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ЗМІСТ

ОБРАНІ ДЛЯ 
ОСОБЛИВОЇ МІСІЇ

Слава Ісусу Христу! Дорогі брати й сестри, у 
черговому номері нашого журналу ми продовжуємо 
знайомити вас із місіонерами-василіянами.

Зокрема, ви довідаєтесь про особливості служіння 
на східних і південних теренах України, про труднощі й 
виклики, які стоять перед нашою церквою там. Також 
на вас чекають цікаві й вельми цінні спогади владики 
Іренея Білика про катакомбні часи УГКЦ і про її 
відданого сина, великого подвижника – світлої пам’яті 
владику Софрона Дмитерка.

Якщо замислитися над минулим нашої церкви і її 
сьогоденням, то можемо провести певну паралель – 
місіонери-василіяни завжди по-особливому були 
налаштовані на служіння ближнім: і колись, у період 
комуністичних переслідувань та репресій, і тепер, коли 
необхідно обережно, делікатно приводити людей до 
Бога, коли доводиться стикатися якщо не з агресією, то, 
щонайменше, з нерозумінням, відкиданням, глузуванням…

Премудрий Господь посилає на свою ниву обраних 
робітників, іноді не даючи їм часу на зайві роздуми та 
сумніви, і вони, уже згодом, після довголітніх жнив, 
здогадуються про це й дякують Йому за довірену, хай 
тяжку, але надзвичайно почесну місію. Саме ці вірні 
пастирі крізь буремні часи, крізь усі випробування 
пронесли й передали нам головне – депозит віри.

Маємо дякувати їм, маємо з належним 
поцінуванням ставитися до їхньої подвижницької праці, 
маємо вчитися в них любові, терпіння, милосердя, 
стійкості у вірі й надії…

Нехай же ці історії про непересічних особистостей, 
героїв греко-католицької церкви, стануть для нас 
повчальними, зворушать наші серця й надихнуть 
творити добро. Нехай новини про радісні церковні 
події на Галичині, про які також ідеться на сторінках 
журналу, додадуть нам оптимізму, і ми сповнимося 
духом оновлення й розвою. 
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О Божественне Серце Ісуса! У злу-
ці з тим наміром, з яким Ти на 
землі віддавав славу Богові й тепер 
щоденно віддаєш у пресвятій тайні 
євхаристії, жертвую Тобі через Не-
порочне Серце Пречистої Діви Марії 
всі свої молитви, справи, слова, дум-
ки й витривалість у терпіннях сьо-
годнішнього дня як винагороду за всі 
зневаги, образи і кривди, завдані Тобі.

Жертвую їх особливо за Святій-
шого отця Папу Римського, за святу 
церкву, за навернення грішників та 
у всіх намірах Апостольства мо-
литви, призначених на цей місяць і 
на сьогодні.

Пресвяті Серця Ісуса і Марії, спо-
магайте святу церкву та Україну!

Святий Йосифе, покровителю 
і заступнику приятелів Ісусового 
Серця, моли Бога за нас!

Святий архангеле Михаїле, свя-
тий Миколаю, святий Володими-
ре, святий Йосафате, заступники 
України, моліть Бога за нас!



5WWW.MISIONAR.IN.UA

МОЛИТОВНИЙ НАМІР ДЛЯ
АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ НА ЛИСТОПАД
ЗАГАЛЬНИЙ: щоб мова серця та діалогу завжди переважала мову зброї.

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

МОЛИТОВНИЙ НАМІР ДЛЯ
АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ НА ГРУДЕНЬ
ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНИЙ: щоб особи, які беруть участь у служінні віри, 
знаходили спільну мову в спілкуванні із сучасними культурами.

Місіонерський мандат, який учні 
отримали від Господа (пор. Мк. 16, 
15), дає явне поклика́ння на проголо-
шення та навчання Євангелія («на-
вчаючи їх берегти все, що Я вам за-
повідав». Mт. 28, 20). Святий апостол 
Павло представляється як «апостол 
[...] вибраний для Євангелія Божо-
го» (Рим. 1, 1; 1 Кор. 1, 17). Тому за-
вдання церкви полягає в реалізації 
Traditio Evangelii, у проголошуванні 
й передаванні Євангелія, яке є «сила 
Божа на спасіння кожному, хто вірує» 
(Рим. 1:16) і яке в кінцевому резуль-
таті ототожнюється з Ісусом Христом 
(див. 1 Кор. 1:24).

Говорячи про Євангеліє, ми не по-
винні думати про нього тільки як про 
книгу чи якесь навчання. Це щось на-
багато більше – живе і діяльне Слово, 
яке виконує те, що говорить. Це не 
система правд віри і моральних запо-
відей і зовсім не політична програма, 
а особа – Ісус Христос, остаточне Сло-
во Бога, Який став людиною. Це Єван-
геліє Ісуса Христа. Проте не тільки у 
вузькому розумінні, але й у широко-
му: через Святого Духа Спаситель є 

також серцем, від якого проголошу-
ють і поширюють Слово. Отже, метою 
передавання віри є реалізація особис-
тої зустрічі з Ісусом Христом у Дусі, що 
веде до пізнання Його і нашого Отця.

Передавати віру означає створи-
ти в будь-якому місці та часі умови 
для особистої зустрічі людей з Ісусом. 
Віра як зустріч з Його особою – це сто-
сунки з Ним, «згадування Його» (у єв-
харистії) і – через благодать Духа – 
думки про Нього. Папа Бенедикт XVI 
ствердив: «Бути християнином – це 
не результат етичного вибору чи ви-
сокої ідеї, але зустріч з подією, з осо-
бою, яка надає життю нової перспек-
тиви і вирішального напрямку [...] 
Оскільки Бог першим полюбив нас 
(пор. 1 Ів. 4:10), любов уже не є про-
сто “заповіддю”. Це відповідь на дар 
любові, із якою Бог наближається до 
нас». Церква усвідомлює себе саме у 
виконанні свого завдання проголо-
шення Євангелія та передавання 
християнської віри.  

(З документа LINEAMENTA. НОВА 
ЄВАНГЕЛІЗАЦІЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ 

ХРИСТИЯНСЬКОЇ ВІРИ)



№ 11 (305)6 МІСІОНАР ЛИСТОПАД 2018

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

ПОКРОВИТЕЛЬ: ПРОРОК  АВАКУМ

Авакум (від аккадського Хава-
кук, івр. חקוקבח) – один з 12 малих 
біблійних пророків Старого Запові-
ту, походив від коліна Симеонового. 
Проповідував близько 650 р. до Р. Х. 
Його пророцтва, що складаються 
з трьох коротких глав, становлять 
8-му книгу збірки «12 малих проро-
ків» («Треассар») в єврейському ка-
ноні. Зі змісту писання Авакума, у 
якому він скаржиться на пригнічен-
ня слабких сильними і говорить про 

завойовницькі походи халдеїв (Ав. 
1:6), можна припустити, що він жив 
у часи першого нашестя халдеїв на 
Єрусалим, за царя Йоакима. Думка 
юдейських талмудистів, що Авакум 
є сином Шунамитянки, яку воскре-
сив Єлисей (IV, Книга Царів 4), не 
має ніяких підстав, адже Авакумові 
мало би бути понад 300 років. Мова 
пророка велична і дихає силою. Його 
молитва в III главі як за формою, так 
і за змістом – витончений псалом. 
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СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

МОЛИТОВНІ НАМIРИ НА ЩОДЕНЬ ГРУДНЯ
1. За померлих.

2. За стриманість язика.

3. За ворогів.

4. За полонених воїнів АТО.

5. За провід Святого Духа в християнських спільнотах.

6. За злагоду в родинах.

7. За родину як домашню церкву.

8. За узалежнених від алкоголю.

9. За спокій сумління.

10. За мир між народами.

11. За літніх людей.

12. За самотніх і покинутих.

13. За людей з обмеженими можливостями.

14. За повернення Європи до християнських цінностей.

15. За католицькі ЗМІ.

16. За кращу долю України.

17. За навернення грішників.

18. За опіку Богородиці над світом.

19. За вдячність між людьми.

20. За подорожніх.

21. За молодь.

22. За правильне розуміння посту.

23. За належне приготування до прийняття Святих Тайн.

24. За студентів.

25. За священиків і єпископів.

26. За пошану до батьків.

27. За тих, хто без надії.

28. За розвиток УГКЦ.

29. За християнське виховання дітей.

30. За знедолених і обділених щастям.

31. За вдів військових.

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ
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РЕГІОНАЛЬНИЙ З’ЇЗД 
МОЛИТОВНИХ СПІЛЬНОТ 
АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

9 вересня 2018 року в місті Тисмениці 
Івано-Франківської області, у церкві Святого Миколая 

відбувся щорічний РЕГІОНАЛЬНИЙ З’ЇЗД 
МОЛИТОВНИХ СПІЛЬНОТ АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ.

На запрошення пароха церкви о. Володимира Гринишина та 
спільноти Апостольства молитви під проводом надревнительки 
пані Мирослави Дячун й церковного комітету парафіян до ста-
ровинного містечка прибув координатор товариства о. Терентій 
Володимир Довганюк (ЧСВВ). Цього дня в Тисмениці гостюва-
ли й наші ревнительки з Жовкви, Івано-Франківська, Богород-
чан, Коломиї.

Численні вірні зібралися в храмі, щоб разом прославити Пре-
святе Серце Христове, із якого виливається Божа любов до укра-
їнського люду.

Відбулася посвята нових кандидаток і кандидатів до Апостоль-
ства молитви, а також віднова посвяти. Цього дня (уже вдруге) 
тисменицькі діти мали можливість вступити до цього поважно-
го товариства. У своєму вітальному слові о. Терентій привітав їх 
найперше, адже майбутнє України в руках молодого покоління.

