовенства, пройшлася вулицями Львова – з архикатедрального собору св. Юра
до храму архистратига Михаїла.
Труну з покійним несли на своїх
раменах священики, миряни,
військовослужбовці.
Біля храму архистратига Михаїла Отець і Глава Української
Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав від імені
Блаженнішого Любомира попрощався з його співбратами в
монашестві, вірними, єпископатом, духовенством Львова.
Він висловив слова вдячності
всім, що так гостинно прийняли
Блаженнішого Любомира в ці
дні у Львові, зокрема, обласній
та міській владі, яка оголосила
на громадському і державному
рівні дні жалоби у Львові з приводу його кончини і так достойно
організувала похоронні дійства.
«Особливим словом сьогодні
Блаженніший Любомир звертається до нашого війська, яке його
вшанувало військовими почестями. Він, як справжній герой України, отримав найвищу військову
честь – його взяв на військові

рамена військовий лафет. Пройшла почесна військова варта,
своїм мистецтвом його вшанував
військовий духовий оркестр. Усім
вам, воїни України, Блаженніший
Любомир каже сьогодні сердечне
спасибі. Будьте мужніми, бо він
вас вимолить у Бога. А завтра
для вас вимолить перемогу
України», – сказав Блаженніший
Святослав.
З особливим словом вдячності,
сказав Предстоятель, Блаженніший Любомир звертається до
львівської громади, інтеліґенції,
наукового, мистецького Львова,
який спонтанно і відразу прийняв
його у своє товариство і вважав
його своїм. Він дякує вам за ваші
поради, за підтримку і добре
слово.
«Але особливо, – припустив
Глава Церкви, – гадаю, сьогодні
Блаженніший Любомир звертається зі словами вдячності до
української родини, до батьків,
матерів, синів і дочок, онуків і
внучок. Його діти одразу впізнавали. Їм не треба було пояснювати, хто він такий, вони його ніколи
не плутали з жодним «дідом Морозом», а, бачачи його, казали:
ось святий Миколай! Сьогодні в
Києві проходить марш за сімейні
цінності України. Думаю, надзвичайно глибокий марш на захист
сім’ї провів наш Батько – наш

Блаженніший Любомир – вулицями княжого Львова».
«Спасибі вам, батьки і матері,
які дбаєте про християнське виховання своїх дітей, яких взяли з
собою на цю останню ходу нашого Патріарха вулицями Львова»,
– сказав Предстоятель.
На його враження, сьогодні
Львів переживає щось подібне,
як під час похорону митрополита
Андрея Шептицького. «Сьогоднішній день тут творить історію.
Ви будете з гордістю розповідати
своїм дітям і внукам, що ви були
учасниками цієї історії», – вважає архиєрей.
Блаженніший сьогодні прощається зі всіма своїми співбратами
з інших Церков та інших реліґійних спільнот. «Сьогодні вкотре
він простягає свою руку і каже:
єднаймося в ім’я Боже», – наголосив Глава Церкви.
За його словами, зараз Блаженніший Любомир від’їде до
Києва, щоби лягти на вічний
спочинок біля хрещальної купелі
нашого Дніпра, аби спочити там,
де народилася наша Київська
Церква, щоби звідти голосити
своєю присутністю правду про
Українську Церкву і Божий люд.
«Проживімо наше життя так,
щоби іти за ним, за Любомиром,
і з ним разом ще раз зустрітися в
Небесному Царстві. Усією своєю
постаттю він показує нам, що це
можливо здійснити», – побажав
усім і кожному Блаженніший
Святослав.

Випускники семінарії
зустрічалися
із представниками
куріїї
З благословення Високопреосвященного владики Ігоря, Архиєпископа і Митрополита Львівського,
цього року вперше відбулася зустріч цьогорічних
випускників Львівської духовної семінарії Святого
Духа, приналежних до Львівської архиєпархії, із
представниками курії Львівської архиєпархії. У
зустрічі, яка відбулася у стінах семінарії, взяли
участь синкел у справах духовенства та священичих родин Львівської архиєпархії о. Сергій
Ковальчук, канцлер Львівської архиєпархії о.
Сергій Стесенко, віце-ректор Львівської духовної
семінарії о. Михайло Лесів та 12 семінаристів –
цьогорічних випускників.
У першій частині зустрічі відбулася відеоконференція трьох випускників – кандидатів на закордонні студії – із референтом у справах навчання
за кордоном студентів Львівської архиєпархії о.
Ігорем Трілем. Учасники відеоконференції обговорили найважливіші проблеми, що стосуються
навчання за межами України – можливості про-

живання у колеґіях, питання комунікації з митрополитом тощо. Студенти мали нагоду поспілкуватися з референтом, поставити власні актуальні
запитання.
Друга частина зустрічі була присвячена розгляду можливостей залучення випускників до
різного служіння у Львівській архиєпархії після
завершення семінарійного навчання – у період
від випуску до рукоположення, який може тривати
навіть більше року. Семінаристам надається можливість служіння у різних структурах архиєпархії
та у парафіях.
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(Закінчення, початок на 2 сторінці)

за канонами чи світськими поняттями, які минають. Ми мали патріарха за його внутрішнім
найглибшим онтологічним сенсом і змістом.
Ми мали патріарха, ім’я якого Любомир», –
додав він.
«Наш Любомир прийшов у цей видимий
світ тут, у рідному Львові, на Личакові. Був
хрищений у церкві свв. Петра і Павла, про що
він з гордістю згадував, – сказав Верховний
Архиєпископ УГКЦ. – Доля вигнанця відкрила перед цим юнаком цілий світ різних мов і
культур. І ось він прибув назад до нас, у свою
рідну обітовану українську землю, майже після
півстолітньої відсутності…»
Як наголосив проповідник, Блаженніший
Любомир довірився Богові і за Ним ішов навіть туди, куди не розумів, як старозавітний
біблійний патріарх. «Він хотів бути людиною з
великої літери, довіряв людині і слухав людей.
Скільки разів цей мудрець збирав коло себе
людей, учених і невчених, молодих і старших,
і їх слухав! У його особі, в його позиції, вірі
і святому житті ми бачили образ люблячого
батька», – додав він. Навіть тоді, коли він
картав – він любив, бо хотів добра для цієї
людини. «Він любив усіх нас, тому ніхто ніколи не боявся до нього приходити і відкривати
йому найпотаємніші закутки свого серця, бо
завжди бачив в його очах люблячого батька,
який через свою любов зрозуміє. Блаженніший
Любомир продовжує любити. Усе минеться,
пророцтва сповняться, але любов, як каже
апостол Павло, ніколи не переминає. Вона
є вічною», – сказав Блаженніший Святослав.
На його думку, Блаженніший Любомир
назавжди ввійде в історію УГКЦ і народу як
той, хто вмів єднати суперечки і погодити
протилежності, який об’єднував, любив і прощав. «Він увійде назавжди в історію усіх нас,
його духовних дітей, як батько, який для нас
є джерелом миру. Він носив у собі мир, який
є плодом Святого Духа», – вів він далі. Коли
почалася війна, Блаженніший пояснював, що
таке справедливий мир, як у ньому жити, його
будувати. Він умиротворяв усіх, бо мир був
способом його життя.
«Тепер ми розуміємо волю Отця Небесного
в особі нашого патріарха Любомира. Сьогодні – останній його візит до княжого Львова, і,
за Божим промислом, ми його проводжаємо
в той день, коли Христова Церква звершує
вселенське поминання усіх від віку спочилих
християн».
– Ваше Блаженство Любомире, дорогий наш
Батьку! Ми сьогодні тебе супроводжуємо у
твоїй пасхальній мандрівці до дому Небесного
Отця. Ти знаєш, як сьогодні Україна потребує
миру, бо ти її любив. Ти знаєш і ти увібрав у
себе увесь біль, сльози, страждання цього боголюбивого народу. Ваше Блаженство, ми вас висилаємо до неба з особливою місією. Сьогодні
тут, у цьому старовинному соборі, ми вас проголошуємо всенародним молільником за мир в
Україні перед Божим престолом. Ти відходиш
до Бога в любові та мирі і у своєму серці несеш
усіх нас. Молися за мир, за припинення війни,
за злагоду всередині нашого народу, щоб ніхто
ніколи в українському народі через насилля,
ненависть, злобу не міг прийти до влади. Поможи нам бути твоїми вірними послідовниками!
Навчи нас любити мир! Навчи нас любити один
одного! Виблагай миру для твоєї землі! – попросив Блаженніший Святослав.
За матеріалами
Департаменту інформації УГКЦ
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У МОНАСТИР ЗАВІТАЛИ
СІМ’Ї ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ
Нещодавно на Тернопільщині відбулася Всеукраїнська проща родин героїв Небесної Сотні, в
якій взяли участь близько 160 осіб з різних реґіонів держави. Центральним місцем паломництва
став Марійський духовний центр у Зарваниці,
де об’єднана горем та болем за Україну велика
християнська родина воїнів Небесної Сотні спільно
молилася за упокій душ померлих героїв та за мир
в нашій країні.
Одним із заходів прощі було відвідування Бучаччини. Сім’ї, які втратили рідних на Майдані під
час Революції гідності, побували на могилі героя
Небесної Сотні Ігоря Костенка в с. Зубрець, в
Бучацькому монастирі отців-василіян та колеґіумі
св. Йосафата, де впродовж 2007-2009 років навчався Ігор.
Великою честю для всієї колеґіанської спільноти
було приймати дорогих для всієї України людей.
На церковному подвір’ї прочан зустріли правлячий
єпископ Бучацької єпархії Дмитро (Григорак), отці
монастиря, директор колеґіуму о. Іриней Гумен,
ЧСВВ, вчителі та учні.
Біля меморіальної дошки на честь героя Небесної Сотні Ігоря Костенка учні пригадали трагічні сторінки Революції гідності та виконали гімн
колеґіуму.
Продовження заходу відбулося у храмі, де владика Дмитро звернувся до родин героїв Небесної
Сотні зі словами великої пошани та вдячності.
Правлячий єпископ наголосив, що подвиг всіх
героїв України є запорукою миру в нашій державі,
бо в Господа жодна жертва не буває марною.
На прощання мати Ігоря п. Оксана Костенко
подякувала всім за пам’ять, наголосила, що такі
прощі не є легкими для батьків загиблих, але вони
додають сили переносити біль втрати та додають
надії, що Україна таки буде незалежною.
За матеріалами collegium.osbm.info

МАРІЙСЬКІ ТА ВІВТАРНІ ДРУЖИНИ
ЗВЕРШИЛИ ПРОЩУ ДО ЗАРВАНИЦІ
Понад 4 тисячі дітей та молоді з’їхалися до Марійського духовного центру в Зарваниці на першу
Всеукраїнську прощу Марійських та Вівтарних дружин. Серед 4260 зареєстрованих учасників були
представники майже всіх єпархій УГКЦ України.
Привітав прочан та відслужив для них Божественну Літурґію єпископ-помічник ТернопільськоЗборівський Теодор (Мартинюк). У духовному
слові архиєрей наголосив на важливості служіння
дітей Богові, підкреслив значення та особливість
місії Вівтарних та Марійських дружин. Відтак владика Теодор урочисто здійснив посвяту і прийняття
нових членів згаданих спільнот.
Після обіду діти разом із аніматорами танцювали
банси, слухали катехизацію, приурочену 125-ій
річниці від дня народження Патріарха Йосифа
Сліпого та 100-річчя об’явлення Матері Божої у
Фатімі. Далі відбувся урочистий духовний концерт,
в якому взяли участь як діти з різних єпархій, так і
відомий та всіма люблений гурт «Глорія».
Після концерту діти молитовним походом рушили до чудотворною місця, де всі разом запустили
в небо символічну вервицю. Проща закінчилась
молебнем до Пресвятої Богородиці.

У Будапешті
побудують
український храм

Патріарх Святослав нещодавно брав участь
у посвяченні курії Гайдудорозької митрополії в
Угорщині. Глава нашої Церкви, який спільно з
кардиналом Петером Ердьо, Примасом Угорської
Римо-Католицької Церкви, очолив Чин освячення й
отримав від нього запрошення з офіційним візитом
відвідати Будапешт.
Дещо згодом у приміщенні Державного секретаріату Угорщини в справах реліґії і національних

меншин Міністерства людських ресурсів відбулася
офіційна зустріч Державного секретаря Міністерства людських ресурсів Угорщини Мікловша
Шолтиса з представниками української дипломатії
та громади.
Під час зустрічі сторони домовилися про будівництво храму УГКЦ в Будапешті. Угорський уряд
запевнив у сприянні будівництва українського
храму та в фінансовій підтримці.
Нагадаємо, що духовну опіку провадить о. Дам’ян
Габорій – священик Київської архиєпархії, який від
минулого року перебуває в Будапешті та опікується
вірними УГКЦ в Угорщині. У Будапешті діє парафія
Покрову Пресвятої Богородиці, яка сходиться на
богослужіння в храмі РКЦ святого Михаїла.

Збори духовенства
Луцького екзархату

Наприкінці травня у монастирі отців-василіян,
що в Луцьку, відбулися збори духовенства екзархату в рамках інституту постійної формації. Доповідачем був керівник бюро УГКЦ з питань екології
Володимир Шеремета.
Доповідач торкнувся дуже важливих питань у
сфері екології, опираючись на документи Церкви,
головно на енцикліку Папи Франциска «Laudato
Si’». Серед іншого, отці мали змогу поговорити
і поставити запитання щодо поняття вторинної
сировини, можливості ощадливого ставлення до
енергоносіїв, а також ознайомилися з ініціативами
Церкви у сфері захисту довкілля.
На закінчення владика Йосафат подякував п.
Володимирові за приділений час та розкриту про-

блематику і заохотив отців до участі в ініціативах
бюро з питань екології.
Другу половину дня отці присвятили вирішенню
поточних справ екзархату. Серед іншого, владика
наголосив на важливості приватної молитви та
молитви Часослова, поінформував духовенство
про найближчі плани на літо.

Свята місія
у Рожищах

До греко-католиків м. Рожище на Волині, з благословення Преосвященного владики Йосафата, прибув
єромонах Леонід Григоренко, місіонер Божого милосердя з монастиря блаженного Миколая Чарнецького,
що у м. Ковель. Метою його побуту було проведення
святої місії.
Щовечора в храмі св. апостола Івана Богослова о.
Леонід служив святу Літурґію, після якої відбувалися духовні науки. У спілкуванні кожен парафіянин міг відчути
духовне піднесення, отримавши відповіді на поставлені
запитання, висповідатись, прийняти святе Причастя.

В рамках святої місії о. Леонід та настоятель парафії о. Сергій відвідали Рожищенський навчально-реабілітаційний центр з порушенням опорно-рухового
апарату. Також з наукою та благословенням місіонер
завітав ЗОШ №3 та ДНЗ№2. Відбулася зустріч з дитячими та педагогічним колективами, де мали змогу
спільно помолитися та поспілкуватися.
В дружній атмосфері відбулася зустріч з працівниками Рожищенської районної державної адміністрації. А у Рожищенській центральній районній лікарні,
в рамках місій, відбулося відкриття каплички святого
Миколая Чудотворця.
Закінчилися місії відзначенням храмового свята
апостола Івана Богослова. На святкування прибув
владика Йосафат (Говера), екзарх Луцький, який
очолив Архиєрейську святу Літурґію. Також відбулося святкове водосвяття.
Повідомила Тетяна УРБАН

На Слобожанщині показали
фільм про Йосифа Сліпого

Фільм «Справа «Рифи» створили до 125-річчя з дня народження
предстоятеля Української Греко-Католицької Церкви Йосифа
Сліпого. Українські дослідники
зібрали факти минулого століття,
що розповідають про драматичні
події в українській історії та роль
у них священнослужителя. Фільм

створювали на основі знайденої в архівах аґентурної справи
«Рифи», яка була заведена проти
Української Греко-Католицької
Церкви.
Показ фільму в Полтаві організував священик УГКЦ Максим
Кролевський. Він, зокрема, наголосив: «Цього року наша Церква
відзначає 125-ліття від дня народження патріарха Йосифа Сліпого.
І звичайно, що вже є постанови
і Кабінету Міністрів, і Верховної
Ради України для того, щоб цей
день відзначити на загальнодержавному рівні. Тому власне цього
року наша Церква проводить дуже
багато різних заходів, які присвячені саме цій постаті такого великого
українця як Йосиф Сліпий».
А режисер фільму Олена Мошинська розповідає: «Ми працю-

вали два роки. Фільм знімався
потроху, поступово. Коли ми знаходили якийсь цікавий матеріал,
то їхали туди й опрацьовували.
Дуже багато роботи було приділено архівам. Чимало матеріалів
шукались по всьому світі, навіть у
Росії. Ми купили російський архів
хроніки й отримали дуже унікальні
кадри, яких в Україні не було. Тобто
він весь складений з хроніки».
Цей же фільм побачили і в
Харкові, де у свій час, під час
ув’язнення, перебував тодішній митрополит УГКЦ. Після завершення
демонстрації фільму харківський
журналіст Роман Черемський
показав будівлю, де перебував
Йосиф Сліпий під час ув’язнення.
Він же розповів про непросту історію встановлення меморіальної
дошки на честь патріарха.