Отець Терентій прибув у Тисменицю не сам, а з військовим 
капеланом о. Василем Довганюком, який розповів про мужність 
захисників Батьківщини. За них, за мир в Україні і єдність на-
роду молилися на Божественній літургії. Відрадно було бачи-
ти, із якою увагою, із яким живим інтересом, із щирістю брали 
участь в урочистостях наймолодші парохіяни. Діти із запалени-
ми свічками в руках видавалися янголами, виникало відчуття, 
що ввесь храм і все місто освітлюються пломінцем Божої любові. 
Запала в серце також прекрасна гра на скрипці пані Оксани та 
Марії-Віталії Рєзнік із Коломиї.
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Ще на святкуваннях можна було ознайомитись і придбати 
різноманітну духовну літературу, яку з благословення пароха 
отця Володимира Гринишина пропонував увазі читачів брат 
Корнилій Сотник (ЧСВВ).

Регіональний з’їзд молитовних спільнот Апостольства мо-
литви став великою подією для Тисмениці й подарував багато 
радості. Тішить активна діяльність товариства в нашій парохії. 
Його ревнителька пані Мирослава Дячун дбає про постійне по-
повнення товариства новими членами, і чудово, що серед них 
є діти. З Богом завжди добре! Нехай же молитва юних сердець 
змінить світ на краще!
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Апостольство молитви – 
  це ціла родина:
Це дідусь і бабуся,
Це тато і мама,
Це братик і сестра,
І я – їхня донечка мала!
Це школа й садочок,
Це села й міста,
Це радість у серці,
Це думка одна.
Це наша країна
В молитві вклякла,
Щоб встала з руїни,
Щоб зникла війна.
АМ – це молитва свята.
Спаси нас, о Боже, 
Веди в небеса!
О Матінко наша,
Небесна Царице,
Ти вервичку Миру 
 усім роздала,
Ти кличеш до Себе
І просиш всіх щиро:
– Моліться, всі дітки, 
Бо Я в вас одна!
Моліться, моліться, 
 щоб не було зла...
Прийми ці молитви 
 діток тисменицьких, 
Їх щирі серденька, 
 як квіти, прийми.
А пломінь любові 
 Свого чистого серця
На Апостольство молитви й 
 цілий світ наш зішли.
Щоб в цім океані добра і любові
У радості серця 
 в мирі жити могли. 

Мирослава Дячун, ревнителька АМ, Тисмениця
Іванна Коваль, учителька
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ДИЯКОНСЬКІ СВЯЧЕННЯ В 
БУЧАЦЬКОМУ МОНАСТИРІ

Під час літургії, яку очолив 
архієрей Бучацької єпархії УГКЦ, троє 
студентів Василіянського інституту: 
бр. Антоній Печорник, бр. Яків 
Шумило і бр. Йосафат Ковалюк – 
прийняли дияконські свячення та 
відповідні цьому санові обов’язки. 

Єпископові Димитрію співслужили: 
о. Йоан Школик, протоігумен 
провінції Найсвятішого Спасителя в 
Україні, о. Гавриїл Габер, протоігумен 
провінції Найсвятішого Серця 
Христового в Канаді, о. Пантелеймон 
Трофімов, ректор ВІФБС, о. Йосафат 

На храмове свято – 
Воздвиження Чесного Хреста Господнього – 

троє ченців-василіян отримали дияконські свячення 
з рук преосвященнійшого владики 

Димитрія Григорака, єпископа Бучацького.
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Фітель, парох храму Воздвиження 
Чесного Хреста Господнього, 
о. Теодор Нагорняк, ігумен 
Бучацького монастиря, та запрошені 
священнослужителі. Чин поставлення 
в диякони відбувся після анафори.

Гомілія, яку виголосив владика, 
торкнулась теми, що хвилює всіх 
людей – страждання: чому у світі є 
зло, якщо Бог створив його добрим? 
«Умовою існування зла, – за словами 
єпископа, – є вибір людини». Звісно, 

Бог міг би вмить припинити зло, однак 
це було б посягання на її свободу, 
на її богоподібність. Натомість Він 
«терпеливо веде людство дорогою 
спасіння». Бог приймає вибір людини й 
перетворює страждання на елементи 
спасіння: «Саме той Бог, Який усе 
створив, прийшов у світ як людина 
і дав Себе вбити; Він страждав на 
хресті...». Хрест, який був знаряддям 
мук і смерті, став виявом найвищої 
любові Бога до людини. 

Тепер існують такі психологічні 
теорії, які вчать, що потрібно уникати 
страждань. Однак без них не можна 
бути вповні людиною. Не потрібно 
боятися різних терпінь, бо «Господь 
дає силу перенести все». 

Наприкінці гомілії владика закликав 
бути мужніми перед обличчям 
страждань, бо тим, хто дійсно любить 
і йде за Христом, нема чого боятися, 
адже Господь переміг смерть.

Після літургії єпископ привітав 
нововисвячених дияконів, очолив 
моління за український народ та 
благословив присутніх частинкою 
Хреста Господнього. Також зі словом 
привітання до присутніх звернувся 
о. Йоан Школик, а від новодияконів 
усім дякував д. Яків Шумило. Опісля 
відбувся чин великого водосвяття та 
окроплення свяченою водою.

Вітаємо нових дияконів, бажаємо 
їм мужності й відваги на їхній дорозі 
та плідної праці на благо чину і 
церкви. 
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У ЖОВКВІ МОЛИТОВНО 
ВШАНУВАЛИ 
СВЯТОГО ПАРТЕНІЯ

Ушанування пам’яті мученика 
Партенія розпочалось ще 21 вересня. 
Цього дня відбулися моління до святого, 
зокрема дев’ятниця, соборування, 
реколекції. Головні святкування 
почались 29 вересня вечірнею з літією, 
яку очолив о. Йоан Школик (ЧСВВ), 
протоігумен провінції Найсвятішого 
Спасителя в Україні. Співпровадили 
брати-студенти ВІФБС.

Опісля відбулась 
урочиста молитовна 
хода містом з мощами 
мученика. Після нічних 
чувань, у неділю, 
присутні взяли 
участь в утрені, яку 
служив о. Володимир 
Маланюк (ЧСВВ), ігумен 
Жовківської обителі.

Кульмінацією святкувань 
стала Божественна літургія, 
її правив владика Михаїл Колтун, 
єпископ Сокальсько-Жовківської 
єпархії, разом із о. Володимиром та 
запрошеними священнослужителями.

Архієрей привітав усіх присутніх і 
виголосив гомілію, у якій зазначив, що 
мученик Партеній був вірний Богові, 

а тому слугує прикладом для нас. Він 
навчає нас приймати Божу волю, якою 
б вона не була. Святий Партеній став 
тим «зерном, яке дало плід сторицею». 
Єпископ заохотив брати приклад із 
святого, служачи Богові й сповняючи 
Його волю, бо, коли ми приймаємо 
Боже Слово і його виконуємо, тоді «в 
нас нуртує дія Божої сили».

Під час літургії 
відбулося ієрейське 

рукоположення: після 
херувимської пісні 
в пресвітери було 
поставлено отця 
Мирослава Кащука. 
По закінченню 

богослужіння 
владика привітав 

новоієрея, а також 
гостей та іменинників, які 

мають імена Віра, Надія, Любов 
і Софія. Зі словом подяки також 
звернувся о. Володимир Маланюк.

На завершення всі присутні 
молитовно вшанували мученика 
Партенія, вознесли молитви до 
Господа за Україну й заспівали «Боже 
великий, єдиний». 

...мученик 
Партеній був вірний 
Богові, а тому слугує 
прикладом для нас. 

Він навчає нас приймати 
Божу волю, якою 

б вона не була.
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Майже всі василіянські святині 
більшою чи меншою мірою 
постраждали в радянський період, але 
цілком зруйнованою була лише церква 
Успіння Пресвятої Богородиці в Погоні. 
Це сталося 1958 року. Окупаційна 
влада не лише пограбувала, а й 
по-варварськи знищила її. Того 
травневого дня люди відправляли в 
храмі молебень до Матері Божої – уже 
без священика. Тих вірян-відчайдухів 
насильно виштовхали надвір. Було там 
і чимало дітей, у пам’яті яких назавжди 
закарбувалися дикунство й наруга над 
ними та їхньою святинею.

У роки незалежності на місці 
зруйнованого храму в Погоні постало 
аж чотири нові, серед них і величавий 
собор на честь чудотворної Погінської 
Матері Божої – головна святиня 
обителі. Історія їхнього зведення – це не 
міф про фенікса, який відроджується із 
попелу, але реальна історія про велику 
мудрість, жертовність і титанічну 
працю, початок якій поклала сильна віра 
людей, що на прославу Всевишнього 
будували храми як місце Його постійної 
живої присутності.

До Погоні щорічно линуть прочани з 
різних куточків України, ось і цьогоріч 
ясного вересневого дня парафіяни 

із села Межиріччя вирушили сюди 
на прощу. Кожен ніс у душі просьби 
до Бога: хтось благословення для 
нащадків; хтось – оздоровлення від 
фізичних і духовних недуг. Багато 
людей ішло з подякою за отримані 
ласки. Та всіх єднало спільне благання 
про мир в Україні.

Спочатку прочани взяли участь у 
богослужінні у прекрасному соборі, 
увінчаному п’ятьма золотими банями. 
Він має дві частини: нижню – храм 
Цариці Вервиці, та верхню – храм 
Погінської Матері Божої. Собор 
прикрашає панікадило з найвідомішими 
копіями чудотворних ікон Пресвятої 
Богородиці василіянських монастирів, 
що нагадують вірним про всюдисущість 
Діви Марії. На стінах висить кілька 
десятків копій образів Матері Божої 
з усього світу. Є серед них Римська 
із собору Санта Марія Маджоре, 
Вифлеємська, Єрусалимська, 
Ченстоховська, Ярославська, Холмська, 
Остробрамська, Синайська, Іверська, 
Мексиканська, Атонська, Вишгородська 
та інші. У центрі – чудотворна ікона 
Погінської Богородиці.

Усі прочани склали свої сокровенні 
наміри в руки Чоловіколюбця Бога. 
Безсумнівно, найближчим часом вони 

ПО СКАРБИ 
ЗЕМНІ Й НЕБЕСНІ
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переконаються в тому, що Господь 
вислухав їхні молитви й сповнив 
найсокровенніші щиросердні бажання. 
«Бог хіба не оборонить своїх вибраних, 
які до Нього день і ніч голосять, і чи 
баритиметься до них» (Лк. 18:7).

Після Божественної літургії ігумен 
о. Никодим Гуралюк (ЧСВВ), що стояв 
біля витоків відродження святині в 
роки незалежності, провів екскурсію. 
У кожному слові о. Никодима 
відчувалося, що він живе цим місцем, 
саме тому його розповідь була дуже 
душевною і зворушливою. Відтак 
у трапезній церкві Преподобного 
Анастасія і мучениці Ірини, що стоїть 
на високому пагорбі, усі розділили 
трапезу, що є сакральним моментом у 
християнському житті.

Прекрасні, незабуті миті, осяяні 
сонцем і освячені молитвою, стали 
світлою сторінкою в Книзі життя 
прочан із Межиріччя, до якої вони не 
раз будуть звертатися, пригадуючи 
пережите й побачене разом, у великій 
парафіяльній родині, об’єднаній 
прагненням Бога.

Гостинна Погоня попрощалася з 
відвідувачами, які вирушили в Яремче, 
щоб насолодитися дивовижною 
красою природи. Тож в одній місцині 
наблизилися душею до Бога, а в 
іншій – споглядали діло Господніх 
рук – прекрасну частину світу. 
Тут усіх охопило відчуття якогось 
неймовірного щастя, що спливало від 
споглядання струнких, високих гір, 
укритих зеленими деревами, над якими 
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густий туман, білий, як молоко, котився 
лавиною додолу. А з неба лагідно 
накрапав рясний дощик, спадав на 
людей, як свячена вода на Великдень, 
Йордан чи храмове свято, коли після 
окроплення почуваєшся очищеним.

Оці краєвиди, від яких годі відвести 
очі, відірвати серце – срібні потоки 
рік, величні смереки, барвисті, наче 
писанка, гори, птаство небесне, оцю 
досконалу світобудову, придуману 
й утілену Творцем – чудовим 
архітектором і художником, – за 
світовідчуттям, уявою і прагненнями 
приймаєш за Едемський сад…

Та найбільше погляди прочан 
притягувала бурхлива річка Прут. 
Крізь прозору воду проглядало 
каміння, а краплі дощу зроджували 
бульбашки, що вкривали плесо. У 
ньому, як у дзеркалі, відбивалося 
синє, вкрите білими хмарами небо, 
але відбиття його було всуціль 
кольору індиго. Проте найголовніше 
те, що в плесі стрімкої гірської річки 
кожен побачив себе… І тут, у серці 
Гуцульщини, у серцях багатьох озвався 
жаль за втраченими можливостями 
подорожувати мальовничою Україною!

А по обидва береги Прута 
тутешні жителі продавали вироби, 
створені вмілими руками, у які вклали 
свій талант, душу, свою любов. 
Здебільшого це різьблені речі. Різьба – 
немовби гуцульське письмо, яким вони 
промовляють до світу. Це їхні коди, у 
яких міститься мудрість, обдарування 
та любов до всього, що дав їм Господь. 
Тож вони ще з давніх-давен, від діда-

прадіда тут бережуть і розвивають 
традиції народного промислу.

Та й вишиванки гуцульських 
майстринь милують око і прикрашають 
кожного. Тут справджується відома 
легенда про сорочку: надягнеш її – 
станеш щасливий. 

І байдуже, хто і скільки придбав 
сувенірів, адже найважливіше не 
купиш і не оціниш ніяким матеріальним 
еквівалентом – це незгладний спогад, 
враження від краси природи, барвистої 
картини, яку бережуть не на стінах 
домівок, не у скринях чи фондах, але 
в пам’яті людської душі, що збагачує, 
підносить її.

Коли настав час рушати в дорогу, 
прочани побачили, як високо в небі 
кружляли журавлі: мабуть, вони також 
не хотіли прощатися із цією місциною. 

Після таких поїздок людина 
глибше сприймає наш чотиривимірний 
світ, у якому більш усвідомлено й 
певно йде у майбутнє, відчуваючи 
себе збагаченою і щасливою. А той 
гарний, багатий світ, який будуємо 
своїми помислами і діями, ми згодом, 
як хліб на рушникові, понесемо 
нашим ближнім. У цьому і є наша 
відмінність та перевага над тими, хто 
не має подібного досвіду і знання: 
для християнина ділитися красою, 
мудрістю, духовним багатством з 
людьми навколо – наче розламати 
одну хлібину на всіх, як це було в 
незабутній подорожі в Погоню, під 
час якої прочани з Межиріччя радісно 
осягали небесні та земні скарби. 

о. Климентій Стасів, ЧСВВ
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Архієрейська Божественна 
літургія стала завершальною 
частиною XXІІІ Міжнародної прощі 
вервиці, яка зібрала духівництво й 
вірних у монастирі отців василіян, що 
в Погоні.

Розпочалася проща в суботу, 
29 вересня, урочистим винесенням 
на відпустову площу ікони Погінської 
Божої Матері. Протягом двох днів 
до неї могли приступати зі своїми 
молитвами численні прочани. Відтак 
розпочався молебень до Богородиці 
та співана вервиця.

Далі – архієрейська Божественна 
літургія, яку очолив владика Василій 
Тучапець, екзарх Харківський. 
Прийнявши євхаристійного Христа, 
під час адорації вірні роздумували 
над милосердям та особою Божої 
Матері. Це була можливість 
застановитись над внутрішнім 
життям християнина й безмежними 
дарами, якими Господь наділяє 
кожну людину.

Суботній день завершився 
хресною дорогою, яку провадив 
о. Йосиф Будай (ЧСВВ). Проповідник 
звернув увагу прочан на Христові 
страждання, на цінність святого 

таїнства сповіді. Далі в храмі 
правили нічні чування під проводом 
о. Порфирія Шумила (ЧСВВ).

Після утрені служили акафіст до 
Богородиці та проводили співану 
вервицю, яка славними таїнствами 
закінчувала роздуми з життя Христа.

Кульмінацією міжнародної 
прощі вервиці стала Божественна 
літургія, яку очолив отець і глава 
УГКЦ Блаженнійший Святослав 
у співслужінні з владиками: 
Володимиром Війтишиним, 
митрополитом Івано-Франківським, 
Василієм Тучапцем, екзархом 
Харківським, Нілом Лущаком, 
єпископом-помічником Мукачівської 
єпархії, о. Йоаном Школиком 
(ЧСВВ), протоігуменом провінції 
Найсвятішого Спасителя, 
о. Никодимом Гуралюком (ЧСВВ), 
ігуменом Погінського монастиря, 
ієромонахами-василіянами та з 
іншими священнослужителями.

У своїй гомілії Блаженнійший 
Святослав, говорячи про неділю 
після Воздвиження Чесного Хреста, 
сказав, що «у день смерті нашого 
Спасителя людина отримала у 
спадок вічне життя. Але сьогодні 

ХХІIІ МІЖНАРОДНА 
ПРОЩА ВЕРВИЦІ В ПОГОНІ
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Христова церква начебто запрошує 
кожного з нас зрозуміти, як те, 
що сталося тоді на хресті, торкає 
сьогодні мене, християнина третього 
тисячоліття?». Відповіддю на це 
питання є слова євангеліста Марка, 
який дає три засади, що випливають 
із таїнства Хреста Господнього.

Перша засада торкається 
зречення самого себе. Глава 

УГКЦ зазначив, що це означає, 
що не можна бути християнином 
лише частково: «Або ти цілковито, 
усім своїм єством, віддаєш себе 
Христові, або ти не є справжнім 
учнем Господнім». Тому, за словами 
Блаженнійшого Святослава, 
найбільшою бідою церкви сьогодні 
є те, що часто християни вірують не 
до кінця. Тільки один Господь може 
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спасти і дарувати нову надію. А для 
цього треба цілковито довіритись 
Йому, а отже – зректись себе заради 
Христа.

Говорячи про друге правило 
життя християнина – узяття на 
себе свого хреста, – предстоятель 
УГКЦ сказав, що це означає «стати 
причасником страждання, смерті, 
а також воскресіння Христового». 
Не треба боятися зневаги від тих, 
хто вважає хрест, за словами 
апостола Павла, безумством. 
Необхідно «взяти відповідальність 
за свідоцтво християнського життя, 
щоб усі ті, які мене бачать (діти, 
сусіди, рідні, близькі), через моє 
щоденне життя, вчинки, сповідь 
моєї віри побачили, що я є вірний 
учень Христовий».

Третьою настановою від Христа 
є вказівка слідувати за Ним: «Ти 
або йдеш увесь, усім своїм єством: 
своїми очима дивишся вперед, 
розумом шукаєш справжньої дороги, 
щоб дійти до мети, а тілом рухаєшся, 
або ти відстаєш чи йдеш в іншому 
напрямку». Господь дає нам надію. 
«Дорога за Христом є дорогою у 
Воскресіння, у вічне життя, у Його 
славу, бо хто на землі є причасником 
Його страждань і Його хреста, той 
уже входить тут у життя вічне».