Публікаціі на стор 4 підготовлено за матеріалами Департаменту інформації УГКЦ та РІСУ

ЮВІЛЕЙ ХРАМУ В ЧОРТКОВІ
Цього року церква Вознесіння Господнього в
м. Чорткові святкує свій 300-річний ювілей. Будівля храму є витвором народної архітектури,
унікальним зразком українського дерев’яного
будівництва. За словами місцевих парохіян, народні умільці спорудили цей храм без єдиного
цвяха. Разом з містом церква зазнавала жахливих
руйнувань під час нападу на Чортків татар у 1640 і
турків у 1672 роках. Повністю церква відбудована
у 1717 році, тому саме цей рік вважається новою
датою народження храму.
Святкування розпочалося Божественною Літурґією, яку очолив Архиєпископ та Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк) разом
із владикою Димитрієм (Григораком), єпархом
Бучацьким, та духовенством єпархії. «Нелегкий
шлях пройшла ця церква, але вистояла завдяки
вірі і незламності своїх вірних дочок та синів», –
відзначив митрополит під час проповіді.
Після Літурґії відбувся чин освячення води та
нагородження грамотами жертводавців і доброчинців. Відтак на площі Героїв Майдану всі жителі
міста і гості мали чудову нагоду послухати прекрасний спів народного артиста України Павла
Дворського, а також тріо священиків «Новий час».
Адже на святкування прибули не лише вірні інших
греко-католицьких парафій м. Чорткова, а й численні гості з навколишніх парохій.
Прес-служба Бучацької єпархії
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Харківська молодь
взяла участь в пішій
прощі до Вишгорода

Вже традиційною стала піша проща до Вишгорода, яка цьогоріч відбувалася водинадцяте. Вперше
учасниками прощі стали дівчата з молодіжної
спільноти «Квіти Слобожанщини» під супроводом
сестри Неоніли (Варениці).
Сама проща розпочалась із молитви біля Патріаршого собору, а далі сформована колона, яка
складалась з чотирьох груп, рушила в напрямку
Вишгорода. Окрім київських та харківських паломників, прощею ішли вірні з Вінниці, Чернігова
і Черкас. Разом з прочанами дорогу розділили
семінаристи Київської Трьохсвятительської духовної семінарії УГКЦ та отці, які піснями та мудрими
настановами додавали сил рухатись далі.

Кожна група мала свою назву та девіз. Впродовж
усієї прощі панувала молитовна, весела та дружня
атмосфера, а керівники груп допомагали прочанам
познайомитися між собою. Похід супроводжувала
натхненна церковна пісня, яку провадили братисемінаристи.
У Вишгороді прочан чекала низка молитовних та
реколекційних заходів: акафіст до Вишгородської
Богородиці, Архиєрейська Божественна Літурґія,
Часи, Велика Вечірня, похід зі свічами центром
міста, литія біля хреста, т.зв. «lectio divina», розважання над Святим Письмом, нічні чування
«Патріарх Йосиф Сліпий – ісповідник віри», євангелізаційно-мистецька програма тощо.
Місцеві прихожани храму Андрія Первозванного,
де знаходиться чудотворна ікона Вишгородської
Матері Божої, радо зустрічали прочан, частували
їх смачною вечерею та не менш смачним обідом.
Усі прочани отримали повний відпуст та з духовним піднесенням роз’їжджалися по домівках,
несучи ту чудотворну силу Вишгородської ікони
у своїх серцях.
Повідомила Марія МИТКО

Урочисто вшанували
Кохавинську ікону
Богородиці

Наприкінці травня в Кохавині,
що на Львівщині, відбувся Великий відпуст та святкування 105-ї
річниці коронації Кохавинської
ікони Богородиці. Святкування
розпочалися молебнем до Богородиці на місці об’явлення ікони,
який очолив протопресвітер Жидачівського деканату Стрийської
єпархії УГКЦ о. Василь Юрів.
Перший вечір відпустової молитви завершився духовним концертом братів з монастиря св. Ге-

рарда та молоді
зі спільноти «Кохавинські зорі».
До святкування долучилися
владика Володимир (Груца), єпископ-помічник
Львівський, та владика Михайло
(Бубній), екзарх Одеський та адміністратор Кримський, які у свій
час були настоятелями монастиря та парафії в Кохавині. Велику
Вечірню з Литією, котру служив
владика Володимир, своїм співом
торжественно супроводжував хор
«Аксіос» із храму св. Михаїла у
Львові. Після Вечірні хор виступив
перед присутніми з концертною
програмою в честь Богородиці.
Кульмінацією святкування стала
недільна Архиєрейська св. Літурґія, яку очолив владика Михайло
(Бубній).
Кохавинська ікона Богородиці
відома з 1646 року. У 1650 р.
ікона вже славилася чудотворною

силою. У 1680 р. київська воєводина Тереза Виговська спорудила у кохавинському лісі, на місці
об’явлення, дерев’яну каплицю,
куди, за наказом львівського архиєпископа Констанція Липського,
перенесено ікону. Розголос про
чудодійну силу ікони рознісся
по всій околиці. А найбільшою
подією стала коронація ікони в
серпні 1912 року, на свято Успіння
Пресвятої Богородиці, папськими
золотими коронами.
Від 1931 року чудотворним місцем опікувалися отці-єзуїти, які,
втікаючи від радянських військ у
часі Другої світової війни, залишили Кохавину і забрали з собою
чудотворну ікону до Польщі, до
міста Ґлівіце, де вона знаходиться
і до сьогодні.

У виправній колонії
освячено храм

У виправній колонії № 47 м. Сокаля відбулося
освячення храму святого Юрія Побідоносця. Його
звершив Кир Михаїл Колтун, Правлячий архиєрей
Сокальсько-Жовківської єпархії. Цей храм став
плодом спільних зусиль капелана колонії о. Андрія
Дутчака, керівництва цієї установи, осіб, що відбувають у ній покарання, та численних жертводавців.
Перед початком урочистості Кир Михаїл поспіл-

кувався з ув’язненими, розповів про особливості
військового та пенітенціарного капеланського
служіння, яке він очолює у нашій Церкві уже 21
рік. Відтак усі присутні зайшли до новозбудованого храму, де архиєрей у співслужінні багатьох
священиків звершив Чин його освячення та Архиєрейську Божественну Літурґію.
Темою євангельської проповіді Кир Михаїла були
взаємовідносини між начальниками і в’язнями.
За приклад єпископ поставив святого апостола
Павла та його наглядачів під час поїздки до Риму,
де арештований апостол підкоряється своїм наглядачам, а ті, у свою чергу, слухають і виконують
його поради у певних ситуаціях. Такими, на думку
владики, повинні бути взаємини між начальниками
колонії і засудженими, побудовані на основі поваги, довіри та взаємного слухання.
Ростислав ГАДАДА,
прес-служба Сокальсько-Жовківської єпархії

З життя УГКЦ
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ДЕНЬ МІСТА СОКАЛЯ З МОЛИТВОЮ АРХИЄРЕЯ
В останню неділю травня Сокаль святкував
День міста. З цієї нагоди на центральній площі
міста проводилися святкові заходи. Особливим
гостем свята став Преосвященний владика Михаїл
Колтун, який освятив меморіальну дошку на честь
Героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів у зоні
бойових дій на сході України.
Звертаючись до присутніх, владика Михаїл наголосив на важливості відкриття меморіальної
дошки як знаку нашої пам’яті та вдячності за подвиг цих людей: «Ми не маємо права втрачати їх з
пам’яті. Наші герої знали ціну життя, часто рятуючи
інших, жертвуючи власним здоров’ям і навіть життям. Вони віддали життя за нинішній день. Тому
сьогоднішнім жестом ми вкарбовуємо їх у свою
пам’ять, щоб завжди пригадувати собі їхній подвиг
і молитися за них, а вони молитимуться за нас».
Крім того, Преосвященний владика поділився
враженнями від 59-го міжнародного військового паломництва до Люрду, яке він очолював як
керівник Департаменту Патріаршої курії УГКЦ у
справах душпастирства силових структур України,
та від аудієнції зі Святішим Отцем Франциском,
у якій взяли участь українські військові, що були
учасниками паломництва.
Владика переказав вірним запевнення Святішого Отця про його молитву за мир для України:
«Не перестаю випрошувати в Господа миру для
дорогої української землі», – і зазначив, що «цими
словами Папа наші тягарі взяв на себе у молитві».
МИЛОСЕРДЯ ПОВИННО БУТИ СУТТЮ
В’ЯЗНИЧНОГО ДУШПАСТИРСТВА
До Патріаршого дому, що знаходиться на вул.
Хуторівка у Львові, на свої збори з’їхалися капелани пенітенціарного душпастирства УГКЦ.
Метою зібрання було обговорення теми: «Виклики
служіння у часі пенітенціарної реформи». Мета
зустрічі – дослідити та осмислити важливість
пенітенціарного служіння, виклики, які під час
нього постають, шляхи їх розв’язання і методи
покращення діяльності цього виду душпастирства.
Пояснюючи суть пенітенціарного служіння
як служіння милосердя, до учасників семінару
звернувся Преосвященний Михаїл Колтун. Владика наголосив, що ключем, який розкриває суть
такого служіння, є слова Господа у Євангелії: «Я
був у в’язниці, і ви відвідали Мене»: «Відвідуючи
ув’язненого, ми відвідуємо Христа. Інколи дуже
важко це усвідомити, важко побачити в цих особах
самого Господа. Адже, навіть караючи, Господь
виявляє Своє безмежне милосердя, роблячи все,
щоби грішника відвернути від гріха і привернути
до Себе».
Впродовж з’їзду в’язничних капеланів обговорювались теми: «Виклики служіння в часі пенітенціарної реформи», «Практичні питання морального
богослов’я і сповідництва», «Аспекти взаємодії
пенітенціарного душпастирства у програмах пробації», «Біблійні коментарі отців Церкви щодо
поневолення і свободи».
Ростислав ГАДАДА,
прес-служба Сокальсько-Жовківської єпархії
НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ ЗБУДУЮТЬ
ХРАМ БЛАЖЕННОГО МИКОЛАЯ ЧАРНЕЦЬКОГО
У неділю Святих Отців відбулося освячення
хреста та наріжного каменя під будівництво нового
храму на честь блаженного Миколая Чарнецького
у с. Смиківці, що на Тернопільщині. Чин освячення
здійснив Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк).
Місце під новий храм смиківчани з новобудов
очікували досить довго, і лише завдяки старанню
о. Євгена Флисти та молитві парафіян громада
отримала земельну ділянку. На сьогодні київське
архітектурне бюро «Ательєр» розробляє концепцію нового храму.
У зверненні до вірних архиєрей зазначив, що
храм буде місцем, де кожен зможе знайти духовний захист і спокій в бурхливий час сьогодення.
До святкування освячення долучилися також
парафіяни храму Різдва Пресвятої Богородиці, які
процесійно прийшли, щоби своєю участю у молитві
підтримати благословенну місію – будівництво
нового храму.
Цікавим є факт, що сьогодні у Смиківцях проживає селянин, якого у свій час христив Миколай
Чарнецький. Його звати Євген Дуфанець.
Повідомив о. Євген ФЛИСТА
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КІЛЬКІСТЬ ПРИХИЛЬНИКІВ
УПЦ (МП) ПОСТІЙНО ЗМЕНШУЄТЬСЯ
За три роки російської агресії проти України
кількість вірян УПЦ (МП) зменшилась. Про це в
ефірі «5 каналу» заявив директор соціологічної
служби «Рейтинг» Олексій Антипович. «За нашими
дослідженнями, після початку війни поступово і постійно знижувалась кількість людей, які визнавали
себе прихильниками або членами конфесії УПЦ
Московського патріархату. Не можна сказати, що
за ці три роки у нас зменшилась кількість храмів,
зменшилась кількість громад, зменшилась кількість священиків УПЦ (МП), але кількість людей, які
визнають себе вірянами Московського патріархату,
зменшилась», – заявив він.
RISU
УРЯД УГОРЩИНИ НАДАЄ ФІНАНСОВУ
ДОПОМОГУ КАТОЛИЦЬКІЙ ЛІКАРНІ В ІРАКУ
Міністр у справах людських ресурсів Угорщини
підписав угоду з Халдейським католицьким архиєпископом Башаром Варда щодо надання фінансової допомоги лікарні в м. Ербіль.
Ербіль є столицею напівавтономного реґіону Курдистану, який став притулком для тисяч християн,
що були змушені покинути свої міста в 2014 році
після нападу бойовиків ІДІЛ.
Сума фінансової допомоги лікарні імені св. Йосифа, яка надає допомогу в основному християнським біженцям, становить $525.000 і має покрити
витрати на медичні препарати за піврічний період.
Ця фінансова підтримка є частиною ініціативи
угорського уряду для допомоги переслідуваним
християнам.
Архиєпископ Варда зазначив, що така дотація є
«великою допомогою» для лікарні, яка надає безкоштовні ліки близько 3100 особам з хронічними
хворобами, інформує «U.S.News».

БЛИЗЬКО 100 ХРИСТИЯН БУЛИ АРЕШТОВАНІ
ВПРОДОВЖ ЦЬОГО МІСЯЦЯ В ЕРИТРЕЇ
Відповідно до даних «Open Doors» за 2017 рік,
Еритрея входить до списку десяти країн, де життя
християн є важким. Ця країна на сході Африки є
однією з найбільш репресивних, відповідно до
даних «World Watch Monitor», що інформує про
переслідування християн.
Як інформує «Catholic Culture», 10 років тому
режим Ісаяса Афверкі, президента країни від 1993
року, арештував главу Еритрейської православної
церкви і на його місце поставив нового патріарха.
У 2015 році Папа Франциск визнав Еритрейську
Католицьку Церкву – першу Східну Католицьку
Церкву, формально засновану на початку ХХ століття. До того 160 тисяч східних католиків країни
належали до Ефіопської Католицької Церкви.

який спосіб, у будь-якому місці,
в будь-який час, і ми будемо
боротися з цим усіма силами».
Про це віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс заявив
під час Всесвітнього саміту на
захист переслідуваних християн у Вашингтоні. Захід зібрав понад 600 християнських
активістів, правозахисників та
експертів, зокрема, церковних
лідерів і віруючих – як тих, хто
бореться за реліґійну свободу
у своїй країні, так і тих, хто сам
зазнає переслідувань. «Від
імені Президента Сполучених
Штатів і від мого серця я говорю, що ми з вами! І я тут – від
«США засуджують переслі- імені Президента як наочний
дування будь-якої віри, у будь- свідок його прихильності до

справи захисту християн і всіх
тих, хто страждає за свою віру
по всьому широкому світі»,
– сказав Майк Пенс. Він висловив позицію президента
США: підтримувати віруючих,
які переживають гоніння, підтримувати реліґійну свободу в
різних країнах.
Всесвітній саміт на захист
переслідуваних християн зібрав делегатів із понад 130
країн світу. У зустрічі також
взяла участь велика делегація
українських реліґійних діячів і
громадських активістів.
За матеріалами Інституту
реліґійної свободи

Íîâèì ïðåçèäåíòîì Ï³âäåííî¿ Êîðå¿ ñòàâ êàòîëèê

У привітанні, надісланому
від імені усього єпископату
Південної Кореї, митрополит
Кванджу запевнив, що єпископи моляться, аби «новий президент став великим лідером,
який приведе до повного миру
на Корейському півострові й

до розвитку корейської нації,
глибоко вкорінюючи демократію в нашій країні». Єпископат
також висловив побажання,
щоби новий глава держави,
який 10 травня склав присягу
й офіційно вступив на посаду, «керував народом у дусі

конституції країни, де слабкі члени суспільства так ож
мають людську гідність».
Мун Чже Ін виграв дострокові
президентські вибори, набравши 41,1% дійсних голосів. Він
народився 24 січня 1953 року
першим із п’яти дітей Мун Йонг
Хуна – біженця з Північної
Кореї. За фахом він адвокат і
ще студентом став на захист
прав людини. Вже в 2012 році
Мун Чже Ін взяв участь у президентських виборах від імені
О б ’ є д н а н о ї д е м о к р ат и ч н о ї
партії, але програв їх Пак Кин
Хе, після якої зайняв найвищий пост у країні. Має двох
дітей. Це вже другий католик
(хрищений ім’ям Тимофій) на
цій посаді після президента
Кім Де Чжуна (1924 2009), який
обіймав її в 1998 2003 рр.
За матеріалами: Aleteia