Далі Блаженнійший Святослав 
привітав усіх учасників прощі та 
подякував за їхню молитву на 
вервиці. «Христова вервиця є 

свідченням того, що історія спасіння, 
над якою ми роздумуємо, стає 
історією спасіння мого особистого 
життя, стає історією моєї церкви 
і мого народу», – підкреслив 
проповідник. Він також подякував 
батькам, які вчать молитися своїх 
дітей. Наводячи приклад з історії, 
глава УГКЦ пригадав, що силою 
молитви на вервиці одного разу 
вже було переможено безбожний 
комуністичний режим, і висловив 
переконання в тому, що «ідучи 
сьогодні сучасною нашою історією 
з молитвою на вервиці, ми 
переможемо всіх наших ворогів, які 
сьогодні напосідають на нас».

На завершення гомілії 
Блаженнійший Святослав 
закликав до молитви на вервиці за 
Святійшого отця Франциска, церкву 
і за українську молодь.

Після Божественної літургії 
глава УГКЦ подякував присутнім 
владикам: о. протоігумену, о. ігумену 
Никодиму, зібраним прочанам; 
також привітав усіх іменинниць, які 
носять імена Віра, Надія, Любов та 
Софія. Зі свого боку слово вдячності 
виголосили о. Йоан Школик та 
о. Никодим, вони також подарували 
Блаженнійшому Святославові 
медальйон із вишитою іконою 
Погінської Богородиці.

Завершилась проща вервиці 
молитвою за Україну «Боже 
великий, єдиний». 
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4 жовтня в лекторії Українського 
католицького університету 
було презентовано колективну 
монографію литовською та 
українською мовами «На перехресті 
культур: монастир і храм Пресвятої 
Трійці у Вільнюсі» («Kultūrų kryžkelė: 
Vilniaus Švč. Trejybės šventovė ir 
vienuolynas / At cultural crossroads: 
The Holy Trinity shrine and monastery in 
Vilnius»).

У презентації взяли участь: Посол 
Литовської Республіки в Україні 
п. Марюс Януконіс, протоігумен 
провінції Найсвятішого Спасителя 
в Україні о. Йоан Школик (ЧСВВ), 
ігумен василіянського монастиря 
Святого Йосафата у Вільнюсі 
о. Вінкентій Пелих (ЧСВВ), отці 
василіяни та брати-студенти 
Василіянського інституту, автори 
монографії, меценати, професори 
Вільнюського та Українського 
католицького університетів, 
представники академічного 
середовища та всі, хто сприяв появі 
праці про василіянський монастир та 
храм у Вільнюсі. Модерували захід 

професор Вільнюського університету 
д-р Альфредас Бумблаускаст і 
д-р Ігор Скочиляс, проректор з 
наукової роботи УКУ.

На початку зі словами вдячності 
та привітання виступив ректор УКУ 
о. Богдан Прах. Зі свого боку Посол 
Литовської Республіки п. Марюс 
Януконіс, говорячи про спільний 
литовсько-український проект 
презентованої монографії, зробив 
акцент на добрих взаєминах між 
двома країнами, а продовживши 
розмову про василіянський храм 
у Вільнюсі, зазначив, що «це є 
місце, де зараз знаходять духовну 
підтримку греко-католики Литви». 
Протоігумен о. Йоан зауважив, що 
монографія про василіянську обитель 
«відкриває славні сторінки історії між 
литовським і українським народами». 
Він подякував усім авторам за 
історію, яку вони уприсутнюють на 
сторінках цієї книги.

Від литовської сторони виступив 
також декан історичного факультету 
Вільнюського університету 
д-р Рімвідас Петраускас, який 

У ЛЬВОВІ ПРЕЗЕНТУВАЛИ 
МОНОГРАФІЮ ПРО 

ВАСИЛІЯНСЬКИЙ МОНАСТИР 
І ХРАМ У ВІЛЬНЮСІ
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сказав про основну ідею написання 
такої монографії: «Через цей храм 
ми хотіли розповісти про східне 
християнство і його місце в історії». 
Ще однією метою створення книги 
стало бажання повернути Литві її 
унійну спадщину.

Слова подяки лунали на адресу 
меценатів та людей доброї волі, які 
спричинились до появи книги. Після всіх 
доповідачів виступили автори монографії 
від української сторони. Загалом 
же мозаїку цієї книги створювало 

дев’ятнадцять авторів, з яких десять – 
українських. Крім того, модератори події 
репрезентували українську і литовську 
перспективу цього проекту.

А на завершення зі словом 
виступив ігумен василіянського 
монастиря Святого Йосафата у 
Вільнюсі о. Вінкентій Пелих (ЧСВВ). 
Зокрема, він подякував усім 
присутнім та висловив надію, що 
монастир і храм у Вільнюсі будуть 
продовжувати добру традицію своїх 
попередників. 
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За сприяння Центру академічного душпастирства при Патріаршій комісії 
УГКЦ у справах молоді 13 жовтня на Ясній Горі відбулася ІІ Всеукраїнська 
проща для студентської молоді.

Об 11-й годині розпочалася архієрейська Божественна літургія, яку очолив 
архієпископ і митрополит Івано-Франківський Кир Володимир Війтишин. У кінці 
служби владика Володимир поблагословив прочан, а ігумен Гошівського 
василіянського монастиря о. Вінкентій Слободян (ЧСВВ) окропив усіх 
присутніх свяченою водою

По обіді розгорнулися три тематичні майданчики, на яких обговорювали 
цікаві для молоді теми. Відтак відбувся молебень до Богородиці. Ближче до 
вечора проща продовжилась музичним дійством, де лунали духовні пісні на 
прославу нашого Господа та Пречистої Діви Марії. 

ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА
ПРОЩА В ГОШЕВІ
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«ПІД ПОКРОВ ТВІЙ

ПРИБІГАЄМО, 

ДІВО ВЛАДИЧИЦЕ…»
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13 жовтня в Харківському 
екзархаті відбулася 3-тя піша проща 
з м. Харкова до василіянського 
монастиря Покрови Пресвятої 
Богородиці у смт Покотилівці.

У день храмового празника, 
14 жовтня, після святкової 
утрені відбулася архірейська 
літургія, яку правили владика 
Василій Тучапець (ЧСВВ), екзарх 
Харківський, настоятель о. Йосиф 
Щур (ЧСВВ), о. Йоан Школик 
(ЧСВВ), ректор Василіянського 
інституту в смт Брюховичі 

Пантелеймон Трофімов (ЧСВВ), 
о. Тадей Годованець (ЧСВВ) із 
василіянського монастиря у Званівці 
(Донеччина), о. Віктор Мартиненко 
(Харків) і о. Володимир Раковецький 
(Полтава).

У своїй проповіді владика 
Василій зазначив, що освячення 
Покотилівського храму саме на 
честь Покрови невипадкове: у 
цьому відчутна особлива потреба 
нашого народу і тепер уже 
всього Харківського екзархату в 
заступництві Марії. 
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НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ

 ПАПА ДО МОЛОДІ: НЕ ДОЗВОЛЬТЕ, 
ЩОБ ВАС КУПИЛИ, СПОКУСИЛИ Й 
ПОНЕВОЛИЛИ КОЛОНІЗАЦІЙНИМИ 
ІДЕОЛОГІЯМИ

Про про безцінність життя; активність та розвиток; про послідовність 
і конкретність; правильне використання соціальних мереж; про необхід-
ність пам’ятати свої корені й спілкуватися з дідусями та бабусями говорив 
Святійший отець під час зустрічі з молоддю, що відбулась у залі Павла VІ у 
Ватикані в суботу, 6 жовтня 2018 р., у контексті ХV Загальної асамблеї Си-
ноду єпископів на тему молоді. Захід пройшов під гаслом: «Ми – унікальні, 
солідарні, креативні».

Програма зустрічі передбачала свідчення хлопців і дівчат, музичні та 
хореографічні виступи, а також бесіду Вселенського архієрея з молоддю у 
форматі запитання – відповідь. Однак Папа на початку свого слова зазначив, 
що відповіді на актуальні для юнацтва запитання дадуть отці Синоду після 
спільних обговорень і дискусій, адже саме для цього й скликана асамблея, а 
він, користуючись нагодою, поділиться з аудиторією деякими думками.

ВИХОДИТИ НА ПОШУКИ ДОБРА, ПРАВДИ Й КРАСИ

Заохочуючи молодь бути активною та перебувати в русі, Святійший 
отець наголосив, що сумно бачити, як 24-річні люди скидаються радше на 
пенсіонерів. Потрібно знайти себе. У цьому нам не допоможе дзеркало, 
але діяльність та вихід для шукання добра, правди й краси. Саме там мож-
на віднайти себе самого.
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«Будьте молоддю, що прямує, що дивиться на горизонт, а не в дзеркало. 
Завжди дивіться вперед, будьте в русі, а не сидіть на дивані», – закликав 
Папа Франциск хлопців та дівчат.

Пригадуючи свідчення одного з учасників, Папа наголосив на важли-
вості бути послідовним у житті. Якщо ми називаємо себе християнами, то 
повинні не лише прочитати Блаженства, звіщені Ісусом та записані святи-
ми євангелістами, але жити за ними, практикувати їх. Мирянин, священик, 
богопосвячена особа, кожен із нас повинен жити згідно із тим, у що вірить. 
Єпископ Риму нагадав молодим людям: «Також і ви повинні бути неухильни-
ми на своєму шляху й запитувати себе: “Чи я послідовний у своєму житті?”».