Êîëèøí³é ëþòåðàíèí ñòàâ êàòîëèöüêèì êàðäèíàëîì
Католицька спільнота Швеції може ділитися
своїм досвідом із Вселенською Церквою, – вважає
єпископ Андерс Арбореліус, католицький ординарій Стокгольма. Він – один із п’яти єпископів,
кого Папа Франциск назвав 21 травня у числі
майбутніх кардиналів. Єпископ Андерс припускає, що рішення Папи стало результатом його
минулорічного візиту до Швеції. Хоча ця подорож
тривала тільки два дні, Папа міг переконатися,
що місцева Церква набула виняткового досвіду.
Вона розвивається у несприятливих умовах геть
секуляризованого суспільства. Видатним є також
досвід католиків у галузі екуменізму. Сам єпископ
Арбореліус – колишній лютеранин.
Ординарій Стокгольма визнав, що його ніхто не
попередив і не повідомляв про номінацію. Коли
його повідомив про це один зі священиків, він не
міг повірити, бо досі Швеція не мала кардиналів.
«Це воістину перший такий випадок в історії цілої
Північної Європи, – каже єпископ Андерс. – Навіть за Середньовіччя, коли ми були повністю
католицькими, в нас не було кардиналів. Видно,
Папа Франциск таки має сердечну схильність до
периферій. Таким чином він хоче показати, що
також і наша спільнота, хоч мала, та важлива в
очах Бога. І важливим є наш досвід, винесений із
цього середовища, страшенно секуляризованого,

в якому Церква не тільки існує, але й розвивається. Число католиків зростає. Цей досвід може бути
цікавим для інших країн католицької традиції».
До речі, єпископ Арбореліус «походить» із ордену Босих Кармелітів, а, крім цього, також належить
до «божогробовців» – ордену Гробу Господнього
Єрусалимського (це лицарський орден, а не монаший, тому можна належати до обох). Він народився 1949 року, у 20 річному віці навернувся на
католицизм і пішов до кармелітів. На священика
висвячений 1979 року. Ординарієм Стокгольма
став 1998 року. Від 2005 по 2015 рік очолював
Конференцію єпископату Швеції.
Переклад CREDO за матеріалами: Deon

На 7-й сторінці використано матеріали сайтів: Katolik.ru, Католицький Оглядач, CREDO, Седица.ru

ФРАНЧЕСКО ТОТТІ –
КАТОЛИК І ШАНУВАЛЬНИК БОГОМАТЕРІ
Знаменитий італійський футболіст Франческо Тотті є практикуючим католиком і великим
шанувальником Богоматері. Про це написало
електронне видання «Alteia» після останньої
гри прославленого італійського футболіста, коли
Франческо, якому незабаром виповниться 41 рік,
попрощався зі столичним клубом після 25-річної
спортивної кар’єри.
У минулому році по телебаченню футболіст розповів про свою першу зустріч з Іваном Павлом II
під час аудієнції в залі Павла VI, куди Франческо
прибув разом зі своїм настоятелем: «Папа проходив поруч з нами, раптом затримався і погладив
мене по обличчю. Це мене дуже схвилювало.
Найбільше мене вразив його погляд та енергія,
яка від нього виходила... В майбутньому під час
інших зустрічей мене завжди вражав його погляд,
добрі очі й єдина у своєму роді така сила духу».
Франческо Тотті захоплюється також Папою
Франциском, який, незважаючи на свою величезну
і відповідальну роль, «здається одним із нас».
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Треба було майже двох тисяч років від появи
християнства на території нинішнього Азербайджану, аби ця земля дочекалася першого свого
католицького священика. 35-річний Бехбуд Давид
Мустафаєв став першим в історії Азербайджану
священиком Вселенської Церкви. 7 травня він
прийняв свячення з рук Папи Франциска, а 14 го
відслужив свою приміційну Святу Месу.

Перший азербайджанський священик народився
1982 року в мусульманській сім’ї. В молоді роки
служив у тамтешніх збройних силах, навіть став
офіцером повітряної оборони. Це підштовхнуло
його піти навчатися в Національну авіаційну академію, після закінчення якої він служив офіцером
Державного митного комітету.
Мустафаєв навернувся, як каже сам, «випадково». Якось просто увійшов до новозбудованого
католицького храму в Баку, де зустрів багато
прекрасних доброзичливих людей, завдяки яким
вирішив далі йти по життю разом із Христом. 2008
року він був охрищений і прийняв ім’я Давид,
долучаючись до грона бакинських католиків.
Невдовзі вступив до Вищої духовної семінарії в
Санкт-Петербурзі і по її закінченні вирішив стати
священиком. Завершивши навчання, о. Мустафаєв повернувся в Азербайджан і там далі служить
Богові й Церкві.
Джерело: CREDO

Í³äåðëàíäè ïðèñâÿ÷åíî Íåïîðî÷íîìó Ñåðöþ Ìàð³¿

АРХЕОЛОГИ ДОВЕЛИ РЕАЛЬНІСТЬ
ОДНОГО З ПРОРОЦТВ ІСУСА ХРИСТА
Ізраїльські вчені знайшли археологічні свідчення
масової різанини, вчиненої римлянами під час
руйнування Єрусалимського храму в 70 році після
Різдва Христового, які повністю підпадають під
опис, зроблений істориком Йосифом Флавієм, і
пророкування Ісуса Христа в Євангелії про те, що
від Єрусалиму «не залишиться каменя на камені».
Археологи проводять розкопки в південно-східній частині міста, неподалік Храмової гори. Саме
там вони знайшли наконечники стріл і метальні
знаряддя для баліст. У розкопках також беруть
участь біологи та геологи. По завершенні робіт
знайдені артефакти планується виставити для
загального огляду.
Ізраїльська преса вже назвала відкриття «ляпасом ЮНЕСКО», яка засудила Ізраїль за «окупацію
східної частини Єрусалима». У резолюції, внесеній
групою арабських держав, Ізраїль названо державою-окупантом, а проведені ним розкопки та інші
роботи в східному Єрусалимі, включно зі Старим
містом, засуджуються як порушення міжнародного
права. Влада Ізраїлю різко розкритикувала цей
документ.

ОБРАЗ ХРИСТА ЧУДЕСНИМ ЧИНОМ ВЦІЛІВ
У ПРАВОСЛАВНОМУ ХРАМІ МОСУЛА
Група працівників гуманітарної місії виявила
справжнє диво серед руїн православного храму в
центральній частині Мосула після звільнення його
від бойовиків терористичного угрупування ІДІЛ.
Його вдалося зафіксувати на відео, повідомляє
«Christian today».
«Я зараз перебуваю на місці знищеної православної церкви в центрі Мосула, – каже репортер
Віллінгхем у своєму репортажі. – Ми затримаємося
тут на хвилину, щоб ви своїми очима могли побачити масштаби руйнувань. Місцевий мусульманин
Валід помітив тут щось незвичайне. Коли ми з
товаришем пробиралися серед руїн, він гукнув до
нас: «Агов, погляньте-но сюди!» Він вказав нам
кудись угору. Ми підняли голови і побачили це
приголомшливе диво», – каже репортер.
Камера впіймала в фокус склепіння храму, де під
самим куполом зображений дивовижний, немовби
летючий у небі образ Ісуса, який чудесним чином
Переклад CREDO за матеріа- вцілів від знищення.
лами: Niedziela
ПЕРШИЙ У СВІТІ РОБОТ-«СВЯЩЕНИК»
З’ЯВИВСЯ В «СТОЛИЦІ РЕФОРМАЦІЇ»
Євангельська церква в німецькому місті Віттенберґ розробила робота BlessU-2, який «виконує
ки дерева – це останки дерев’яного ковчега Ноя. функції священика», спілкуючись із парафіянами
Як підкреслив один із членів групи, поки що не і «благословляючи» їх, пише газета «The Mirror».
можна стверджувати на 100%, що уламки нале- «Це експеримент, який повинен викликати дискусію (в Церкві)», – заявив прес-секретар Єванжать Ноєвому ковчегу, однак імовірність того, що гельської церкви в Гессе і Нассау Себастьян фон
це все-таки він, становить 99,9%.
Герен.
Робота планується виставити під час урочистостей, присвячених ювілею Реформації. Виглядає
він як металевий корпус з сенсорним екраном,
з двома руками по боках, головою з очима і
цифровим ротом. Робот «священик» бажає всім
відвідувачам храму «теплого прийому», а також цікавиться, чи бажають ті отримати благословення.
Потім він запитує у віруючого, якого благословення
він хоче, після чого піднімає руки до неба, читає
уривок з Біблії і промовляє: «Бог благословить і
захистить вас». Після цього прихожанин може роздрукувати біблійну цитату, виголошену роботом.
Віттенберґ відомий тим, що 500 років тому на
дверях тутешньої Замкової церкви Мартін Лютер
прибив свої «95 тез», і цю подію прийнято вважати
відправним пунктом Реформації.

Голландські єпископи посвятили свої дієцезії Непорочному
Серцю Пресвятої Богородиці
Діви. Цей акт було здійснено під
час урочистої Вечірні, правленої
в середньовічній базиліці Внебовзяття у Маастріхті. На урочистості були всі нинішні правлячі
єпископи Церкви в Нідерландах,
ординарії та помічники. Очолив
богослуження кардинал Віллем
Ейк, митрополит Утрехта. У принагідній проповіді він зазначив,
що про посвячення Непорочному
Серцю Росії та інших країн просила Мати Божа у Фатімі.
Голландський кардинал на- коли в Португалії правив жоргадав винятк овий к онтек ст стокий антицерковний режим:
об’явлень. Вони відбувалися, священикам заборонялося но-

сити духовне вбрання, монаші
ордени було ліквідовано, єзуїтів
позбавили громадянства, заборонили викладати реліґію в школах. Передбачалося, що за два
покоління в Португалії вдасться
викоренити католицьку віру.
Проте цього не сталося, зокрема,
завдяки відродженню віри після
об’явлень у Фатімі, – нагадав
примас Голландії, нині однієї з
найбільш секуляризованих країн
Європи. Він додав, що Церква в
Нідерландах тепер розраховує
на особливу опіку Діви Марії.

Ó÷åí³ ç Ãîíêîí´ó çíàéøëè ðåøòêè Íîºâîãî êîâ÷åãà

За повідомленням видання «Express», група
вчених із Гонконґу запевняє, що знайшла останки
легендарного Ноєвого ковчега. За словами дослідників, залишки було виявлено на горі Арарат,
що знаходиться в Туреччині.
Науковці знайшли шматки дерева на висоті 4
тисячі метрів над рівнем моря, пише видання.
Зразки деревини дослідили – їм близько 4.800
років. Експерти впевнені в тому, що знайдені шмат-
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Влада Єгипту повідомляє про щонайменше 26
убитих і 25 поранених під час нападу на автобус
із християнами-коптами. Губернатор провінції
Мінья Ессам аль-Бедауі повідомив, що озброєні

невідомі обстріляли християн, коли вони їхали до
монастиря на південь від Каїра.
Ті, кому вдалось вижити під час атаки, розповіли, що десять бойовиків ІДІЛ не просто відкрили
вогонь по автобусу, в якому християни їхали до
монастиря св. Самуїла Ісповідника, але змусили
жертв вийти з автобуса і кожного по черзі запитували, чи він є християнином, а вже тоді стріляли
в них.
За словами одного із капеланів групи о. Рашида,
кожному з паломників при виході з автобуса пропонували зректися християнської віри і визнати
іслам, однак усі вони, включно з дітьми, відмовились. Усіх їх вбили пострілом в голову або в шию,
інформує Breitbart.com.
Джерело: radiosvoboda.org

СВЯЩЕНИКА Й ВІРНИХ
ВИКРАЛИ ПІД ЧАС МОЛИТВИ
Озброєні ісламісти викрали кількох людей із католицької катедри в Мараві, що на півдні Філіппін, у
ході боїв з урядовими силами, – повідомляє влада.
Храм підпалили, місце перебування викрадених
невідоме. Викрадачі пов’язані з угрупованням
«Абу Саяф». Вони увірвалися до кафедрального
храму просто під час молитви і захопили священика разом із кількома вірянами. Повстанці погрожують убити заручників, якщо філіппінський уряд
не відведе частин, які борються з ісламістами.
Архиєпископ Сократ Вільєґас закликав повстанців звільнити заручників. Він також просить про
молитву за викрадених і звернувся до уряду, аби
до безпеки заручників поставилися як до пріоритету в цій ситуації. За твердженням філіппінських
церковних властей, ніхто з тих, хто на той час
молився у храмі, не брав участі у боротьбі між
урядовими силами та повстанцями. Також у храмі
не було озброєних людей.
Переклад CREDO за матеріалами: Deon
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Дуже неоднозначну реакцію
у церковних колах викликає
намір українських депутатів
прийняти нові закони, які
покликані зрівноважити міжконфесійні відносини, а також
відносини «держава – Церква». Особливо протестують
духовенство і вірні Московського патріархату, яких чому
називають Українською Православною Церквою Московського патріархату. Ця
конфесія розпочала широку
інформаційну кампанію проти
двох «церковних» законопроектів, розгляд яких заплановано найближчим часом.
Ми намагалися розібратися
в усіх перипетіях довкола
обговорюваних документів,
адже багато хто про них чув,
але мало хто до кінця знає
суть справи, про що у них насправді говориться і чим це не
подобається УПЦ МП.
Ці законопроекти коментує
один із їх співавторів – народний депутат Віктор Єленський, і про це читаємо на
сайті Релігійно-інформаційної
служби України (RISU): «Цим
проектом доповнюється існуючий закон «Про свободу
совісті та релігійні організації» пунктом про спрощення
процедури внесення змін
чи перереєстрації статутів
релігійних громад. Так автори пропонують, щоби долю
парафії вирішували самі віру-

ючі цієї громади,
а не єпархіальне керівництво
чи митрополія.
Отже, зміни зможуть внести за
згодою більшості
від членів громади на парафіяльних зборах. Виникає логічне
питання, а хто ж є членом
громади, адже на більшості
парафій відсутнє фіксоване
членство. Законопроект визначає, що належність до
громади визначається самоідентифікацією та участю у
релігійному житті громади.
Основні критики цього законопроекту, а це, зокрема,
вище керівництво УПЦ, РПЦ
та представники «Опозиційного блоку», заявляють, що,
згідно з цим законопроектом,
до парафії можуть приїхати
будь-які сторонні люди та,
проголосувавши та парафіяльних зборах, змінити юрисдикцію громади. Однак цього
в принципі не може відбутися,
оскільки, щоби приймати
участь у зборах, треба, відповідно до законопроекту,
приймати участь у релігійному житті громади, тобто бути
прихожанином.
Більше того – для того,
щоб не виникало суперечок
та голосування не було фіктивним, Комітет з питань
культури і духовності запропонував додатковий запобіжник: остаточну правочинність
загальних зборів має визнати
керівний орган громади (парафіяльна рада, членське
зібрання тощо). Таким чином
виключається будь-яка можливість привезти «туристів»
зі сторони, щоб ті проголо-
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«Церковні законопроекти»: в чому основна суть
сували і перевели громади в
іншу юрисдикцію.
Однак численні негативні
заяви у ЗМІ щодо цього законопроекту частіше всього
є маніпулятивними, оскільки
вони зосереджуються на одному пункті законопроекту, і,
на жаль, не аналізують його
повністю. Митрополит
Онуфрій навіть заявив,
що «відбувається підміна понять, і територіальну громаду ототожнюють із релігійною
громадою». Хоча, як
видно з самого тексту
законопроекту, право
участі у голосуванні
щодо будь-яких змін
надаються не за місцем проживання людини, а за її участю у
релігійному житті громади.
Критиків цього документа, перш за все
з УПЦ, хвилює, що ці
правки зроблять можливим переходи парафій з Московського до
Київського патріархату там,
де цього вимагають віруючі
(зараз вони не мають на це
законної процедури).
«Держава не має права і не
буде втручатися в автономію
релігійної громади, і порядок,
згідно з яким будуть регулювати релігійне членство,
лишається на розсуд самої
громади. Головний механізм
полягає в тому, що людина
не лише ототожнює себе з
громадою, але й бере активну релігійну участь у її житті.
Зміни полягають і в тому, що
у разі рішення більшості про
зміну юрисдикції, вони так
само отримують і релігійне

й
і і і
майно»
–наголошує ініціатор
документу В.Єленський.
Другий законопроект, що
викликав резонанс у ЗМІ, є
документ № 4511. Цей документ створює нові умови для
функціонування конфесій,
центри яких знаходяться в
країні-агресорі. Так, запрова-

О
й
Однак
його
метою є захист національних інтересів України
через законодавче встановлення особливого статусу
релігійних організацій, керівні
центри яких знаходяться
в державі-агресорі, що, на
думку авторів законопроекту,
створить можливість уповноваженим державним органам України своєчасно
м. Полтава,
виявляти та належним
Самсонівська церква
чином реагувати на потенційні деструктивні
впливи зовнішніх чинників з використанням реліґійних факторів і впливів на громадськість, а
також порушень територіальної цілісності і
державного суверенітету
України».
Як бачимо, основними і, вочевидь, єдиними протестувальниками
проти прийняття Верховною Радою України цих
законів є Московський
патріархат. І чого б це?
Адже йдеться про територію України, закони
джується підписання додатко- України, Церкву в Україні…
вих договорів між державою Щоб коротко окреслити суть
та релігійними організаціями проблеми, ще один зі співавтакої конфесії. Зокрема, вста- торів законопроекту № 4511
новлюється обов’язковим по- депутат Дмитро Тимчук погодження кандидатів на вищі яснює: «Все, що ми хочемо
церковні посади та запро- від цієї Церкви [УПЦ (МП)]
шених іноземних релігійних зазначеним законопроектом
діячів з державними органа- – це змусити її взяти на себе
ми. Також у разі виявлення зобов’язання не здійснювати
факту співпраці представни- антиукраїнську діяльність в
ків громади з терористами, Україні». А це означає, що
держава залишає за собою прихильникам Московського
право припинити діяльність патріархату пора остаточно
усвідомити, що воістину Укратакої громади.
Цей законопроект критику- їна – не Росія. Законно…
ється за надмірне втручання
о. Іван ГАЛІМУРКА
органів державної влади у
внутрішнє життя конфесій.