ПРОБЛЕМА НЕРІВНОСТІ

Сьогодні можемо зауважити, що втрачається справжнє значення вла-
ди. Адже влада, згідно із повчанням Ісуса Христа,  – це служіння. У про-
тилежному разі маємо справу з егоїзмом, з бажанням применшити іншу 
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особу, не дати їй можливості розвиватись, а це означає прагнення пану-
вати, намагатися зробити всіх навколо своїми слугами. Зрілі люди так не 
поводяться, бо влада є для того, щоб допомогти людині зростати, щоб са-
мому служити ближньому. Цей принцип є важливим як для політики, так і 
для нашого щоденного життя.

БЕЗЦІННІСТЬ МОЛОДІ

Далі глава католицької церкви наголосив на тому, що молодь безцін-
на, вона не є товаром. «Не дозвольте, щоб вас купили, не дозвольте, щоб 
вас спокусили, не дозвольте себе поневолити колонізаційними ідеологі-
ями, що вкладають нам у голову ідеї і, в кінцевому результаті, вчиняють 
нас рабами, залежними, невдахами в житті», – закликав Папа. Відтак він 
додав, що кожна людина є вільною, і потрібно любити свободу, яку дарує 
нам Христос.

ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА КОНКРЕТНІСТЬ У ЖИТТІ

Святійший отець перестеріг молодь перед небезпекою зловживання 
соціальними мережами: хоча вони й дають можливість людям вийти на 
зв’язок за лічені секунди, проте якщо надто захоплюватися ними, то мож-
на закінчити, як сім’я, що збирається на обід чи вечерю за одним столом, 
але кожен користується своїм смартфоном, спілкується з чужими людьми, 
занедбуючи живі, реальні стосунки з тими, хто поряд.

Також Папа Франциск наголосив на необхідності бути конкретними 
в житті. Конкретність є гарантією нашого руху вперед, без неї не буде й 
майбутнього. Якщо медіа чи інтернет віддаляють особу від конкретнос-
ті, то потрібно відмовитись від них. Ця риса полягає також у прийнятті: у 
відчиненості наших дверей та рук для інших. А сучасну ментальність, яка 
бачить небезпеку, зло та тягар у чужинцеві, у мігранті, можна змінити обі-
ймами, діалогом, любов’ю.

На закінчення, продовжуючи тему конкретності в житті, Вселенський 
архієрей заохотив хлопців та дівчат до спілкування з дідусями та бабуся-
ми, що є джерелом їхньої конкретності, розвитку та життєвої плідності; до 
дослідження свого коріння, завдяки чому вони можуть зростати та пряму-
вати вперед, приносячи добрі плоди.
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 ПОСТАНОВИ СИНОДУ 
ЄПИСКОПІВ УГКЦ 2018 РОКУ
Вих. ВА 18/309

На славу Святої, Єдиносущної, Животворящої і Нероздільної Тройці, 
Отця, і Сина, і Святого Духа і на добро ввіреного нам Божого люду. Амінь.

БОЖОЮ МИЛІСТЮ І В ПОВНОМУ СОПРИЧАСТІ З РИМСЬКИМ АПОСТОЛЬ-
СЬКИМ ПРЕСТОЛОМ СВЯТОСЛАВ, Верховний Архієпископ Києво-Галиць-
кий Української Греко-Католицької Церкви, Високопреосвященним і Пре-
освященним владикам, всечесним отцям духовним, преподобним ченцям 
і черницям та мирянам помісної Української Греко-Католицької Церкви

ПРОГОЛОШУЮ ТА ОПРИЛЮДНЮЮ

Постанови
Синоду Єпископів

Української Греко-Католицької Церкви
Львів – Брюховичі, 2–11 вересня 2018 року Божого

Взяти до уваги стан виконання рішень Синоду Єпископів УГКЦ 2017 року.
Взяти до уваги підсумки звітів комісій та відділів патріаршого рівня.
Взяти до уваги звіт про діяльність Патріаршої курії УГКЦ.
Прийняти звіт за 2017–2018 роки робочої групи для впровадження 

Стратегії розвитку УГКЦ до 2020 року.
Взяти до уваги звіт Відділу соціального служіння УГКЦ.
Для того, щоб покращити проголошення Божого Слова та катехизації 

в УГКЦ:

А. ПРОСИТИ ЄПАРХІАЛЬНИХ ЄПИСКОПІВ:
1) проаналізувати втілення в їхніх єпархіях рішень попередніх Синодів 

Єпископів УГКЦ (2012 та 2015 рр.) на тему катехизації та розвитку біблій-
ного апостоляту в УГКЦ;

2) призначити при єпархіальній катехитичній комісії координатора бі-
блійного апостоляту (бажано фахівця з біблійних наук);

3) доручити єпархіальним катехитичним комісіям у співпраці з церков-
ними навчальними установами організувати в єпархіях школи підготовки 
провідників біблійних груп;
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4) доручити єпархіальним катехитичним комісіям забезпечити курси 
постійної формації для катехитів в їхніх єпархіях;

5) подбати про проведення для священнослужителів у рамках програми 
постійної формації духовенства постійних курсів гомілетики, які б врахову-
вали виклики часу, а також про впровадження відповідних курсів з гоміле-
тики, катехитики та педагогіки в навчальні програми духовних семінарій;

6) звернути увагу парохів на необхідність забезпечення катехитам на-
лежного пастирського супроводу і всілякого сприяння їхньому служінню;

7) під час візитації парафії звертати особливу увагу на стан катехитич-
ного служіння, застосовуючи відповідні механізми заохочення успішних у 
цій ділянці осіб і практик та усунення виявлених недоліків;

8) подбати про узгодженість із Катехизмом УГКЦ «Христос – наша Пас-
ха» термінології та змісту всієї катехитичної літератури, аудіо- та відеома-
теріалів, інтернет-ресурсів, які публікуються з їхнього схвалення, дозволу 
чи благословення.

Б. ДОРУЧИТИ ПАТРІАРШІЙ КАТЕХИТИЧНІЙ КОМІСІЇ:
1) створити групу фахівців для аналізу сучасного адресата катехизи та 

опрацювання оновленої візії катехитичного служіння в УГКЦ;
2) опрацювати у співпраці з кафедрою біблійних наук Українського ка-

толицького університету програму підготовки провідників біблійних груп;
3) розробити у співпраці з церковними навчальними установами типо-

ву програму формації катехитів для всіх вікових категорій і подбати про 
відповідні засоби, зокрема інтернет-ресурси, для вишколу катехитів;

4) розробити програму з вивчення Катехизму УГКЦ «Христос  – наша 
Пасха»;

5) доручити опрацювання оновлених катехитичних програм для різних 
вікових груп на основі Катехизму УГКЦ «Христос – наша Пасха»;

6) у співпраці з єпархіальними катехитичними комісіями сформувати 
катехитичні ресурси, включно з інтернет-ресурсами, які допоможуть бать-
кам у виконанні їхніх обов’язків християнського виховання дітей та пере-
давання віри;

7) розробити Положення про відзначення найкращих катехитів року в 
День катехита.

В. ДОРУЧИТИ ПАРОХАМ:
1) організовувати в парафіяльних спільнотах щотижневу катехизу для 

дітей, молоді та дорослих, зокрема на основі Катехизму УГКЦ «Христос – 
наша Пасха»;
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2) засновувати спільноти молитовного читання Святого Письма або 
активізувати ті, що вже існують, забезпечивши їм особистий духовний су-
провід;

3) заохочувати вірних до практики молитовного читання Слова Божого 
в родині та особисто.

Г. ДОРУЧИТИ ПАТРІАРШІЙ КОМІСІЇ У СПРАВАХ ДУХОВЕНСТВА У СПІВПРАЦІ З ПАТРІ-
АРШОЮ КАТЕХИТИЧНОЮ КОМІСІЄЮ ТА РЕКТОРАМИ ДУХОВНИХ СЕМІНАРІЙ ОПРАЦЮВАТИ 
НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ «ПЕДАГОГІКА», «ДИДАКТИКА ТА МЕТОДИКА КАТЕХИТИКИ» І ПРО-
ГРАМИ КАТЕХИТИЧНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ ДУХОВНИХ СЕМІНАРІЙ ТА ІНСТИТУТІВ ПОСТІЙНОЇ 
ФОРМАЦІЇ ДУХОВЕНСТВА УГКЦ.

Прийняти звіт Генерального керівника управління справедливості про 
стан судочинства в УГКЦ.

Затвердити із внесеними поправками Статут Найвищого Трибуналу Си-
ноду Єпископів УГКЦ на трирічний випробувальний термін.

Створити Синодальну групу для перегляду перекладу українською мо-
вою текстів Псалтиря та Божественної літургії св. Івана Золотоустого в та-
кому складі:

- Преосвященний владика Гліб (Лончина), голова;
- Преосвященний владика Степан (Меньок);
- Преосвященний владика Тарас (Сеньків).
Взяти до уваги проект Місяцеслова УГКЦ та поблагословити дальшу ро-

боту над ним.

ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАС-МЕДІА І СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ УГКЦ:

А. Визначити комунікаційну діяльність єпархіального єпископа як один 
із пріоритетних засобів проповідування Божого Слова, здійснення вчи-
тельського уряду та управління єпархією.

Б. Доручити єпархіальним єпископам призначити в кожній єпархії УГКЦ 
компетентних осіб задля розвитку прес-служби та забезпечення належної 
співпраці з Департаментом інформації Патріаршої курії.

В. Поблагословити здійснення дальших кроків для створення інформа-
ційної агенції УГКЦ.