«Нас може очікувати величезний крах…»
Нещодавно перечитав
допис однієї моєї дуже
доброї знайомої – жертовної дівчини, матері,
волонтерки, яка відверто
визнала, що переживає
страшенну кризу віри,
яку вона окреслила атеїзмом. Хтось, коментуючи її, слушно визнав, що
такий стан духовний
сьогодні переживає немало людей в Україні. Його
корені є досить складні.
Проте, за моїми спостереженнями, криза віри у
багатьох, навіть досить
практикуючих людей,
береться з того, що вони
не бачать справедливості. Злочини Майдану не
покарані, ті, що боролися
за справжню безолігархічну Україну, сидять у
тюрмах або є переслідуваними і т.д.
Треба визнати, що
кризу віри породжує як

війна, так і добробут.
Різниця тільки у постановці питання. Війна
ставить перед людиною
питання: а де є Бог?
Натомість добробут запитує людину: а навіщо
Бог? В одному й другому
випадку ситуація людини не вирішується, а навпаки – поглиблюється.
Логічним виникає питання: що робити?
Колись мені довелось
чути розповідь одного
священика, єврея з походження, який свою
дорогу до священства
розпочинав з невірства.
А сталося це тому, що
на його очах затьмарені
прихильники ідеології фашизму повісили
маму, тата і маленького
братика. Мама і тато померли відразу, а маленький братик ще довго
боровся за життя, доки

не віддав духа. У той
час солдати покурювали
сигарети і сміялися. І
тоді він сказав собі, що
якби Бог існував, то він
би врятував точно його
батьків і братика.
Пройшов час. Він пережив концтабір, став
професором. Але питання про те, де у той
час, коли вбивали його
рідних, був Бог, не давало йому спокою. Одного разу він відкрив з
цікавості Євангеліє від
Матея і почав читати
розповідь про страждання Христа і зраду всіх,
хто за Ним слідував. По
деякому часі він дійшов
висновку, що Бог все ж
таки був у той час. Він
боровся з усіх сил за
життя його братика, але
люди зі злості намагалися вбити Бога у його
братику. Цей висновок

привів його на дорогу
священства.
Згадую про цей випадок тільки тому, що
багато людей переживає
подібні ситуації. Внутрішньою відповіддю
кожної людини може
стати помісною пам’ять
про те, що винуватцем
зла у світі є не Бог, а
людська воля, яку Бог
дарував людині як незмінний дар. І саме щоб
не творилося зла ще
більше у світі, необхідно виховувати людську
волю до добра. Добра,
але не добробуту! Бо
добробут не дає відповіді на питання щодо
існування терпіння і зла!
Це є також велике моє
застереження нашій
владі. Розумію, що ситуація не є простою.
Бути зараз при владі не
є просто. Але якщо не

дати людям відповіді на
питання про справедливість і не сіяти віру в
Бога та любов до ближнього, то усі реформи
підуть нанівець, а нас
може очікувати величезний крах. Історія України
вже пережила гетьманщину і коліївщину, і дуже
не хочеться, щоб це
повторилося. А якщо
не хочеться, то треба

зрозуміти, що майбутнє
України – за здоровою
і багатодітною сім’єю,
де виховується любов
і жертовність. Дорогу
ж до того майбутнього
головно торуватиме священик і вчитель.
Зрештою, час покаже!
о. Юстин БОЙКО,
студит
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Чому Папа у Фатімі назвав себе «єпископом, одягненим у біле»?
Під час прес-конференції
прес конференції
ії
ії
на борту літака, яким Папа
Франциск повертався з Фатіми до Рима, одне з запитань,
поставлених йому, стосувалося сказаного ним у Фатімі:
«єпископ, одягнений у біле».
Досі ці слова безсумнівно застосовувалися щодо св. Івана
Павла ІІ та мучеників ХХ століття, у загальному контексті
Третьої фатімської таємниці
й замаху на життя Папи
Войтили.
Папа Франциск, відповідаючи
на запитання журналістів, зазначив, що молитва, яку він прочитав перед статуєю Фатімської
Богородиці, була складена не
ним. Він зосередився на зв’язку
слів про єпископа у білому та
Матір’ю Божою – Білою Пані, а
також на хрестильному білому
одязі невинних дітей. «Думаю,
що через біле намагалися дослівно виразити це прагнення
миру, невинності, непровадження війни проти іншого. Тодішній
кардинал Ратцінґер повністю
й чітко пояснив Третю таємницю», – сказав Папа.
Молитва Франциска у Фатімі
– це один із моментів перебування Папи у Португалії 12
13 травня 2017 року. Там він,

зокрема, молився в Каплиці
об’явлень, що в санктуарії Матері Божої Святого Розарію.
Саме там, у місці, званому
Кова да Іріа (Долина миру!),
1917 року Богородиця являлася
малим пастушкам.
Святіший Отець приїхав до
санктуарію з міського стадіону,
на якому приземлився військовий гвинтокрил, що доставив
його з льотної бази «Монте
Реал», віддаленої від Фатіми
на 40 км. Стадіон, на якому відбуваються ігри клубу «Centro
Desportivo de Fátima», отримав
ім’я Папи Франциска, і після
прильоту Святішого Отця там
було відслонено пам’ятну та-

бличку з назвою «Estadio Papa
Francisco».
Своїм звичним папамобілем
Франциск проїхав вулицями
містечка до санктуарію Матері
Божої Святого Розарію. Його з
ентузіазмом вітали близько 300
тисяч вірних, згромаджених на
площі перед базилікою. Над
їхніми головами майоріли прапори численних держав. Папа
повільно проїхав через середину площі, вітаючи паломників.
Перші кроки він скерував до
Каплиці об’явлень, що належить до комплексу санктуарію
і знаходиться по правій стороні
площі. Там стоїть оригінал статуї Фатімської Богородиці, в ко-

кулю що
рону якої вмонтовано кулю,
була вийнята з тіла Івана Павла
ІІ після замаху на його життя,
що стався 13 травня 1981 року.
З нагоди Апостольського візиту
славнозвісну статую винесли
перед вхід до каплиці.
Спочатку Франциск поклав
біля підніжжя скульптурного
зображення Матері Божої букет
білих троянд, після чого, стоячи,
зосереджений, досить довго
молився в тиші, яка запанувала
також на всій площі. Чимало
згромаджених там людей молилися разом із Папою, плакали.
Дехто приніс із собою невеликі
скульптурки Фатімської Богородиці.
Потім, давши собі час на особисту молитву, Папа Франциск
зачитав португальською мовою
молитву, написану з нагоди
його паломництва до Фатіми.
Він подякував Богові за те, що
«завжди і всюди діє в людській
історії». Прибувши «як пророк
і посланець», він благав «про
згоду на світі поміж усіма народами». Марію, Мати Милосердя, він просив, аби споглянула
на радості, а не на болі «людської родини, яка страждає і
плаче у цій долині сліз».

– О ласкава
ласкава, о милостива
милостива, о
солодка Діво Маріє, фатімська
Царице Розарію! – молився
Папа. – Вчини, щоб ми йшли
за прикладом блаженних Франциска й Гіацинти, і всіх тих,
хто присвячує себе проповіді
Євангелія. Так ми пройдемо всі
дороги, будемо паломниками
на всіх дорогах, повалимо всі
мури і подолаємо всілякі кордони, виходячи до всіх периферій, виявляючи Божий мир і
праведність.
Саме так, звучало у папській
молитві, ми зможемо показувати всім, що Бог існує, що Бог
є, що Бог живе посеред свого
люду, «вчора, нині й по саму
вічність».
Святіший Отець поклав до
ніг Богородиці золоту троянду
і перехрестився. Це вже третя
золота троянда, подарована
Фатімській Матері Божій папами. Першим такий дар склав
блаж. Павло VI (1964), потім у
2010 році свою троянду Фатімській Діві приніс папа Венедикт
XVI, перебуваючи у Фатімі. Урочистість завершилася папським
благословенням.
Переклад CREDO
за матеріалами: Niedziela, Deon

«землю індивідуалізму та
особистих планів» і розпочинає «святу подорож», повністю ввірившись тій Любові, Яка
його покликала, голос Якої
прозвучав у його серці. Тому
священик, подібно, як рибалки з Галилеї, залишає свої
сіті та йде за Христом. Отож,
священик, щоб бути успішним
«рибалкою людей», повинен
завжди перебувати у тісному
зв’язку із Господом через
молитву. Д ушпастирське
служіння не є перешкодою
молитовному життю. Саме у
семінарії людина здобуває те
вміння гармонійно поєднати
час молитви, праці та відпочинку. Кожного дня священик
потребує зупинитись, прислухатись до слів Господа Бога,
стати перед кивотом.
Продовжуючи, Папа вказав
на потребу постійної формації, адже священик є тим, хто
завжди в дорозі, хто постійно
перебуває на шляху вдосконалення. Священик ніколи не
повинен думати, що він вже
осягнув бажаний результат
у духовному житті; навпаки,
його руки завжди повинні
бути простягнуті до Господа,
дозволяючи Йому себе виховувати та вдосконалювати.
Саме тому священик повинен
завжди осучаснюватись та
бути постійно відкритим на
Божі несподіванки. У цьому
священикові сприятиме пере-

бування «в мережі» з іншими
священиками, дбання про
священиче сопричастя.
На закінчення Вселенський
Архиєрей підкреслив, що
життя священика не є бюрократичним виконанням
обов’язків чи якоюсь сукупністю реліґійних чи літурґійних практик, які потрібно
звершити. Священик – це не
бюрократ, а пастир Божого
народу. Бути священиком –
це віддати життя Господеві
та людям, нести у власному
тілі радості та смутки інших
людей, витрачати на них
час і сили, щоб лікувати їхні
рани, подаючи всім ніжність
Бога-Отця. Мова йде про те,
що священик повинен бути
серед людей, бути близьким
до них: не лише як друг, але
як той, хто вміє розділити
цілим серцем їхнє життя, вислухати їхні запитання та в
дієвий спосіб стати учасником
їхнього життя. Люди, зокрема,
молодь, не потребують професіонала святих речей чи
якогось героя, тобто когось
ззовні, чужого, а прагнуть
священика, який би вмів щиро
розділити їхні труднощі і радості, який би був поруч, який
би вмів з любов’ю вислухати
їх, тобто який би мав серце,
повне любові та співчуття.

Папа назвав три риси доброго священика
«Радію, що кілька місяців
після проголошення нової
«Ratio Fundamentalis» можу
обговорити з вами великий дар
священства. Цей документ
говорить про цілісну формацію, яка здатна охопити всі
життєві аспекти, і, таким
чином, вказує на шлях для
виховання учня-місіонера. Це
є прекрасний шлях, але водночас і вимогливий», – розпочав
свою промову Папа Франциск,
приймаючи 1 червня 2017 року
учасників Пленарної Асамблеї
ватиканської Конґреґації у
справах духовенства.
Папа звернув увагу на два
аспекти життя, зокрема, молодих священиків, у яких він
бачить молодість Церкви: з
одного боку – на ентузіазм
та радість священства, а з
іншого – на труднощі та боязні
апостольського служіння.
На переконання Папи, молодий священик відчуває в
глибині своєї душі радість
та силу отриманої під час
свячень благодаті, але також
і тягар відповідальності, який
покладений тепер на його
плечі, як теж і очікування Божого народу. «Як переживає
все це молодий священик?
Що він носить у своєму серці?
Чого потребує, аби його ноги,
що біжать, несучи новину
Євангелія, не були спаралізовані перед страхами та
першими труднощами?» –
над цими питаннями Папа
заохотив задуматись членів
Пленарної Асамблеї.
Серед іншого, Святішій
Отець наголосив, що необхідно признатись до того, що
дуже часто люди поверхнево
та надто легковажно критикують молодь: мовляв, вона

сьогодні дуже нестабільна
та позбавлена ідеалів. Без
сумніву, існують молоді люди,
тендітні, розгублені та заражені культурою споживацтва
й індивідуалізму, проте це не
повинно затьмарювати наші
очі, аби визнати, що сьогоднішня молодь теж здатна до
високих ставок у житті, до
великодушного прямування
життям, до погляду в майбутнє з надією, незважаючи на
те, що сучасне суспільство
цю надію втрачає. Молодь є
креативною, сміливою до змін
та великодушною до інших чи
заради таких ідеалів як солідарність, справедливість та
мир. Незважаючи на всі обмеження, молодь завжди є великим ресурсом! У цьому ключі
Папа закликав поглянути на
молодих священиків, яких, як
бачимо у світлі Святого Письма, Господь кличе, довіряє їм
та висилає їх на місію.
Як показують приклади зі
Старого та Нового Завітів,
Господь Бог кличе до проповідування та місії різних
людей, але це покликання ніколи не ґрунтується
на людських силах та здібностях покликаних, але на
їхній готовності до того, щоб
Святий Дух провадив ними.
«Ось те, що я б хотів сказати
молодим священикам: ви –
покликані, ви – дорогі для
Господа! Бог дивиться на
вас із ніжністю Батька, і після
того, як влив любов до Себе
у ваше серце, не дозволить,
щоб ви похитнулись у своїх
кроках. В Його очах ви цінні
і Він вірить, що ви будете на
висоті місії, до якої Він вас
покликав», – мовив Святіший
Отець, наголосивши на тому,
що дуже важливо, щоб паро-

хи та єпископи підтримувати
молодих священиків, додаючи їм відваги та сміливості,
і не клопотались надмірно
тим, щоб заповнити вакантні
місця.
У цьому контексті Папа наголосив на двох справах. Поперше, не слід заповнювати
вакантні місця людьми, які не
мають Господнього покликання, а необхідно добре перевірити покликання кандидата,
впевнитись у тому, що його
насправді кличе Господь,
а не якісь інші причини. Не
слід приймати всіх лише з
огляду на те, що нам потрібні
священики. А, по-друге, не
можна залишати молодих
священиків самих, наодинці.
Священикам, зокрема молодим, необхідна близькість
їхнього єпископа, їм потрібно
відчувати, що вони мають
батька, який завжди поруч.
«Не можна керувати дієцезією без близькості, не можна
виховувати та освячувати
священика без батьківської
близькості єпископа», – підкреслив Єпископ Риму.
А переходячи до нещодавно проголошеного документу «Ratio Fundamentalis», у
якому говориться про священика як про учня-місіонера,
що перебуває у постійній
формації, Святіший Отець
забажав торкнутися важливих рис поведінки молодого
священика.
Спершу він вказав на необхідність постійної молитви.
Щоб бути «рибалкою людей»,
священик повинен насамперед сам усвідомити, що
Христос його впіймав Своєю
ніжністю. Покликання священика розпочинається з того
моменту, коли він залишає
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Прослава Духовних Героїв
Недільного дня 28 травня
у Львові, як і по інших містах
України, відбулося урочисте, велелюдне відзначення
Свята Героїв. Це щорічне
свято в Україні встановлено
на честь українських борців
за волю України, передусім,
лицарів Київської Русі, козаків
Гетьманської доби, опришків,
Українських Січових Стрільців, вояків Армії УНР, УПА та
діячів ОУН.
Знаменно й символічно, що
цього святкового дня відбувся
чудовий, унікальний, високодуховний захід на прославу
блаженних священномучеників УГКЦ – духовних героїв
українського народу. Колективи львівських державних
музичних шкіл №8 і №10 у затишній залі Палацу мистецтв
провели мистецьке й інформативне дійство, присвячене
українським новомученикам
ХХ століття, проголошених
св. папою Іваном Павлом ІІ в

2001 році блаженними.
В основу дійства було покладено історично-вокальний
цикл «Блаженні» відомого
творчого тандему – поета
Василя Богдана Мендруня,
отця-монаха ЧСВВ, і композитора Мирона Дацка, які віддавна творчо співпрацюють
на ниві духовного мистецтва.
До речі, цікавими видаються дати їхніх народжень.
Отець Мендрунь народився
у свято Благовіщення Пресвятої Діви Марії, а композитор Дацко – у свято Покрову
Пресвятої Богородиці. Чи не
було запрограмовано звища
їхні таланти, їхню діяльність
на духовній ниві? Чи не сама
Мати Божа допомагає їм у так
плідній праці?
І ось у святковому концерті
у виконанні учнів музичних
шкіл прозвучали 23 вокальні
твори, присвячені 27 блаженним мученикам. Справжнім бальзамом для сердець