Встановити орден митрополита Андрея Шептицького та доручити Ад-
міністраторові Патріаршої курії УГКЦ доопрацювати Статут цієї відзнаки і 
подати його на розгляд 7-ої (58-ої) сесії Постійного Синоду УГКЦ.
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Задля належного вшанування у 2019 році блаж. cвщмч Омеляна Ковча у 
зв’язку із 135-річчям від дня народження, 75-ми роковинами мученицької 
смерті та 10-літтям проголошення його Покровителем душпастирів УГКЦ:

А. Створити Оргкомітет вшанування пам’яті блаж. свщмч Омеляна Ков-
ча під проводом владики Богдана (Дзюраха);

Б. Доручити Оргкомітетові опрацювати програму заходів на загально-
церковному, громадському, державному та міжнародному рівнях у співп-
раці з Комітетом вшанування пам’яті блаж. свщмч Омеляна Ковча та цер-
ковними структурами УГКЦ в Україні та в поселеннях.

Поблагословити відзначення у 2019 році 150-річчя від дня народження 
блаж. свщмч Климентія Шептицького та доручити координацію святкових 
заходів синкелу у справах монашества Львівської архієпархії ієром. Юсти-
нові Бойку.

Поблагословити відзначення у 2019 році 100-річчя від дня переходу 
до вічності преподобної матері Йосафати Гордашевської, співзасновниці 
Згромадження сестер служебниць Непорочної Діви Марії.

Поблагословити створення Фонду збереження спадщини Блаженній-
шого Любомира та сприяти плеканню пам’яті в УГКЦ про цього великого 
церковного мужа.

Провести VII Сесію Патріаршого Собору УГКЦ у Львові наприкінці серп-
ня 2020 року та дати згоду Отцю і Главі УГКЦ на призначення секретарем 
цієї Сесії о. д-ра Романа Шафрана.

Провести Синод Єпископів УГКЦ 2019 року від 1 до 10 вересня 2019 року.
Визначити головною темою Синоду Єпископів УГКЦ 2019 року «Сопри-

частя в житті і свідченні УГКЦ».
Затвердити із внесеними поправками Комунікат Синоду Єпископів 

Української Греко-Католицької Церкви 2018 року.
+ СВЯТОСЛАВ,

Верховний Архієпископ
Української Греко-Католицької Церкви

+ БОГДАН (Дзюрах),
Секретар Синоду Єпископів

Української Греко-Католицької Церкви
Дано в Києві,

при Патріаршому соборі Воскресіння Христового,
14 вересня 2018 року Божого
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ВІРА Й КУЛЬТУРА

«ЗНАЙОМИТИ ІЗ ЦЕРКВОЮ, 
НЕ ДИКТУЮЧИ ПРАВИЛА, 
А ПОКАЗУЮЧИ ІНШИЙ СВІТ...» – 

інтерв’ю з настоятелем

василіянського монастиря 
в Херсоні о. іваном логаєм

Як довго ви є настоЯтелем 
монастирЯ свЯтого володи-
мира великого в Херсоні?

У цьому монастирі я з бе-
резня 2016 року, а до того був 

у місті тільки проїздом. Тому 
коли призначили сюди на-
стоятелем, то вивчав, можна 
сказати, парафію «на ходу» 
та зі слів моїх співбратів по 
чину. Звичайно, що натоді вже 

Отець Іван запам’ятався мені усміхненим і повним 
життєрадісної енергії. Якщо щось єднає людські жит-
тя, то це – усмішка. Чи чернець ти, а чи мирянин, чи 
акафіст читаєш, а чи переглядаєш стрічку новин, коли 
в тобі усміхається Бог, ця усмішка сяє на твоїх вустах 
для служіння іншим.

У Херсоні є греко-католицький чоловічий монастир 
ще з 1990-х, проте я, хоч і є з тих країв, дізналася про 
цю обитель декілька років тому у Львові. Неймовірно, 
але ми таки забагато й задалеко шукаємо того, що на-
справді завжди поруч. Отець Іван з братами в чині слу-
жать на місійній території УГКЦ. Херсонці, можливо, 
не завжди приходять до нового храму Святого Володи-
мира Великого по духовну пораду, а дерев’яна церковця, 
що поруч, декому може видатися музеєм, проте і в цьо-
му ласка Божа – мастити незрячому очі брудом, щоб по-
слати до цілющого джерела, де він прозріє й побачить 
безліч осяйних усмішок, що свідчать і проповідують 
любов, мир і відкритість… Бути відкритою і відкрива-
ти – цього мене навчила наша давня розмова з о. Іваном 
Логаєм (ЧСВВ) про душпастирське служіння в Херсоні.
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були збудовані церква та мо-
настир, бо перед цим, напри-
кінці дев’яностих, отці жили 
у вагончиках. Роздумував, як 
краще робити перші кроки в 
спілкуванні з парафіянами та 
тими, хто від часу до часу за-
ходить, із цікавості, адже Хер-
сонщина  – це не Галичина, 
тому над моєю головою інколи 
висів знак запитання в деяких 
ситуаціях та розмовах. Попе-
реднім місцем мого служіння 
була парафія в Дрогобичі, де я 
провів чотири роки.

Яка історіЯ створеннЯ цього мо-
настирЯ та парафії при ньому?

Почалося все з 1991 року, 
коли вихідці із Західної Украї-
ни в Херсоні вирішили створи-
ти греко-католицьку парафію. 
У 1993 році сюди приїхав о. Ізи-
дор (Гончар)  – він був, можна 
сказати, першим василіянином 
на цих теренах. Спочатку служ-
би Божі проводили в шаховому 
клубі в місті. Оренда була до-
волі дорогою, тому богослу-
жіння правили в підвальному 

ВІРА Й КУЛЬТУРА



№ 11 (305)34 МІСІОНАР ЛИСТОПАД 2018

ВІРА Й КУЛЬТУРА

приміщенні. Пізніше зі Львів-
щини привезли п’ять вагончи-
ків, які розмістили на території, 
де тепер є новозбудований мо-
настир, а раніше був аеропорт. 
В одному з тих вагончиків об-
ладнали капличку. Тоді навіть 
побутувала в місті така байка, 
що буцімто та Другій Тавриці 
(місцева назва мікрорайону  – 
ред.) з’явився крутий бомж із 
власними вагончиками, адже 
раніше на цьому полі, серед 
чагарників жили безхатченки. 
Звичайно, місцеві з подивом 
сприймали вагончики із хрес-
том на даху як храм Божий, а 
дивлячись здалеку на цю бу-
дівлю, узагалі можна було по-
думати, що там роблять вулка-
нізацію коліс. Капличка могла 
вмістити до 10 осіб, тому ще не 
дуже розголошували, що в цьо-
му мікрорайоні з’явилася нова 
церковця, але люди приходили 
все частіше.

Залишилися спогади о.  Ізи-
дора та перших парафіян, які 
допомагали у створенні цієї 
парафії. Цікаво почитати що-
денники настоятеля, у яких він 
описував перші богослужіння 
чи травневі й червневі молеб-
ні до Богородиці та Серця Ісу-
са. Отець писав: «Нехай при-
йшли лише дві чи три людини, 
але дякую Богу, що прийшли». 
Особливості його служінню 
надавало тонке почуття гумо-

ру. Бувало, отець Ізидор перед 
службою питав, чи йтиме хтось 
до сповіді, а ніхто не зголошу-
вався, тоді він казав: «Ага, то, 
значить, усі святі!»  – і починав 
літургію. Але доводилося стика-
тися і зі складними моментами, 
як-от: необхідність планування 
розбудови, різне ставлення лю-
дей до УГКЦ, дошкуляли навіть 
безхатченки чи наркозалежні, 
для яких ця територія певний 
час була «своєю».

Спочатку не планували, що 
осередок греко-католицької 
парафії буде тільки в місті Хер-
соні. Отець Ізидор заснував 
ще три парафії: у с.  Музиківці, 
с.  Зміївці та у с.  Сонячному. Ці 
парафії досі діючі, хоч і не дуже 
великі.

ваш монастир також зна-
ний серед місцевиХ жителів 
за унікальною дерев’Яною 
церквою, а тепер – ще й за ве-
ликим новозбудованим Хра-
мом. розкажіть, будь ласка, 
про їХню історію також.

У 2007 році до Херсона пе-
ревезли дерев’яну церкву із 
с. Крилоса, що на Івано-Фран-
ківщині. Ця церковця, ніби 
символ, стоїть між минулим 
та сьогоденням нашого монас-
тиря – між вагончиками, де 
була перша капличка, та ново-
збудованим храмом. Це єдина 
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дерев’яна церква на Херсон-
щині, тому вона по-особливому 
приваблює тутешніх жителів. 
Храм спроектували майстри у 
ХХІ ст. за зразком дерев’яної 
сакральної архітектури ХVІ 
століття. Споруду привезли в 
розібраному вигляді й постави-
ли за два місяці.

Не так давно освячений 
(2015  р.) новий храм Святого 
Володимира Великого, який 
можна назвати найбільшою 
греко-католицькою церквою 
Південної України. Святиню 
почали зводити разом із новим 
монастирем у 2009 році. Тоді 
багато людей казало, що вони 
не доживуть до закінчення 
робіт, але, як бачимо, він таки 
постав, до того ж доволі швид-
ко. Багато хто говорить, що це 
справжнє диво.

Цікаво, що після відкриття 
нового храму кількість парафі-
ян значно збільшилася. Тобто 
починали з 15 людей у вагон-
чику, а нині приходить 150  – 
200 осіб у святкові дні.

Яким є сучасне життЯ парафії?

Сьогодні до церкви ходять 
ще ті люди, завдяки яким від-
крили цю парафію. При церкві 
діють кілька спільнот: Апос-
тольство молитви, Матері у мо-
литві (збираються третьої та 
четвертої неділі місяця), біблій-

ний гурток «У Божих долонях» 
(щосуботи), Рух християнських 
сімей (друга і третя неділя мі-
сяця) та молодіжна спільнота 
«З нами Бог» (перша і третя не-
діля місяця). Групи активні, хоч і 
не надто численні. Найбільшою 
є Апостольство молитви  – до 
60 осіб, які становлять дві групи.

Людям подобається в нашо-
му храмі також тому, що вони 
можуть тут помолитися так, 
як уміють, і за ними не будуть 
бігати й вказувати на невідпо-
відний одяг чи вимагати певну 
ціну за свічку. Ми зі свого боку 
вражені щирою молитвою цих 
людей у храмі, перед іконою, 
приємно бачити їхні очі, що 
сяють щирою, щойно віднай-
деною любов’ю до Бога. Хіба 
таке наше спілкування не пе-
регукується зі словами Єванге-
лія, коли Господь залишив 99-х 
овець у безпеці та пішов шукати 
одну загублену? Можливо, таки 
варто переступити поріг храму, 
свого подвір’я та піти до людей, 
які потребують цього.

Окрім задіяності в парафі-
яльних спільнотах, наше юна-
цтво та діти охоче відвідують 
щорічний літній табір «Кані-
кули з Богом». Цьогоріч було 
20 осіб. Може видатися, що це 
мізерна кількість, особливо 
якщо порівняти з подібними 
таборами на Львівщині, куди 
приходить уп’ятеро більше 
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людей. Але в 90-ті роки мину-
лого століття ми і на Львівщи-
ні починали перші табори з 
30-ма дітьми. Тому сподіваємо-
ся, що наступні зустрічі будуть 
численнішими, адже такий ак-
тивний відпочинок на Херсон-
щині набуває популярності. 
Відрадно чути, як діти, співа-
ючи вперше пісню, яку ми ви-
конуємо вже давно, захоплено 
підмічають у її словах те, на що 
ми не звертали уваги. Так, ці 
малюки дуже мало знають про 
Бога або, може, узагалі нічого, 
вони не зможуть вказати на 
ікони Ісуса Христа і Богороди-
ці, але вони довіряються тобі 
щиро, без застережень чи лу-
кавства.

Які плани на майбутнє щодо 
розвитку парафіЯльного 
життЯ, розбудови монастирЯ 
тощо?

Наразі при нашій парафії 
зростають різні спільноти, про 
які ми вже згадували, тому де-
кілька отців уже не завжди 
встигають допомагати їм. Нама-
гаємося зробити так, щоб люди, 
які достатньо готові, могли са-
мостійно керувати цими спіль-
нотами, від часу до часу зверта-
ючись до священика.

Оскільки раніше я більше 
працював із молоддю, то мені 
хотілося б активніше залучати 

її до нашої парафії, адже сьо-
годнішня юнь уже завтра буде 
основою церкви. У цьому кон-
тексті пригадується різдвяне 
послання Папи Франциска, у 
якому Святійший отець гово-
рив про Йосифа і Марію, які 
стукали в кожні двері, просили 
прихистку, але в результаті опи-
нилися у хліву. В аналогічному 
становищі я бачу нашу молодь: 
перед нею часто зачиняють 
двері, їй не бажають поступа-
тися старші. Потрібно надати 
юнацтву більше простору для 
творчості. Повірити в них, дові-
рити їм щось, і вони докладуть 
зусиль, щоб зробити це якнай-
краще. Нам залишилося тільки 
скерувати в правильному на-
прямі їхні великі запал, енергію 
та силу волі. Вони не заражені 
тим радянським вірусом, який 
ми ще досі несемо в собі. Їм на-
лежить творити здорову пара-
фію, здорову націю.

ваша монастирська спільнота 
невелика. чи в планаХ перед-
бачено розширеннЯ монасти-
рЯ, можливо, відкриттЯ жіно-
чого василіЯнського скиту?

У монастирі нас п’ятеро: троє 
священиків, один диякон та 
один брат. Звичайно, ми спіль-
ними зусиллями намагаємося 
зробити все, на що спроможні, 
але розуміємо, що коли мова 
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йде про активнішу працю з мо-
лоддю, то добре, якби тут були 
також сестри, яким краще вда-
ється налагодити контакт з ді-
тьми різного віку. Але поки що 
це питання на етапі розгляду, 
оскільки потрібно знайти мож-
ливості та приміщення, щоб 
запросити сюди сестер василі-
янок. Безперечно, можуть ви-
никати певні фінансові труд-
нощі, але, як казав Господь, 
спершу подбайте про Царство 
Боже, а все інше вам додасться. 
Тобто основне наше завдання, 
на яке нічого не може істотно 
вплинути, – нести Слово Боже, 
а далі все вирішиться.

розкажіть, будь ласка, про 
ваш досвід служіннЯ на га-
личині та на Херсонщині: Яка 
різницЯ, у чому особливості 
душпастирської праці на так 
званій «місійній території»?

Для мене це стало великим 
викликом, бо до того я при-
близно 10 років працював у па-
рафіях з молоддю. Коли приїхав 
до Херсона, то частіше став ба-
читися з людьми старшого віку, 
які теж хочуть дізнатися більше 
про Бога. Це добре, що сьогодні 
в церкві ми маємо стратегію до 
2020 р., одним із напрямів якої є 
«Жива парафія», проте, спосте-
рігаючи за ситуацією в Херсоні, 
я зрозумів, що потрібно написа-

ти окремі програми для кожної 
конкретної місцевості, більше 
орієнтуючись на те, чого потре-
бують люди тієї чи тієї парафії, 
у нашому випадку – чого потре-
бують херсонці.

Можу навести дуже простий 
приклад, який проілюструє 
особливості християнського 
життя в цьому регіоні. Коли ми 
зазвичай друкуємо молитовни-
ки для дітей, то пишемо «Отче 
наш…», «Богородице Діво…» з 
думкою про те, що дитина знає 
повний текст молитви. Нато-
мість тут потрібно писати по-
вну молитву, і не тільки для ді-
тей, але й для дорослих. Переді 
мною дотепер стоять ці крапки: 
як далі, як краще писати для 
людей, говорити, пояснювати, 
служити врешті-решт.

Загалом враження про хер-
сонців позитивне: люди приві-
тні, доброзичливі, вони праг-
нуть пізнати Бога, із яким у них 
тільки-но відбувається справ-
жнє знайомство. І це знайом-
ство не завжди стається через 
«Слава Ісусу Христу!», але через 
«Здрастє, Ваня!». До речі, тут до 
мене не обов’язково можуть 
звертатися «отче», частіше кли-
чуть просто на ім’я. У цьому 
немає нічого страшного, адже 
важливішим є правдивість 
спілкування з Богом.

Є люди, які ходять на бого-
служіння майже щодня, у них 
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під ногами належно поставле-
ний, твердий ґрунт. Але я хочу 
розказати про інших, котрі 
тільки відкривають для себе 
духовне життя. Інколи вони ви-
падково приходять до нашого 
храму. На подвір’ї першою за-
вжди зустрічає Матір Божа, але 
коли дехто бачить її фігуру, то 
питає, що це за жінка. Тому тут 
не варто починати катехизацію 
з богословлення, але потріб-
но говорити про моральні цін-
ності. Неабияку роль відіграє 
особистий приклад, який не 
повинен викликати сумнівів у 
людей. Бо якщо відразу поча-
ти розповідати про католицьку 
церкву, то можна наразитися на 
залишки радянської пропаган-
ди на кшталт «католицизм – це 

інквізиція» і таке інше. Зважаю-
чи на цю обставину, легше зро-
зуміти тих, хто досі не наважив-
ся переступити поріг нашого 
храму. Хоча варто зауважити, 
що на Херсонщині загалом то-
лерантно, навіть доволі пози-
тивно, сприймають греко-като-
ликів.

Тому нам, як священикам, 
треба бути далекоглядними, 
уміти бачити щось більше, ніж 
очевидні реакції та хибні уяв-
лення наших відвідувачів. Як 
каже Папа Франциск, ми маємо 
вийти до людей сьогодні, і він 
робить це сам, відвідуючи засу-
джених, упосліджених, просячи 
вибачення за певні вчинки свя-
щеннослужителів тощо. Саме 
такого служіння  – відкритого, 
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що виходить за межі храму та 
парафії, – потребує Херсон.

На Галичині, безсумнівно, 
теж не бракує людей, які потре-
бують істинного знайомства з 
Богом, але там, за переповне-
ним храмом, не видно, хто сто-
їть позаду та якої він чи вона 
потребує допомоги й уваги. На 
Півдні ж, де наші храми не над-
то залюднені, дуже добре бачи-
мо оцей поріг та тих, хто за ним. 
І якщо вийти до людей, почати 
з кожним окремо говорити, то 
починаємо розуміти, наскільки 
вони потребують Бога, визна-
ння Його любові до нас. І я пе-
вен, що такі виходи та розмови 
дадуть свій результат. Можли-
во, уже не ми будемо збирати 
цей врожай, але нам належить 
його посіяти.

коли вас переведуть до ін-
шої парафії та монастирЯ, то 
за чим ви будете сумувати, 
чого бракуватиме з того, що 
було в Херсоні?

Щирості, відкритості та до-
броти місцевих жителів. Мені 
запам’яталося, що люди тут 
потребують спілкування. Коли 
вперше до нас приходять, то 
обов’язково фотографуються 
на подвір’ї, кажуть, що на тери-
торії монастиря гарно, проте ін-
коли, коли запрошую до церк-
ви, навіть для фотографії, гості 

часто ніяковіють. Тоді я жарто-
ма кажу: «Не переживайте, це 
безкоштовно!» і далі пояснюю, 
що не зроблю зауваження че-
рез невідповідний одяг чи не-
покриту голову.