глядачів було бачити, якою
гарною і талановитою є наша
молодь, яка натхненно й
зворушливо виконувала ці
чудові пісні. Думається, що,
вивчивши і пропустивши крізь
себе слова прослави блаженних, учні зачерпнули собі
частку духовної благодаті.
При цьому слід відзначити
велику заслугу педагогів цих
музичних шкіл і директорів
Світлани Карпович та Олени
Ященко.
Важливим і дуже корисним було, що ведуча дійства
артистка Закарпатського музично-драматичного театру
Оксана Карпович перед виконанням вокальної прослави
коротко зачитувала основну
інформацію про постаті й
діяльність блаженних новомучеників.
Цікавим і певною мірою
унікальним був виступ сина
одного з мучеників. Любомир
Лиско, доцент Національного

лісотехнічного університету, науковець і громадський
діяч, дещо розповів про свого
батька о. Романа Лиска, який
є наймолодшим серед новомучеників, оскільки його замордували чекісти у віці 35
років. Знаменно, що особливо
катували його за допомогу
українським підпільникам,
про що мали деякі свідчення
допитуваних людей. Конче
хотіли вони довідатися про
зв’язки з Романом Шухеви-

чем, з яким отець справді був
добре знайомим, про його
місцеперебування, та нічого
не довідалися. Закатували
до смерті, проте не отримали жодних відомостей, що
засвідчує тепер кримінальна
справа о. Романа Лиска. Для
нас це – яскравий приклад
поєднання духовного і національного героїзму українців!
Лідія КУПЧИК

Історія одного зцілення
(як онкохворий відбудував церкву і видужав)

Хтось назве це збігом, хтось
– Божою волею, але для американця Ґреґа Томаса, який
спочатку дізнався про те, що
знаходиться на термінальній
стадії раку, а потім втратив
роботу, безкорисливий ремонт церкви став єдиною
втіхою в житті. Втіхою, яка,
цілком можливо, врятувала
йому життя та допомагала відволіктися від гнітючих
думок.
Ґреґу Томасу було 57 років,
коли лікарі приголомшили
його жахливою звісткою. Медики виявили у літнього чоловіка неоперабельний рак
четвертого ступеня. На їхню

думку, жити бідоласі залишилося не більше декількох
місяців. Родині Ґреґа порекомендували потихеньку починати готуватися до похорону.
Щоб не піддатися депресії,
чоловік долав стрес, рятуючись прогулянками з вірним
псом.
Якось одного разу Ґреґ прогулювався новим маршрутом.
Дорога привела похилого
страждальця до воріт старого кладовища. Колись давно
чехи-переселенці побудували
там церкву, але останні 70
років її двері були замкнені.
«Я неодноразово намагався
потрапити в занедбану церк-

У р о к

ву, але вона завжди була
закрита. Кожного разу, коли я
приходив до замкненої церкви, у мене виникало бажання
молитися. Тоді я сідав на східці і подумки просив небеса допомогти мені», – згадує Ґреґ.
Присівши на порозі покинутої святині, чоловік розридався як дитина. Потім витер
сльози, глянув на понищені
стіни церкви і раптом зрозумів, в чому полягає його місія!
«Це дивовижна історія, –
сказав Томас. – Я не можу
сказати вам, скільки речей
сталися зі мною через цю
церкву».
Розшукавши людей, відповідальних за підтримання
порядку на кладовищі при
церкві, Ґреґ запропонував їм
свою безкорисливу допомогу.
Головне – щоб вони забезпечили його будівельними
матеріалами і ключем від
вхідних дверей.
«До мене прийшов сусід і
сказав, що один чоловік хоче
реконструювати храм абсолютно безкоштовно. Єдине,
що він просив – це ключ від
церкви. Я не повірив своїм

ж и т т я

Мужчина привів свого літнього батька в ресторан,
щоб нагодувати його смачною вечерею. Батько був
дуже старий і кволий. Коли він їв, шматочки їжі падали
на його сорочку і штани. Люди в залі відверталися
або дивилися на це з огидою, проте син залишався
спокійний.
Коли вечеря була закінчена, син акуратно допоміг
батьку підвестися і відвів його до туалетної кімнати.
Там він почистив штани і сорочку батька, умив його,
з любов’ю причесав сиве волосся й допоміг начепити
окуляри.
Коли вони повернулись до ресторанної зали, їх
зустріла майже повна тиша. Єдине, що можна було
почути – це невдоволене перешіптування про те, як
можна вести себе так у громадському місці, розкидаючи їжу і позбавляючи інших апетиту.

вухам, адже на покинуту
будівлю всі давно махнули
рукою», – розповідає доглядач кладовища, при якому
знаходиться церква.
Теплого серпневого дня
Томас відкрив церкву та увійшов досередини – і тут же
впав через зігнилі дерев’яні
мостини. Він дивився на це
місце, що наче застигло у
часі: всі образи були ще на
стінах, стара католицька Біблія була на жертовнику,
фігурки Ісуса і Марії були біля
вівтаря.
Томас з ентузіазмом взявся зчищати 15 шарів старої
фарби, що накопичилися на
будівлі за останні 150 років.
Реставратор признається,
що робота давалася йому
нелегко, адже опромінення і
хіміотерапія згубно позначилися на стані його здоров’я,
відібравши всі сили.
Робота закипіла, допомагаючи Ґреґу відволіктися від
думок про свою хворобу.
Чоловік пофарбував фасад,
замінив гнилі дошки, все вичистив.
З кожним днем, проведеним

Син покликав офіціанта, щоб оплатити рахунок.
Оплатив його, і коли вони вже покидали зал, з-за
одного зі столів підвелась літня людина з окликом:
«Здається, ви щось залишили!»
Син озирнувся, поплескав себе по кишенях і відповів: «Ні, ми нічого не залишили...»
Тоді чоловік голосно промовив: «Ви залишили дещо
кожному, хто сидить у цьому залі! Ви залишили урок
для кожних сина і дочки та надію для кожного батька!»
Люди в залі раптово замовкли. Кожен із присутніх
відчув сором за те, що засуджував цих людей – батька
і сина. Адже одна з найбільших почестей, яких нас
може удостоїти доля, це турбота про літніх батьків –
тих людей, які віддали нам свій час, здоров’я і гроші.
Вони заслуговують на нашу найглибшу повагу і шану
ЗАВЖДИ.

у церкві, Ґреґ почувався все
краще. «Як я поступово відновлював церкву, так Бог відновлював мене», – сказав він.
Відведені чоловікові останні
місяці давно минули, а він все
продовжував працювати над
святинею.
Прийшовши ще раз на консультацію до лікаря, Томас
отримав несподівану звістку:
його хвороба відступила!
Тепер чоловік твердо впевнений, що в той пам’ятний
день на сходах закритої церкви він почув голос згори. У відновленні святині Ґреґ бачить
своє призначення.
Місцеві жителі були йому
дуже вдячні. Місто не мало
грошей на утримання старої
церковці і підтримку кладовища в порядку. Але сьогодні
все змінилося!
Почувши історію Ґреґа,
складно не вірити в чудеса.
Зрозуміло, все можна пояснити збігом обставин. Більшість
сусідів чоловіка, втім, твердо
переконані: до воріт церкви
його привело Боже провидіння!
Джерело: kyrios

МЕТА • ЧАСОПИС ЛЬВІВСЬКОЇ АРХИЄПАРХІЇ УГКЦ

Пізнаймо правду

Відповіді на нижченаведені
хибні уявлення є короткими, але
за ними стоять реальні, науково
доведені факти. Охочі перевірити їх доказову базу можуть
звернутися до книги доктора
Н.Уайтхеда (NEWhitehead) «My
Genes Made Me Do It – a scientific
look at sexual orientation».
Міф 1: Гомосексуалісти
становлять 10% населення.
Насправді, жоден учений під
цим твердженням не підпишеться. Численні дослідження
по всьому світу показують, що
гомосексуалісти і бісексуали
разом складають 2-3% населення, а лесбійки – 1-2%.
Міф 2: Відносини між гомосексуалістами настільки ж міцні
й довговічні, як і між
чоловіками та жінками.
Насправді, середня тривалість відносин у гомосексуальних і лесбійських парах становить 2,5 роки. Для порівняння:
у США, де кількість розлучень
набагато вища, ніж у багатьох
інших країнах, до «срібного
весілля» (25 років) доживають
близько 50% всіх шлюбів.
Міф 3: Гомосексуалісти
вступають у вкрай безладні
статеві зв’язки.
Насправді, гомосексуалісти і
лесбійки, у порівнянні з середнім значенням, мають у 3-4 рази
більше статевих партнерів,
ніж гетеросексуали. Комусь
це здається вкрай безладним
статевим життям, комусь – ні.
Міф 4: У сфері психічного
здоров’я гомосексуалісти і
лесбійки не вирізняються від
гетеросексуальної
більшості населення.
Насправді стандартна цифра,
яку відразу наводять фахівці –

3:1. Гомосексуалісти і лесбійки
втричі частіше потерпають
від розладів психіки. У всіх
гомосексуалістів зустрічається
схильність до суїцидів. Чоловікам також властиві депресія й
інші афективні розлади, жінкам
– зловживання алкоголем і наркотиками, хоча зустрічаються й
інші захворювання.
Міф 5: Проблеми з психікою у
гомосексуалістів – наслідок
того, що суспільство
їх дискримінує і відкидає.
Насправді докази цього практично відсутні. Відсоток випадків проблем з психікою у
гомосексуалістів в толерантних,
ліберальних суспільствах і в
суспільствах, де до них ставляться з нетерпимістю, приблизно однакова.
Міф 6: Гомосексуалістами
народжуються.
Насправді, з результатів
шести досліджень (в період
з 2000 по 2011): у випадках,
коли один з однояйцевих близнюків відчуває гомосексуальні
схильності, ймовірність того, що
подібні схильності є й у другого
близнюка, дорівнює приблизно
11% для чоловіків і 14% для
жінок. Це означає, що загальні
для обох близнюків фактори, як
то гени і виховання, практично
непричетні до їх статевої орієнтації, а відповідають за неї
здебільшого індивідуальні та
унікальні реакції індивіда на ті
чи інші випадкові або повсякденні події в його житті.
Міф 7: Гомосексуалісти
стверджують, що усвідомлювали себе такими
з раннього дитинства.
Насправді середній вік, в
якому гомосексуаліст усвідом-

лює, що його тягне до осіб
однієї з ним статі, дорівнює 10
рокам, і дві третини всіх випадків припадають на період
від 6 до 14 років. Таким чином,
вкрай малоймовірно, щоб людина пам’ятала, що її вабить
до осіб однієї з нею статі, з
найраннішого дитинства. Мова,
швидше за все, може йти про
рано усвідомлюване бажання
належати до своєї гендерної
групи, яке виникало з почуття
невпевненості в собі і несхожості на інших.
Міф 8: Гомосексуалізм
– це усвідомлений вибір.
Насправді, якщо мова йде
про 10-річний вік, то навряд чи
можна говорити про повністю
усвідомлене, свідоме і відповідальне рішення. Жодна людина не здатна раз і назавжди
вирішити (у всіх звичайних
значеннях цього слова), якої
сексуальної орієнтації вона
буде дотримуватися все своє
доросле життя, у віці 10 років.
Потяг до осіб тієї ж статі – зазвичай факт, який людина відкриває в собі, а не щось, що він
свідомо обирає.
Міф 9: Ніхто не знає, звідки
береться потяг до осіб
тієї ж статі.
Насправді деякі гомосексуалісти вважають, що знають.
Вони простежують витоки цього
потягу до сексуального насильства, якого вони зазнали у дитинстві, реакції на розлучення
батьків, відкидання однолітків
однієї з ними статі або впливу
порнографічної продукції. Інші
не схильні розмірковувати у
категоріях сприяючих обставин
і тому не знають, звідки саме
взявся у них потяг до осіб однієї

з ними статі – так само, як більшість гетеросексуалів не знає,
чому вони стали саме гетеросексуалами. Індивідуальних історій багато, і всі вони в рамках
загальної картини здаються
незначними і поодинокими, але
для індивідів, які самі відчули
це на собі, вони вкрай важливі.
Міф 10: Гомосексуалістів неможливо переорієнтувати.
Насправді ідеологічно нейтральні дослідження показують, що переорієнтація – не
рідкість. Приблизно половина
всіх гомосексуалістів і бісексуалів протягом життя приходять
до гетеросексуальної орієнтації
без будь-якого медичного втручання. Близько 3% всіх гетеросексуалів колись твердо вважали себе гомосексуалістами
або бісексуалами. Сексуальна
орієнтація не є чимось жорстко
заданим.
Міф 11: Підліткам-гомосексуалістам в школі потрібна
особлива психологічна
підтримка.
Насправді у наш час на Заході 98% підлітків у 16 років
вважають себе гомосексуалістами, а в 17 вже вважають
себе гетеросексуалами. Було
б безвідповідально пропонувати підліткам стверджуючу їх
гомосексуальність психологічну
допомогу, виходячи з помилкового уявлення про вроджену і
незмінну природу їхньої сексуальної орієнтації.
Міф 12: Психологічні програми
з переорієнтації завдають
шкоди психіці.
Насправді найбільш авторитетне з цього питання лонгітудинальне (тобто таке, що
проводилось над одними осо-

ЛГТБ-рух із перемінним успіхом продовжує крокувати
планетою. В певних країнах
його представники здобули
серйозну перемогу, узаконивши
свій статус у національному
законодавстві, а в інших вони
продовжують бути переслідуваною соціальною групою.
Це питання точно невдовзі
дуже гостро стоятиме не
тільки перед українськими
політиками, а й перед усім
суспільством. І щоби правильно відповісти на питання,
чи варто в Україні не просто
пропагувати гомосексуальну
ідеологію, а й узаконювати її,
всім нам варто глибоко, а не
поверхово, вивчити сутність
ЛГТБ-ідеології та її вплив на
суспільство.
Часто ЛГТБ-спільноту сприймають як молодих, красивих
людей, які по іншому люблять
один одного. «І це нормально,
ба, навіть це добре, бо вони
прогресивніші за всіх інших», –
каже багато хто. Однак таке судження достатньо поверхове та
хибне. Варто розуміти, що осно-

вою утворення ЛГТБ-спільнот
є нестандартні, нетипові, неприродні способи задоволення
своїх сексуальних забаганок.
Саме на підставі цього люди
об’єднуються та вимагають
додаткових прав, пропагуючи
неприродне як «круте».
В принципі, кожен розуміє, що
забороняти людині задовольняти свої сексуальні примхи у визначений спосіб, за згодою двох
осіб, може бути нормальним і
законним, якщо це не порушує
норм Кримінального кодексу
та норму Цивільного кодексу:
«не порушує норму суспільної
моралі». Але пропагувати ці
відносини суспільству в повний
голос та вимагати додаткових
прав для себе – це вже насправді величезний виклик для
всього суспільства. Більше того,
зараз питання стоїть так: «Якщо
ти проти ЛГТБ-ідеології – ти
відсталий і нерозумний». І це
тільки «квіточки».
У певних державах, забувши
про свободу слова, уже садять
людей у в’язницю, якщо вони
публічно стверджують хибність,
шкідливість такої ідеології. Це і
є, напевно, перша шкода, яку
несе ЛГТБ-ідеологія суспільству: гомосексуальні групи не
терплять критичного судження
щодо себе і своєї ідеології та вимагають, щоб у національному
законодавстві переслідували
людей за їхній вільний погляд

щодо шкідливості ідеології гомосексуалістів. Тим самим, по суті,
анулюються два фундаментальні і природні права людини,
які утверджувалися століттями:
право на свободу слова та
право на вільне вираження
своїх поглядів та переконань;
– наступне, в чому виражається шкідливість ЛГТБ-ідеології
для суспільства, це безумовна
дискримінація всіх інших
членів суспільства, не таких,
як «вони», та отримання відповідних додаткових прав. Вони,
як громадяни, вже наділені
всіма іншими правами, як, наприклад, громадяни України,
включно з одруженням; але
вони вимагають більшого – щоб
утверджувати свій пріоритетний
стан у суспільстві;
– ЛГТБ-ідеологія надзвичайно шкідлива для розвитку і
зміцнення природної сім’ї.
Всі розуміють, що нормальне
виховання дитини може відбуватися лише за наявності
батька й матері, які виконують
свої унікальні функції. Пропагування ЛГТБ-ідеології є прямим
наслідком зменшення кількості
сімей, здатних народжувати й
виховувати дітей;
– ЛГТБ-ідеологія є причиною
зменшення кількості народження дітей. В Україні вже
друге десятиліття – мінусова демографічна ситуація. Ми майже
щороку втрачаємо чверть міль-

йона громадян через низьку
кількість народжених дітей.
Усі ми прекрасно розуміємо,
що гомосексуалісти не здатні
народити дітей, та й не хочуть
цього робитиє А зменшення
народжуваності дітей однозначно негативно впливає на подальший економічний розвиток
країни, оскільки відбувається
старіння населення, коли кількість непрацездатних осіб значно перевищує працездатних. І
це є одним із очевидно поганих
наслідків ЛГТБ ідеології;
– саме ЛГТБ-ідеологія є
найбільшим пропагандистом сексуальної розпусти.
Більше того, у цих групах є так
звані вечірки, де в сексуальний
контакт особа за вечір може
вступити десятки разів, що і є
основою для захворювання та
поширення венеричних хвороб, а особливо СНІДу. ЛГТБспільноти найсильніше вражені
цією проблемою. І якщо Україна
сьогодні перебуває на першому
місці в Європі по поширенню
ВІЛ/СНІДу, то чи потрібна нашій
державі активна пропаганда такого руйнівного для суспільства
явища, як ЛГТБ?
– ЛГТБ-ідеологія утверджує та поширює сирітство.
Очевидно, що гомосексуалісти
не можуть народжувати дітей,
але частина з них хоче їх виховувати. А щоб дати їм дитину,
її потрібно у когось забрати. І
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бами впродовж тривалого часу)
дослідження, яке також узгоджується з результатами інших
праць, показує, що сексуальна
орієнтація у більшості людей
рухлива в діапазоні від незначної до повної зміни. Позитивні
і негативні ефекти властиві
будь-якому психологічному
втручанню. Але програми з
сексуальної переорієнтації
також знижують схильність до
депресій та алкогольної й наркотичної залежностей.
Міф 13: Те, чим люди займаються за закритими фіранками у спальні, ніяк не впливає
на суспільство в цілому.
Насправді гомосексуальний
статевий акт у чоловіків загрожує медичними проблемами.
Також дослідження показують,
що 15% практикуючих гомосексуалістів та бісексуалів одружені і тим піддають небезпеці
своїх дружин. Статеві зв’язки
(як гомо- , так і гетеросексуальні) поза шлюбом у підсумку,
так чи інакше, призводять до
додаткових бюджетних витрат
на рівні всієї держави.
За матеріалами: demographia.
ru, джерело: CREDO

забирають, позбавляючи дітей
рідних батьків, впроваджуючи
так звану ювенальну юстицію. А
гомосексуалісти, як часто буває,
пограються, а потім позбавляються дітей... Занадто велика
відповідальність – а вони не
для цього сходяться, не для
відтворення людського роду, а
більше для розваг;
– ЛГТБ-ідеологія категорично суперечить християнським цінностям та переконанням. За останніми даними
опитування Центру Разумкова,
понад 78% громадян України
назвали себе віруючими. Як
показує практика США та Західної Європи, саме щодо цих
людей агресивно здійснюється
обмеження їхніх конституційних
прав за принципом «закритого
рота і прийняття», навіть якщо
це суперечить їхнім глибинним
переконанням.
І чи не найголовніше: в ЛГТБідеології немає жодного майбутнього – це ідеологія хвороби та смерті. Це ідеологія
фальшивих цінностей, які за
яскравою обгорткою несуть нещастя та вимирання. Нам варто
це розуміти! Варто це розуміти
політикам, аби не принести набагато страшніший Чорнобиль
на українську землю, – бо вона
потребує здорових та повноцінних сімей, які виховуватимуть
свідомих і щасливих дітей.
Адвокат Сергій ГУЛА
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Остороги Папи Франциска щодо сатани

1. СТАТУЯ ХРИСТА-СПАСИТЕЛЯ
В РІО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

Статуя Христа-Спасителя (порт. Cristo Redentor)
– знаменита статуя Христа з розпростертими руками на вершині гори Корковаду в Ріо-де-Жанейро.
Стала символом Ріо-де-Жанейро і Бразилії загалом. Статуя Христа-Спасителя по праву може
вважатися одним із найвеличніших споруд людства. Її розміри і краса в поєднанні з панорамою,
що відкривається з оглядового майданчика біля
підніжжя статуї, захоплюють дух у кожного, хто
там опинився.
На створення монумента Христа-Спасителя
«батьків» міста Ріо-де-Жанейро, яке тоді було
столицею Бразилії, надихнула небуденна подія,
яка мала відбутися 1922 року: 100-літній ювілей
національної незалежності Бразилії. Журнал «О
Крузейро» оголосив збір коштів за підпискою на
спорудження пам’ятника. Внаслідок проведеної
кампанії було зібрано 2,2 мільйона реалів. До збору
коштів підключилася й Церква в особі тодішнього
архиєпископа Ріо-де-Жанейро Себастьяна Леме.
Спорудження статуї тривало близько дев’яти років
– з 1922-го по 1931-й рік.
Початковий ескіз пам’ятника створив художник
Карлос Освальд. Саме він запропонував зобразити Христа з розпростертими в благословляючому
жесті руками, завдяки чому фігура мала б виглядати як величезний хрест. У первинному варіанті
п’єдестал для статуї повинен був мати форму земної кулі. Остаточний же проект монумента розробив бразильський інженер Ейтор да Сілва Кошта.
У 1924 році французький скульптор Поль Ландовскі закінчив моделювання голови (висотою
3,75 метра) і рук статуї. У розібраному вигляді
пароплавами всі деталі монумента доставлялися
до Бразилії, а далі залізницею транспортувалися
на вершину гори Корковадо. І ось 12 жовтня 1931
року відбулося урочисте відкриття та освячення
монумента, що став символом Ріо-де-Жанейро.
Виготовлена статуя Христа-Спасителя з залізобетону та мильного каменю і важить 635 тонн. Висота пагорба, на якому вона встановлена – близько
700 метрів. Висота самої скульптури – 39,6 метра,
Продовження у колонці на стор. 13

Папа Франциск не раз підкреслював присутність
сатани у щоденному житті кожної людини: «Ми
повинні завжди бути чуйні, аби не дати дияволу
себе ошукати». Отже, від чого саме застерігає
Святіший Отець?
1. Коли ми не визнаємо Ісуса Христа, то визнаємо земну владу диявола. «Можемо ходити так,
як хочемо, можемо збудувати чимало всього, але
якщо не визнаємо Ісуса Христа, то діється зле…»
(проповідь на першій Месі після обрання на папство, 14.03.2013).
2. Не провадити діалогу з сатаною. «Добре зауважте, як Ісус відповідає. Він не провадить діалогу з сатаною, як це зробила Єва в земному раю.
Ісус добре знає, що з сатаною не можна провадити
діалогу, бо він дуже хитрий. Тому Ісус, замість розмовляти, як це зробила Єва, вирішує схоронитися
у Слові Божім та відповідає міццю цього Слова.
Пам’ятаймо про це: у мить спокуси, наших спокус,
перед сатаною неважливі жодні наші арґументи,
але Слово Боже завжди охороняє нас! Воно нас
убереже» (зі звернення після молитви «Ангел
Господній» на початку Великого посту, 19.03.2014).
3. Сатана завжди чатує на людину. «Сатана
завжди чатує на людину: ту людину, яку [пророк]
Даниїл бачив там, у славі, й про яку Ісус каже до
Натанаїла, що колись прийде у славі. Від самого
початку Біблія говорить нам про це чатування, аби
знищити, про сатану. Можливо, йдеться про заздрість. У Псалмі 8 читаємо: «Мало чим зменшив
єси його від ангелів». І ця висока ангельська розвиненість не змогла знести приниження, яким стало
возвеличення нижчого створіння, тому старалася
його знищити» (проповідь 29.09.2014).

4. Хто не молиться до Бога – молиться до диявола. «Коли не сповідують Ісуса Христа, мені
згадуються слова Леона Блуа: «Хто не молиться до Бога – молиться до диявола» (проповідь
14.03.2013).
5. Спокуса виглядає привабливою. «Перше спокушання Ісуса, здається, має свою принадність, бо
ж диявол каже до Нього, аби кинувся з рогу Храму
і таким чином – за ствердженням спокусника – «всі
скажуть: ось Месія». Так само було з Адамом і
Євою, тобто мало свою привабу, а диявол промовляв майже так, ніби був духовним учителем»
(проповідь у Домі св. Марти, 11.04.2014).
6. Люди відмовляються розпізнавати сатанинські діяння. «Є священики, які, читаючи такий
уривок із Євангелія, кажуть: «Але ж Ісус тут зцілив
людину з психічної хвороби». Ніби Він не вчинив
того, що написано! Це правда, що в ті часи можна
було переплутати епілепсію з одержимістю, але
правда також і те, що диявол існує! І ми не маємо
права спрощувати це, кажучи: «Всі вони були не
одержимі, а просто психічно хворі». Ні! Диявол
згадується уже на першій сторінці Святого Письма. І Святе Письмо ще й закінчується згадкою
про диявола – перемогою Бога над дияволом!»
(проповідь у Домі св. Марти, 11.10.2013).
7. Три вороги християнського життя – диявол,
світ і тіло (пристрасті). «Неможливо думати про
духовне, християнське життя, не противлячись
спокусам, без боротьби з дияволом, без надягання
цієї Божої зброї, що дає нам міць і захищає нас»
(проповідь у Домі св. Марти, 30.10.2014).
8. Існування диявола – безсумнівне. «Сьогодні
часто говориться, ніби диявола не існує, ніби є
якась загальна ідея зла. Але ж ні! Диявол існує, і
ми повинні з ним боротися. Про це каже св. Павло,
а не я! Про це говорить Слово Боже. Але ми й
надалі не дуже в цьому впевнені» (проповідь у
Домі св. Марти, 30.10.2014).
9. Спокус зазнають усі. «Ми всі спокушувані,
оскільки закон нашого духовного, нашого християнського життя становить боротьба, тому що
диявол, який є князем світу цього, не бажає нашої
святості, ані щоб ми йшли за Христом» (проповідь
у Домі св. Марти, 11.04.2014).
10. Задуми сатани – нищення, навіть коли вони
виглядають добрими. «Так багато задумів, окрім
своїх гріхів, стільки проектів дегуманізації людей
– то його справи. Й тільки тому, що він ненавидить
людину. Він хитрий: про це говорить уже перша
сторінка Книги Буття. Він представляє речі як
добрі. Але його намір – нищення. А захищають
нас ангели. Захищають людину і Бога-Чоловіка,
Вищу людину, Ісуса Христа, який є досконалістю
людяності. Саме тому Церква вшановує ангелів,
бо вони будуть і є у славі Божій, бо захищають
велику і приховану таємницю Бога, тобто ту тайну,
що Слово прийшло у тілі» (проповідь на урочистість Трьох Архангелів, 29.09.2014).
Джерело: CREDO, за матеріалами: Deon

«Геть, сатано!» – зображення взяте з сайту: Рената Sedmakova/Shutterstock.com
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Святі про Євхаристію
Зазвичай, свідомо чи несвідомо, ми вживаємо прикметники з префіксом «най », коли говоримо про
Євхаристію: найкраща жертва, найпрекрасніша
молитва, найдорогоцінніший скарб… Насправді
ж часто ми просто нудимося на Святій Літурґії.
Пропонуємо прочитати слова відомих святих про
Євхаристію, які, сподіваємося, допоможуть нам
збагнути те, у чому ми маємо змогу брати участь
щодня.
1. «Коли звершується Служба Божа, святиня наповнена незліченною кількістю ангелів, які поклоняються
Божественній Жертві, принесеній на вівтарі» (св. Іван
Золотоустий).
2. «Якби ми насправді збагнули, чим є Свята Літурґія, ми померли б від радості» (св. Іван Марія Віанней).
3. «Ангели оточують священика і допомагають йому
під час звершення Служби Божої» (св. Августин).
4. «Світові легше було б вижити без сонця, аніж
обійтися без Пресвятої Євхаристії» (св. Отець Піо).
5. «Свята Літурґія більше б мала користі, якби
люди брали у ній участь за життя, аніж тоді, коли
її жертвують за їхню душу уже після смерті» (Папа
Венедикт XV).
6. «Покладіть усі добрі справи світу проти однієї
Святої Літурґії – вони виглядатимуть як піщинка у
порівнянні з горою» (св. Іван Марія Віанней).
7. «Нехай людина уся буде охоплена страхом;
нехай тремтить увесь світ; нехай небеса радіють,
коли Христос, Син Бога Живого, перебуває на вівтарі
у руках священика. O, гідна поклоніння височінь і велична милосте! O, смиренна величносте! О, величне
смирення! Адже Господь всесвіту, Бог і Син Божий, так
упокорюється, що для нашого спасіння Він приховує
себе у шматочку хліба» (св. Франциск Ассизький).
8. «Жоден людський язик не може перерахувати
милостей, які несе Євхаристійна Жертва: грішник примиряється з Богом, проста людина випростовується;
гріхи стираються; пороки викорінюються; чесноти і
заслуги зростають; а плани диявола зазнають краху»
(св. Лоренцо Джустініані).
9. «Знай, о християнине, що св. Літурґія – священний реліґійний акт. Нічим іншим не можеш більше
прославити Бога, ані збагатити своєї душі, як тільки

Вчені, які досліджують Туринську плащаницю, все більше
наближаються до відкриття
істини про це чудове полотно.
Вони саме підтвердили ще один
дивовижний факт: завдяки їм ми
знаємо, що ця реліквія могла виникнути в часи Ісуса.
Уже наприкінці 70-х з’явилася
гіпотеза, що очі людини, яку
видно на плащаниці, прикривають монети. Цей стародавній
звичай поховання може надати
доказ часу походження полотна.
Вчені дійшли згоди у тому, що
округла тінь, яку видно навколо
очей, має неморфологічні характеристики – не могла з’явитися,
як відбиток природних тканин.
Визнано, що розмір і контур
підходить до монет, які використовувалися в Палестині за часів
римської окупації – так званих
лептонів. Скептики, проте, закидають, що вчені, які хочуть
знайти підтвердження тези, насправді шукають підтвердження своєї віри, а тому назвали
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(Продовження, початок на 12 стор.)
з яких 9,5 метра – це висота постаменту. Розмах
рук Христа – 30 метрів. Завдяки розмірам і місцю
розташування скульптуру добре видно з досить
великої відстані, і при певному освітленні вона
виглядає справді божественно.
Але ще більше вражає вид на Ріо-де-Жанейро,
що відкривається з оглядового майданчика біля
підніжжя статуї. Піднятися до монумента можна автострадою, а далі – сходинками та ескалаторами.
Двічі – в 1980 і 1990 роках – проводився капітальний ремонт статуї, ще декілька разів – профілактичні роботи. У 2008 році в статую влучила
блискавка і трохи пошкодила її. Роботи з відновлення зовнішнього шару на пальцях та голові
статуї, а також з облаштування нових громовідводів почалися в 2010 році. Саме тоді над статуєю
Христа-Спасителя було вчинено перший і єдиний
за всю історію існування акт вандалізму: хтось, піднявшись на будівельне риштування, наніс фарбою
малюнки і написи на обличчі Христа.
Щорічно до підніжжя монумента піднімається
Євхаристія. Фреска XIV ст. Монастирський храм
близько
1,8 млн. туристів. Тому, коли в 2007 році
святого великомученика Георгія, Старо Нагоричане,
були названі нові «сім чудес світу», до цього списку
Македонія
ревною і якомога частішою участю в ній» (св. Петро потрапила і статуя Христа-Спасителя.
Юліан Еймар).
10. «Небеса відкриваються і приходить безліч
2. ХРИСТОС-ЦАР В М. АЛЬМАДА
ангелів, щоби супроводжувати звершення Пресвятої
Христос-Цар (порт. Cristo Rei) – статуя Ісуса
Жертви на Літурґії» (св. Григорій Великий).
Христа в місті Альмада (Португалія). П’єдестал
11. «Який же щасливий той ангел хранитель, що статуї знаходиться на висоті 113 м над рівнем річки
супроводжує душу на Святу Літурґію!» (св. Іван Марія
Тахо. Портик має висоту 75 метрів, сама статуя
Віанней).
Христа – заввишки 28 метрів.
12. «Коли ми причащаємося, то відчуваємо щось
Статую почали споруджувати в 1949 році і віднезвичайне – радість, аромат, блаженство, що
крили
17 травня 1959 року. Ідею було схвалено на
охоплює все тіло і возвеличує його» (св. Іван Марія
конференції
португальського єпископату в Фатімі
Віанней).
20
квітня
1940
як прохання Богові, щоби врятувати
13. «Гадаю, що якби не Пресвята Літурґія, то в один
момент світ поринув би у безодню» (св. Леонардо з Португалію від участі у ІІ Світовій війні. Звели її
Порту Маврикія).
на народні пожертвування, в основному на гроші
жінок. Португалія так і не стала учасницею війПереклад CREDO за матеріалами: СhurchРОР ськових дій, тож жінки радо жертвували гроші на
статую Христа, будучи вдячними, що Він врятував
від смерті їхніх синів, чоловіків і батьків.

Одну з таємниць Туринської Плащаниці розкрито
Відбитки римс ь к и х м о н ет ,
якими закривали очі померлим
на зображенні
Плащаниці

Погляд зблизька

результати їх досліджень ненадійними.
Що ж, отже, було знайдено на
плащаниці? Відповідь принесли новітні технології. Відомий
нумізмат Аґостіно Сферацца
в інтерв’ю для порталу «RFC
Liege» визнав, що все вказує на
те, що монети справді покривали очі цього померлого, і видимі
елементи вказують на 29-й рік –
близький до часу страстей Ісуса
за правління Пилата.
Незалежні одні від одних наукові дослідження дійшли таких
самих висновків. Під час рентґенографічної макрофотографії
виявлено не лише наявність
монет, а й фрагменти, що вказують на конкретний час. На них
відчитується напис «UKAI», який,
вірогідно, відноситься до слова
«TIBERIOUKAIROS» – тобто з
грецької «імператора Тіберія».
Це – переконливий доказ того,
що вони з’явилися у часи правління Цезаря, намісником якого
в Юдеї був Понтій Пилат.
Також на них видно два зображення: так зв. літуус – ритуальний посох авгурів, який був
ознакою їх влади в Римській
імперії, а ще – кубки для жертвоприношень. Ці прості ознаки
говорять дуже чітко, що Туринська плащаниця може походити
з початку нашої ери і точно була
створена на теренах окупованої
Римом Палестини.

Експерти додають, що звичай
класти монети на очі померлих
у Середньовіччі вже не існував
і не був відомий, а народився в
єврейській культурі у давнину.
Отже, з усією певністю, люди,
які вважають, що Туринська
плащаниця була створена середньовічним художником, глибоко
помиляються.
Аґостіно Сферацца визнає,
що дослідження автентичності,
проведені вченими і фахівцями
з новітніх технологій Туринського
університету, а також візуалізації,
створені професором Нелло
Балоссіно, достатні, аби підтвердити гіпотезу про час появи
полотна. «Немає сумнівів, що ці
монети були створені у 29 році,
у третьому році правління Понтія
Пилата», – сказав нумізмат.
Можливо, у найближчому майбутньому ми таки пізнаємо всю
правду про Туринську Плащаницю.
Джерело: deon.pl
На фото: лептон Тіберія

3. «ХРИСТОС З БЕЗОДНІ» В БУХТІ САНФРУТТУОЗО
«Христос з безодні» – усталена назва статуї
Ісуса Христа, що знаходиться на дні моря, в бухті
Сан-Фруттуозо, неподалік Ґенуї, в водах Італійської Рів’єри. Скульптура заввишки близько 2,5
метра була встановлена 22 серпня 1954 року на
17-метровій глибині. Також в різних частинах світу
знаходиться кілька аналогічних статуй.
Ідея створення підводної скульптури Спасителя
вперше прийшла в голову італійському дайверу
Дуіліо Марканте під час підводної медитації. Крім
чисто реліґійних аспектів, Мерканте також хотів
таким чином увічнити пам’ять іншого дайвера –
Даріо Ґонзатті – першого італійця-аквалангіста,
який загинув на цьому місці в 1947 році.
Бронзова статуя Христа була виготовлена скульптором Ґвідо Ґаллеті. Висота її становить близько
2,5 метра. Особа Спасителя звернута вгору, до поверхні моря і неба над ним; до поверхні спрямовані
і підняті руки.
Статуя є вельми популярним об’єктом серед
нурців. Цьому сприяє також виняткова прозорість
води в бухті Сан-Фруттуозо.
За 50 років під водою статуя ґрунтовно обросла
водоростями і втратила частину руки внаслідок
невдало кинутого якоря. Тому в 2003 році її було
витягнуто з води, очищено і відреставровано, а на
дні споруджено новий постамент. 17 липня 2004
року статую повернуто на колишнє місце.

(Продовження у наступному числі «Мети».)
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Обережно,
секти!

Актуальна тема

Свідки Єгови:
7 найбільших обманів
о. Орест-Дмитро ВІЛЬЧИНСЬКИЙ

Коли католик стикається зі «свідками Єгови»,
то може мати клопіт, бачачи, як легко вони віднаходять біблійні вірші на підтримку своїх тез. Такий
католик може також із соромом констатувати, що
ось він зустрів людей, які «насправді знають Біблію»!
Однак реальне знання Біблії «свідками Єгови» обмежується вирваними з контексту віршами, завченими
напам’ять у рамках студіювання відповідних тем.
Про неточність цитування Біблії у «Вар-товій башті» можна говорити довго. Детальній полеміці з
викладеним у цьому часописі присвячено купу публікацій. Я наведу лише кілька показових, найвиразніших «затемнень» в ученні «свідків Єгови».
1 ОБМАН – БІБЛІЯ «СВІДКІВ ЄГОВИ»
«Свідки Єгови» послуговуються власною версією
Святого Письма, що називається «Перекладом
Нового Світу». Не було би в цьому нічого невідповідного, але, на жаль, цей текст дуже зманіпульований, сповнений переінак-шень, які мають на меті
«допасувати» Святе Письмо до того, чого навчає
«Товариство Вартової Башти». Вна-слідок цього
здійснено фальшування Слова Божого. «Свідки
Єгови» переконані, що це найкращий і найточніший
переклад, бо так написано у «Вартовій башті»;
однак це текст, що постав із порушенням усіх
принципів сучас-ної герменевтики й лінґвістики.
Насамперед, це переклад з англійської. Тобто
текстовий рівень такого видання Біблії – приблизно
якби «Кобзар» Шевченка перекладали з німецької
на угорську. В сучасній біблістиці так не робиться,
бо це просто несерйозно.
Зазираючи у цей «переклад», не знайдемо прізвищ перекладачів, – тобто це анонімне опрацювання. «Свідки Єгови» стверджують, що неважливо
знати про компетентність перекладачів, бо цінність
перекладу визначається його позитивними рисами. Можна припустити, що головною «перевагою»
тут є згідність з ученням «Вартової башти».
2 ОБМАН – ЄГОВА ЯК ІМ’Я БОЖЕ
«Свідки Єгови» велике значення надають імені
Божому, об’явленому у Старому Завіті. Вони вважають усі хрис-тиянські віровизнання помилковими, бо вони не використовують цього імені.
Однак слово «Єгова» є мовним викрутасом, що
постав унаслідок помилки.
Гебрейський алфавіт складається виключно з
приголосних літер. У гебрейській Біблії ім’я Бога
записується чо-тирма літерами JHWH (т. зв. тетраграма, тетраграматон). Але юдеї, зі страху перед
негідним вимовлянням імені Божого, читаючи біблійний текст, часто використовували замінники,
такі як Adonaj або Elohim.
У Середньовіччі юдеї-масорети вигадали систему зазначення голосних і дописали до теграграматону знаки, взяті з імен Адонай чи Елогім,
аби таким чином зазначити, що саме це слово
тут потрібно вимовити замість на-писаного. Люди
недовчені прочитали все це разом як «Єгова»,
Jehowah. Сенс цього – приблизно такий, якби до
назви «Київ» підставити голосні слова «місто», і
тоді можна стверджувати, що насправді це читається як «Кійво».
Ми, нинішні, просто не знаємо, як правильно
звучить ім’я Боже. Однак біблісти дійшли згоди,
що найімовірніша версія – це Ягве.
«Свідки Єгови», приперті до стінки, стверджують,
що в кінцевому підсумку не така вже й важлива
вимова, як промовляння імені Божого, а водночас
(Далі, у колонці, на стор.15)

72. Чи можна ходити до біоенергетиків, екстрасенсів, голковколювачів, аромотерапевтів,
гомеопатів, кристалотерапевтів?
– Більшість методик лікування,
які використовують в альтернативній медицині, засновані на
ідеях не лише нехристиянських,
а й виразно окультних. Так, поширене в Україні голковколювання
(акупунктура) насправді засноване на далекосхідному пантеїстському вченні про біполярність
світу, відомішому як вчення про
інь-янь – позитивну та негативну
енергії. За цим вченням, увесь
світ пронизаний цими енергіями,
яким приписують божественні
якості. Хвороба – це наслідок
порушення гармоній цих енергій
у людському організмі. Щоб згармонізувати організм і позбавити
його хвороби, потрібно, згідно
з цим вченням, спонукати певні
«енергетичні» точки людського
організму викинути чи всмоктати
янь чи інь. Така особистісна ідентифікація, коли метод лікування
стає майже частиною особистої
ідентичності, радше є виявом
нездорового сектантства, аніж
прихильності до якогось духовно
нейтрального методу лікування.
Це осягається через вколювання
голок у певні точки на тілі людини.
Вчення про інь і янь не тільки не
відповідає християнському розумінню єдності Бога-Творця, але
протиставляється йому. А сама
практика голковколювання ближча
за своєю суттю до окультного ритуалу, аніж до медичної практики.
Стосовно ж захоплення гомеопатією, то тут так само є серйозні
застереження. Передусім насторожує фактично сектантська відданість цьому методові лікування
з боку його прихильників – будьяку спробу критично поглянути
на цей метод його прихильники
розцінюють як напад на їхню особистість. Це насторожує. Також
насторожує сам принцип «подібне – подібним», який основний
у гомеопатії. Це давній принцип
симпатичної магії, тобто намагання через маніпуляцію подібним
спричиняти зміни на іншому предметі чи іншій людині. Відомим
прикладом такої магії є «ляльки
вуду», коли маніпуляцією з лялькою (предметом) прагнуть викликати зміни на об’єкті (конкретній
людині).
Інший магічний принцип, яким
гомеопати пояснюють дієвість
гомеопатичних ліків, це принцип
запам’ятовування водою якості
речовин, які в ній розведено. Адже
часто гомеопатичні «розчини»
виготовляють у такому співвідношенні води й розчинювальної
речовини, яке просто не може
містити жодної молекули речовини, що розчиняється. Цей принцип
гомеопати запозичили у серед-

(Продовження, початок у «Меті» № 7/116 за вересень 2015 р.)
ньовічних алхіміків, і він не має науково, але й сама наука їх зажодного наукового обґрунтування. перечує. Оголошення аромотеТакож варто зазначити, що кла- рапії панацеєю від усіх хвороб та
сична медицина часто заявляла лікування таким способом може
про недієвість гомеопатії, а навіть не лише бути шкідливим для
і пряму шкоду від її застосування. здоров’я, а й небезпечним для
Стосовно ж біоенергетиків та життя.
екстрасенсів, то тут варто за- Так звана альтернативна мезначити, що немає наукового дицина поєднує псевдонауку
пояснення чи підтвердження іс- й окультизм. Фактично це не є
нування лікувальних біоенергій. чимось новим, а поверненням до
Проте в окультизмі цей метод середньовічних практик алхіміків
лікування відомий із сивої дав- та окультистів, тому ця медицина
нини. В європейській окультній може бути небезпечною і для фітрадиції до XVIII ст. він називався зичного, і для духовного життя та
«життєвими енергіями». У XVIII ст. здоров’я.
73. Чи популярний нині фен-шуй
австрійський окультист Ф.Месмер
не
є якоюсь екзотичною китайспробував науково обґрунтувати
цей метод, назвавши його життє- ською сектою?
вим магнетизмом і стверджуючи, Фен-шуй не є сектою, але він
що в його основі лежить лікування спирається на нехристиянському
пантеїстичному вченні про божекосмічними енергіями.
В основі багатьох пояснень ственні енергії, які пронизують
«біоенергетизму» є пантеїстичне Всесвіт. Ця практика закорінена
(пантеїзм стверджує, що світ є в китайській реліґії – даосизмі.
божественним. Пантеїзм – усе є Ось як церковний документ «Ісус
бог) переконання, що світ прони- Христос – джерело води живої.
заний чудесними енергіями, ма- Християнські роздуми про Нью
ніпулюючи якими, людина здатна Ейдж» (2003) характеризує цю
викликати потрібні для неї ефекти. практику: «Фен-шуй: одна з форм
Тобто це не науковий принцип, а геомантії, окультний китайський
метод розшифровки прихованої
окультний.
Те саме можна сказати і про кри- присутності позитивних і негативсталотерапію, яка спирається на них енергій в будівлях та інших
старовавилонському переконан- місцях, на основі знань про земні
ні, що кожній планеті відповідає й атмосферні сили. «Як і людякийсь коштовний камінь. Оскіль- ське тіло чи космос, так і місця
ки давні вавилоняни не тільки перетинають потоки, правильний
вважали планети виразниками баланс яких є джерелом здоров’я
волі своїх божеств, а й були пере- й життя» (п. 7.2).
конані в їхньому впливі на людей Варто одразу ж зазначити, що,
та історичні події, то на основі визначаючи фен-шуй формою
цього в них широко розвинулася геомантії, тобто окультного мисастрологія, а з нею – і віра в чу- тецтва, Церква однозначно задодійну силу коштовних каменів, раховує фен-шуй і все, що з ним
які і є кристалами. Уже в наш час пов’язане, до окультних, магічних
різні ньюейджівські секти широко практик, які є гріхом проти Бога
пропагують застосування різно- У нас надзвичайно популярними
манітних кристалів, покликаючись стали «дзвіночки» на дверях –
на їхні начебто чудодійні якості. Це бамбукові чи металеві, рідше – пане медицина – це у кращому разі лички з іншого матеріалу різної дозабобонне приписування пред- вжини, які на вітрі чи при доторку
метам властивостей, яких вони не мелодійно дзвенять. Ці «дзвонимають, а в гіршому – пантеїстич- ки» мають китайське походження
і прямий стосунок до фен-шую. За
ний окультизм.
Аромотерапія – це приклад того, віруванням китайських даосистів,
що людина у змозі не тільки спо- звук, який створюють ці «дзвонистерегти реальну дію речовин, а ки», спрямовує позитивні потоки
й цілковито перебільшити реаль- енергії «ци» (у віруваннях даосистів – божественна енергія, яка
ність і перейти в окультизм.
Безумовно, було б немудро запе- начебто сповнює усе, неособовий
речувати вплив окремих ароматів бог даосизму) в середину прина самопочуття людини. Адже міщення, а також закликає духів
приємні запахи дають нам насо- оселитися на порозі дому. Для
лоду, а неприємні – навпаки – ви- даосистів ці дзвіночки – щось на
кликають огиду. Також відомо, що кшталт нашого хреста, тобто знак
ароматичні олії при внутрішньому для розпізнання своїх одновірців. І
чи зовнішньому застосуванні коли ми чіпляємо ці брязкальця на
справді допомагають позбутися своїх дверях чи у своїх приміщенпевних симптомів хвороб – вони нях, то певною мірою декларуємо
зменшують біль, покращують ро- чужу реліґію. Це щось на зразок
боту серця, позитивно впливають того, якби мусульмани стали свої
на дихальну систему тощо. Але двері прикрашати знаком хреста.
більшість аромотерапевтів у своїх Здається, що перш ніж почепити
пошуках звертається до різних такі «дзвіночки», варто все ж таки
окультних теорій, які пояснюють зважити на те, яку інформацію
дію ароматичних речовин існуван- вони надсилають іншим.
ням якихось енергій, хвиль тощо,
що не лише не підтверджується
(Далі, на стор.15)
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74. Чи можна християнинові
займатися йогою ?
Святий Ігнатій Лойола залишив
дуже добре правило, щоб визначити шкідливість чи корисність
для християнської душі того чи
того явища – усе, що є добре,
мусить таким бути і на початку, і
протягом усього тривання цього
явища чи процесу, а також мати
добре закінчення.
Стосовно ж йоги, то тут варто
зазначити, що вона виникла в індуїзмі як один зі шляхів спасіння
– визволення від кіл реінкарнації
та повного розчинення особи в
безособовій силі Всесвіту. Мета
йоги – руйнація особи і входження у небуття. Така мета і такий
початок виразно протиставляється християнському розумінню
спасіння, тобто самій суті християнства. Адже у християнському
сенсі спасіння – це утвердження
особистости в Бозі, який є Особою і одночасно джерелом буття.
До того ж, вправи йоги – це
один зі шляхів осягнення стану
зміненої свідомості. На це в
особливий спосіб спрямовані
дихальні вправи. Йогу в індуїзмі розуміють як метод зміни
психічних процесів у людині
– думок, переживань, емоцій
– очищення від них. Йога має
провадити тих, хто її практикує, до відкидання реальності
як брехливої ілюзії.
У будь-якому разі змінений
стан свідомості – це серйозна небезпека для психічного
здоров’я людини. Оскільки у
цьому стані людська психіка
не захищена від усіх впливів
ззовні, входження в такий стан
може також активізувати різні
психічні відхилення, які, можливо, і не розвинулися, або
спричинили незначні психічні
вади.
Спроби виправдати використання йоги з оздоровлювальною
метою можна порівняти зі спробами прихильників легалізації
марихуани виправдати легальність її використання наявністю
певних, не зовсім доведених
терапевтичних здатностей марихуани. Так само як прихильники
легалізації марихуани намагаються не говорити про її шкідливі
та небезпечні побічні ефекти, так
і прихильники йоги наголошують
лише на її фізичних аспектах,
не згадуючи про те, що навіть
фізичні вправи йоги спрямовані
на досягнення зміненого стану
свідомості.
Правомірно постає запитання:
чи варто не звертати уваги на
шкідливі наслідки йоги заради
досягнення якогось, ніким не доведеного терапевтичного ефекту, чи варто наражати себе на
небезпеки входження у змінений
стан свідомості?
Окрім цього, хочу зазначити,
що документ Апостольського
престолу «Ісус Христос – джерело води живої. Християнські
роздуми про Нью Ейдж» зараховує йогу до практик, які не
узгоджуються із християнською
вірою (пп. 2.1. та 2.3.4.І.). Отже,
християнин, який займається
йогою, ставить під загрозу не
тільки своє психічне здоров’я,
грішачи при цьому проти п’ятої
Божої заповіді, але й наражає на
небезпеку свою віру, оскільки, на

думку Церкви, йога несумісна із
християнством.
75. Чи безпечно займатися у
групах із бойових мистецтв?
Відповідь однозначна: займатися бойовими мистецтвами небезпечно для християнина. Функціонування бойових мистецтв
Сходу спирається на релігійному
китайському уявленні про існування прапочаткової, безособової, вічної, божественної енергії
«ці», «чі»(у японському варіанті
– «кі»). Ця енергія начебто має
позитивну й негативну сторони
– «інь» і «янь». Усі проблеми у
світі, а також і в людині, згідно
з цими уявленнями, пов’язані з
негармонійним функціонування
цієї енергії. Наприклад, хвороба
сприймається як брак балансу
«ці» в якомусь конкретному
органі. Для досягнення щастя,
здоров’я, надлюдської сили
треба докласти зусилля, щоб
гармонізувати цю енергію всередині людини і налагодити її

енергетичний зв’язок із Всесвітом. Далекий Схід пропонує різні
варіанти осягнення цієї уявної
гармонії: акупунктура, акупресура, медитація, бойові мистецтва.
Уявлення про енергію «ці»
– протилежне до уявлень християнства. Адже в християнстві
Бог – це передусім особа, а не
безлика безособова сила. Іншим
моментом, який кардинально відрізняє системи, які ґрунтуються
на уявленні про енергію «ці», є
брак розуміння гріха, відносність
добра і зла та ідея самоспасіння.
Тобто для таких систем не потрібен Спаситель, адже кожен
власними зусиллями може спасти себе.
Сьогодні в Україні активно пробують схрестити християнство
з одним із бойових мистецтв
– айкідо. Це типово постмодерністська ідея, яка чинить істину
відносною, а реліґійні погляди
– синкретичними. Переконаний,
що таке «мистецтво», яким би
нешкідливим воно не здавалося,
насправді несе серйозну небезпеку проникнення усередину
християнства поглядів, несумісних із його поглядом на спасіння,
що зводить нанівець християнське розуміння Особи Ісуса
Христа (який є єдиним шляхом
до спасіння) й унікальності Його
місії, підриваючи сам фундамент
нашої віри.
Небезпека такого схрещення
християнства і східних бойових

Запитання до священика

мистецтв полягає ще й у тому,
що багато з тих, хто записується
в різні клуби бойових мистецтв,
переконаний, що йдеться про
суто фізичні вправи і набуття
фізичних навичок боротьби.
Якщо усе це подають під маскою християнства, то у християн
з’являється переконання, що
можна одночасно займатися
бойовими мистецтвами Сходу
і бути добрим християнином.
Насправді ж початківця у різний
спосіб вводять у світ не лише
нехристиянських поглядів, а поглядів та переконань, які руйнують підвалини християнства. Ба
більше, дуже часто клуби бойових мистецтв стають своєрідним
ґанком нехристиянських сект,
у яких учитель, сенсей, тренер
фактично виконує роль ґуру.
На мою думку, християнин,
який серйозно сприймає свою
віру, рано чи пізно і сам мав би
побачити розбіжність власної
віри і практик східних бойових
мистецтв. А християнин, який
мало обізнаний із власного
вірою, насправді ставить під
загрозу власні християнські
переконання, а тим самим
наражає на небезпеку саму
реальність спасіння.
76. Як ставитися до шанувальників інопланетян?
Питання існування життя
поза Землею як таке не суперечить християнству. Гіпотетично це цілком можливо. Проте
більшість груп, які гуртуються
довкола ідеї існування позаземного розумного життя,
вдаються до неймовірних
тлумачень Біблії, які радше
скидаються на сектантські
пересмикування та викривлення, аніж на серйозний
підхід до цієї Книги. Окрім
того, більшість груп уфологів
живуть месіанським очікуванням
приходу «братів по розуму», які
допоможуть людству побудувати
рай на Землі.
Саме із манією «уфонавтів»
пов’язані трагічні випадки кількох
сект, які вдалися до колективного
самогубства з надією, що саме
це і є шляхом для переселення
на іншу планету, де панує тотальне щастя.
Сьогодні однією з найвідоміших сект, яка вірить у те, що саме
інопланетяни створили життя на
землі й людину, а також відома
своїм фантастичним тлумаченням Біблії, є секта раеліянців.
Що стосується незвичайних
історичних фактів та археологічних знахідок, якими оперують
прихильники різних інопланетних
теорій, то варто зауважити, що
навіть тоді, коли йдеться не про
відверті фальсифікації, а факти,
які нібито підтверджують, що
колись на землю прилітали інопланетяни, можна тлумачити і
на користь існування високорозвиненої людської цивілізації до
Потопу, як це часто роблять у пофундаменталістськи налаштованих протестантських колах. Тому
потрібно бути дуже обережним у
цих питаннях і дотримуватися рекомендації Святого Письма: «Не
кожному духові вірте» (1 Ів. 4,1).

(Далі – у наступних числах
газети «Мета»)
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(Продовження, початок – на 14 стор.)
уперто стоять за безсумнівно помилкову форму.
Певно, тому, що інакше мусили б змінити назву
свого віросповідання.
Натомість «Вартова башта» не забуває допасовувати свою Біблію до науки про ім’я Бога. З цією
метою «свід-ки» зважилися на крок неймовірного
нахабства: вони просто вставили ім’я Єгова (в сумі
аж 273 рази!) у Новий Завіт туди, де в грецькому
тексті є слово Kyrios (Господь). Це неприпустиме
перекручення тексту! Якщо ім’я Боже ми знаходимо тетраграматоном у текстах Старого Завіту,
то в Новому воно ніколи не з’являється поза
грецькою транслітерацією єврейського «алелуя»
(Hallelu Jah).
Брошура «свідків Єгови» під назвою «Ім’я Боже,
яке залишиться навіки» пояснює, що перекладач
мав право «повернути» це ім’я, навіть якщо його
немає у жодних наявних на сьогодні рукописах, бо
початково воно мало виступати у Новому Завіті,
але було усунуте. В процесі перекладу, однак, слід
виходити з наявного тексту, мо-вою оригіналу, а
не з фантастичних домислів.
Людство має у своєму розпорядженні грецькі
рукописи Нового Завіту, які не містять імені Бога;
отож, і в перек-ладі цього не повинно бути. Це
– питання елементарної поваги до тексту, який
перекладаємо.
Слово «Єгова» впроваджене «свідками» до Нового Завіту також і в тих місцях, які не є цитатами
зі Старого Завіту. Однак вони зробили це тільки
там, де їм було потрібно.
Оскільки титул Kyrios (Господь) у Новому Завіті
стосується Бога Отця так само, як і Ісуса, «свідки
Єгови» через вибіркове трактування термінології
нейтралізували вірші, які підкреслюють божественність Ісуса і Його єдино-сущність з Отцем,
Богом Ягве. Наприклад, у Діяннях Апостолів (7,
59 і далі) Стефан каже: «Господи Ісусе, прий-ми
дух мій» та «Господи, не постав їм цього за гріх».
«Свідки Єгови» у другому вірші вважають, що
Стефан звер-тається не до Ісуса, а до Єгови.
У Посланні до Римлян (10, 13) фрагмент про
спасіння в імені Господньому змінений у Біблії
«свідків» так, щоб можна було прочитати, ніби
спасіння звершується в ім’я Єгови. Хоча, якщо
взяти контекст, то видно, що від 9 вірша мова
йде про Ісуса.
Далі 1 Кор. 2, 16 говорить про пізнання задуму
Господнього, і тут ідеться про задум Христовий.
«Свідки» ж говорять про задум Єгови. Лк. 1, 16 і
далі говорить про Івана Христителя, який навернув багатьох до «Господа, їхнього Бога; він час
піде перед Ним». «Свідки» ж проголошують, що
Іван ішов перед Єговою, хоча Новий Завіт виразно
вказує, що він іде перед Христом (Мт. 3, 11; Мк.
1, 7; Лк. 1, 76).
Єдиним критерієм, який визначав, що перекладачі Біблії «свідків» вписували чи оминали ім’я
Боже в місця, які не були цитатами зі Старого
Завіту, була ідеологія, оскільки переклад «свідків» послідовно змінює тексти, які стосуються
божественності Ісуса, так, щоб вони набирали
інакшого значення. Іншими словами, допасовують
текст Святого Письма до доктрини, яку проголошує «Вартова башта».
«Свідки Єгови» «підправили» також і Старий
Завіт: до загалом відомих 6828 місць, де зазначено ім’я Ягве, вони додали ще 141, стверджуючи,
що юдейські переписувачі усунули це ім’я з первісних текстів і замінили його словом Елогім – чого
не підтверджує жоден із юдейських рукописів
біблійних текстів.
(Далі – у наступних числах
газети «Мета»)

Роман ЗАЙОНЦ – бібліст, демонолог,
випускник Інституту біблійних наук Люблінського
католицького університету.
Автор книжки «Сатана у Старому Завіті». Публікується головно в часописах «Egzorcysta»,
«List», «Biblia krok po kroku».
Джерело: CREDO
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Вичитано в інтернеті

МЕТА • ЧАСОПИС ЛЬВІВСЬКОЇ АРХИЄПАРХІЇ УГКЦ

18 íàäèõàþ÷èõ âèñëîâ³â â³ä ìàéñòðà àïîëîãåòèêè Ë.Ñ. Ëüþ¿ñà
Клайва Стейплза Льюїса
вважають одним із найкращих апологетів (захисників християнської віри) ХХ
століття. Він є автором
християнських апологетичних творів у стилі «фентезі». Одним із найбільш
відомих є «Хроніки Нарнії».
До християнства Льюїса
привів товариш-католик,
теж відомий письменник,
Дж.Р.Р.Толкін. Хоча Люїс
став англіканином, його
твори допомогли привести
безліч людей до Католицької
Церкви.

Пропонуємо 18 надихаючих висловів цього автора,
що спонукають до призадуми:
1) «Якщо ми знаходимо
у собі бажання, яке ніщо в
цьому світі не може задовільнити, то, мабуть, найкращим поясненням буде
те, що ми були створені для
іншого світу».
2) «Я не перейшов до
реліґії для того, щоб бути
щасливим. Я завжди знав,
що щасливим мене може
зробити пляшка портвейну.
Якщо ви шукаєте реліґію,
яка надасть вам відчуття
комфорту, то в такому випадку я не рекомендую
християнство».
3) «Звичайних людей не

буває. Ви ніколи не спілкувались із простим смертним».
4) «Християнин не думає,
що Бог любить нас через
те, що ми – добрі, але Бог
зробить нас добрими через
те, що Він любить нас».
5) «Бог не може дати нам
мир і щастя поза Собою, бо
такого не існує».
6) «Людина не може применшити Божу славу, відмовившись поклонятись Йому,
– так само як божевільний
не може загасити сонце, написавши слово «темрява»
на стіні своєї палати».
7) «Здавалося б, що Господь вважає наші бажання
недостатньо сильними, а
занадто слабкими. Ми – нерішучі створіння, що задурюємо себе алкоголем, сексом та іншими амбіціями,
– в той час як нам пропонується безмежна радість.
Ми схожі на дитину, яка хоче
і надалі «пекти пасочки» в
болоті, бо не уявляє собі,
що означає пропозиція відпочинку на морі».
8) «Справжня покора не
означає бути про себе нижчої думки, а думати про
себе менше».
9) «Історія людства – це
довга жахлива оповідь про
людину, яка намагається
знайти щось інше, крім
Бога, що зробить її щасливою».
10) «По-дурному є вважати, що хороші люди не
знають, що таке спокуса. Це
– очевидна брехня. Лише
ті, хто намагається протистояти спокусі, знають, наскільки сильною вона може
бути… Людина, яка піддається спокусі через п’ять
хвилин, просто не знає,
якою вона була б через годину. Тому, в певному сенсі,

погані люди мало знають
про те, що таке «погано».
Вони прожили захищене
життя, завжди піддаючись».
11) «Помри до того, як
помреш, бо потім шансу не
буде».
12) «Ніхто не знає, наскільки він поганий, поки не
докладе усіх зусиль, щоб
бути добрим».
13) «Прямуй до Неба, а
Земля тобі «додасться»;
прямуй до Землі – і нічого
не отримаєш».
14) «Прогресувати означає наближатись до бажаного місця. І якщо ти обрав
неправильний поворот, тоді
просування вперед не приведе тебе ближче до мети.
Якщо ти на неправильному
шляху, то прогрес означає
розвернутись і повернутись
на правильний шлях. У
цьому випадку людина, яка
найшвидше розвернеться,
буде найбільш прогресивною».
15) «Якщо християнство
неправдиве, то не є важливим; якщо правдиве, то
має безкінечну важливість.
Єдине, чим воно не може
бути – це середньої важливості».
16) «Кожен вважає, що
прощення – чудова ідея, аж
поки самому не доводиться
щось прощати».
17) «Любов може простити усі недоліки і любити,
незважаючи на них; але
Любов не може перестати
прагнути їх усунути».
18) «Тепер я знаю, Господи, чому Ти не відповідаєш.
Ти сам є відповіддю. Перед
Твоїм обличчям усі питання
зникають. Якої ще відповіді
треба?»
Переклад – «Католицький
оглядач»,
за матеріалами ChurchPop

ОТЦІ-ПУСТЕЛЬНИКИ СМІЮТЬСЯ
«Їж, отже, хліб весело...» (Пропов. 9, 7)

Ченцеві, який дуже вихваляв одного старця, отець Макарій зауважив:
– Послухай, брате, часто ми вихваляємо інших в міру тієї шани, яка через них
дістається нам.
Отець Євстазій був не лише великою людиною Божою, але й дуже талановитим
травником. Щороку в лабораторії біля своєї келії він з геніальною винахідливістю
складав величезну кількість все нових і нових прекрасних ліків. Але одного дня він
несподівано закинув свою роботу. Отець Макарій запитує у нього:
– Брате, чому ти перестав придумувати нові ліки?
– Я їх і так зробив надто багато, – відповів Євстазій. – Лікарі вже не встигають
придумувати нові хвороби.
Один молодий чернець постійно спізнювався на десять хвилин на Вечірню. Та одного дня він запізнився всього на п’ять хвилин. З цього приводу старець зауважив йому:
– Вітаю, брате! Вперше ти спізнюєшся з таким випередженням.

У червні – серпні
святкують ювілеї:
25-річчя священства – о. Юрій Аввакумов (14.06)
25-річчя священства – о. Любомир Ржиський (26.07)
20-річчя священства – о. Миколай-Володимир Фредина (20.07)
20-річчя священства – о. Михайло Сарабаха (28.07)
20-річчя священства – о. Ігор Яців (17.08)
20-річчя священства – о. Тарас Гринчишин (28.08)
15-річчя священства – о. Віталій Барабаш (23.06)
15-річчя священства – о. Андрій Кащук (25.08)
5-річчя священства – о. Олександр Руденко (03.06)
5-річчя священства – о. Василь Рудейко (10.06)
5-річчя священства – о. Юрій Устяк (17.06)
5-річчя священства – о. Олег Кіндій (02.07)
5-річчя священства – о. Сергій Білокінь (13.07)
5-річчя священства – о. Володимир Дмитрів (22.07)
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60-річчя
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уродин
уродин
уродин
уродин
уродин
уродин
уродин
уродин
уродин
уродин
уродин
уродин
уродин
уродин
уродин
уродин
уродин
уродин
уродин
уродин
уродин
уродин

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

о.
о.
о.
о.
о.
о.
о.
о.
о.
о.
о.
о.
о.
о.
о.
о.
о.
о.
о.
о.
о.
о.

Григорій Шопський (25.06)
Володимир Сичак (16.06)
Володимир Козіброда (22.06)
Степан Домашовець (09.07)
Ярослав Малий (19.07)
Степан Кобасяр (25.07)
Роман Войцихівський (27.07)
Іван Михайлевський (06.08)
Михайло Смолінський (15.08)
Олег Тишкун (17.06)
Володимир Клим’юк (04.07)
Ігор Кошик (06.06)
Віталій Барабаш (26.06)
Сергій Ковальчук (18.07)
Роман Лабінський (13.08)
Олександр Руденко (06.06)
Михайло Лесів (08.06)
Василь Попелястий (08.06)
Михайло Кушнір (12.06)
Володимир Дмитрів (02.08)
Павло Заболітний (23.08)
Роман Соколенко (26.08)
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