Пригадую випадок, коли до 
нас уперше завітала одна пані, 
їй дуже сподобалося і в храмі, і 
в монастирі. Тоді я запросив її 
прийти ще раз, це було якраз 
перед Великоднем. Й от уже 
після великодньої літургії ця 
жінка прийшла по-святковому 
вбрана й каже: «Здрастє! Я к вам 
на кофє». А я питаю: «А чому не 
на службу? Великдень  – це ж 
велике свято». Вона відповіла, 
що гуляла з дітьми. Власне, у 
таких випадках розумієш, що 
зі старшими людьми треба вмі-
ти знайти особливу стежку, яка 
привела б до Бога. Були й такі 
випадки, коли я вів бесіду про 
духовний вимір нашого життя 
й чув у відповідь: «А! Я зрозумі-
ла, ми теж із чоловіком за здо-
ровий спосіб життя  – на вело-
сипедах катаємося».

Якось під час служби до хра-
му зайшли хлопці з пивом. Піс-
ля служби я до них підійшов, 
порозмовляв, вони були цілком 
порядні, просто не знали, як 
себе поводити в таких місцях, 
на престол могли сказати «ве-
ликий стіл», на горнє сідали-
ще – «трон» і таке інше. Словом, 
для них церква є своєрідним 



№ 11 (305)40 МІСІОНАР ЛИСТОПАД 2018

ВІРА Й КУЛЬТУРА

музеєм. Але водночас це їхні 
перші кроки до Бога. На Гали-
чині до таких хлопців ставили-
ся б інакше, можливо, намага-
лися б їх оминати, не впускати 
до храму взагалі. У цій ситуації 
потрібно поставити інші акцен-
ти: людина хоч і не знає, як себе 
поводити, але вона відкрита до 
пізнання Господа Бога, а осо-
бливо тоді, коли бачить з боку 
інших довіру до неї.

Пригадую, як ходив у габіті 
херсонським базаром, заходив 
у крамнички, а люди охоче спіл-
кувалися, розпитували, з якої 
церкви. Тобто вони справді за-
цікавлені, вони шукають духо-
вного життя. Звичайно, кожен 
прокладає цей шлях у різний 
спосіб, проте я впевнений, що 
такі маленькі зернини колись 
проростуть у щось більше.

отче, що б ви порадили лю-
дЯм, Які бажають вести мі-
сіонерську діЯльність, мож-
ливо, своїм наступникам у 
цьому монастирі?

Святий Іван Павло ІІ казав, 
що бути християнином  – це 
найперше означає бути люди-
ною. Тут, у Херсоні, гуманність 
надзвичайно цінують, саме за-
вдяки їй люди відкривають-
ся, коли Господь і церква для 
них невідомі. Тут недостатньо 

сказати, що Христос прийшов 
і воплотився заради нашого 
спасіння, Господь утілюється 
також через слова священика, 
через кожну його дію, реакцію, 
і це допомагає людям відчува-
ти Бога через іншого. У цьо-
му контексті дуже доречним і 
промовистим є приклад Ісуса 
Христа, який говорив із кож-
ним його мовою, відповідно 
до його потреб: із самарянкою 
по-одному, а з Никодимом по-
іншому.

Вийти до цих людей, говорити 
з ними  – це більше, ніж пропо-
відь з кафедри. Часом ми хоче-
мо, щоб нас відвідували, але ін-
коли нести Слово Боже на тому 
ж базарі – це теж допомога тим, 
хто шукає, але не наважується 
зробити перший крок. Христос 
казав до апостолів, щоб ішли та 
навчали всі народи, охрещую-
чи в ім’я Отця, і Сина, і Святого 
Духа, тож – уперед!

а Як відбуваєтьсЯ міжконфе-
сійне спілкуваннЯ в Херсоні, 
чи воно існує взагалі?

Мушу сказати, що в Херсоні 
міжконфесійний діалог більше 
відчутний, ніж в інших регіонах 
України. Незвичним є те, що 
запрошення до таких зустрі-
чей надходить із боку місцевої 
влади. І відчутно, що вони від-
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буваються не формально, для 
годиться, а в дружній атмосфе-
рі та любові між людьми різних 
релігійних поглядів. Відразу по 
моєму приході сюди на місце на-
стоятеля отримав запрошення 
до римо-католицького костелу 
на Свято Біблії. Досить часто на 
головній площі міста  – площі 
Свободи  – відбуваються спіль-
ні молитви католиків і право-
славних Київського патріархату 
та автокефальної церкви, до-
лучаються також адвентисти, 
п’ятдесятники, лютерани. За-
звичай такі зустрічі відбува-
ються через спільне прагнення 
миру в Україні. До того ж усі на-
магаються підтримувати одне 
одного та брати участь у свят-
куваннях чи то храмових, чи то 
інших парафіяльних річниць, 
подій тощо. Щоправда, до діа-
логу не долучаються священи-
ки Московського патріархату та 
свідки Єгови.

Нещодавно, наприклад, ми 
були в гостях у лютеран. Так, 
інколи заходить розмова про 
відмінності в релігійних погля-
дах, проте тут завжди хочеть-
ся нагадати собі слова святого 
Івана Павла ІІ про те, що в нас 
є більше того, що єднає, ніж 
роз’єднує. Ми гуртуємося до-
вкола моральних цінностей, які 
Європа наразі втрачає. Нато-
мість бачимо, що можемо тво-

рити духовний простір разом, 
спільними зусиллями: прова-
дити благодійність, допомагати 
нужденним, творити власний 
приклад доброго християнина 
в кожній громаді.

Як релігійні громади Херсона 
допомагають військовим на 
сХоді, чи така практика вза-
галі існує?

Є різноманітні благодійні 
акції, більшість із яких орга-
нізовує священик Української 
автокефальної православної 
церкви (УАПЦ). Від часу до часу 
люди за власною ініціативою 
приносять грошову чи матері-
альну допомогу, яку ми потім 
передаємо на Схід. 

Хоч може побутувати така 
думка, буцімто жителі Херсона 
не надто патріотичні, адже за-
ведено вважати, що «великий 
патріотизм» в Україні трима-
ється на так званих трьох ки-
тах  – Львівщині, Івано-Фран-
ківщині та Тернопільщині. 

Проте варто сказати, що на 
Херсонщині я побачив молодь, 
яка щиро любить свою держа-
ву. Можливо, на ці процеси та-
кож вплинули події в Криму. 
Дедалі частіше в державних 
установах я зустрічаю людей, 
які радо розмовляють укра-
їнською мовою, хоч насправді 
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їм це важко дається. Та навіть 
серед тих, хто говорить росій-
ською, тут теж багато патріо-
тів. Знаєте, легко бути патрі-
отом і носити вишиванку там, 
де це вже давно звично й мод-
но, де навіть можна отримати 
безкоштовний проїзд на свя-
та, якщо ти в національному 
строї. Проте значно важче це 
робити там, де для такого ви-
яву своєї національної свідо-
мості треба мати сміливість. Я 
не кажу, що на цих теренах лю-
дині у вишиванці щось загро-
жує, проте інколи доводиться 
відчувати на собі неприємні, 
насмішкуваті погляди. Тому 
справді можна вклонитися 
тим херсонцям, які мають від-
вагу говорити про свою лю-
бов до Батьківщини відкрито, 
не тільки «шумом галасливих 
фраз, але невтомною працею» 
над собою.

А перед нами, священиками, 
стоїть завдання нести Слово 
Боже, на якому потрібно зво-
дити фундаменти всіх сфер 
людського життя, у тому чис-
лі – патріотизму. Адже даремно 
працюють люди, якщо не Гос-
подь будує дім, бо Він є осно-
вою, наріжним каменем. Прига-
дую слова римо-католицького 
єпископа Броніслава Бернаць-
кого: «Там, де більше церков, 
там менше злочинності».

чи маєте можливість прово-
дити уроки чи зустрічі з кате-
Хизації в школаХ Херсона?

Із цим важко. До нашого хра-
му приходить багато вчителів 
зі шкіл чи навіть викладачів із 
вишів із проханням прийти й 
провести якусь зустріч чи урок, 
і я запевняю їх, що готовий іти 
до дітей та молоді, тільки б мені 
відчинили двері. Але поки що 
ми досі стукаємо в ці двері… Го-
лос УГКЦ ще недостатньо голо-
сно звучить тут. Трохи легше в 
цьому питанні православним.

чи цікавитьсЯ місцева мо-
лодь чернечим життЯм, чи 
Хтось уже виЯвив тут своє по-
кликаннЯ?

Почнемо з того, що наші мо-
настирі відрізняються від право-
славних, які є на цій землі, адже 
ми ведемо більш відкритий спо-
сіб життя, підтримуємо контакти 
з нашими парафіянами в табо-
рах, спільнотах. Тому зрозуміло, 
що молоді й старшим цікаво ді-
знатися більше про наш статут, 
порядок, про наш чин загалом. 
І можу сказати, що в Херсоні се-
ред юнацтва можна знайти дівчат 
та хлопців, які виявляють більше 
інтересу до чернечого життя. Але 
поки що покликань не було. Як 
буде далі, Господь покаже.
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поділітьсЯ наостанок істо-
ріЯми, Які перші спадуть на 
думку.

Буває, що люди бояться сту-
пити на подвір’я монастиря, є 
такі, що до них потрібно підійти 
й буквально за руку перевести 
крізь браму монастиря. Був ще 
один випадок: декілька вечорів 
поспіль ми зауважували одну 
автівку біля нашого монастиря. 
Одного разу брат вирішив піді-
йти й поцікавитися, хто це. Вия-
вилося, що в авто сиділа молода 
пара, чоловік і жінка пояснили, 
що приїжджають сюди щове-
чора з термосом чаю та насоло-
джуються спокійною атмосфе-
рою біля монастиря, дивляться 
на захід сонця. Брат запросив 
їх до нашого храму, вони були 
дуже захоплені та здивовані, 
бо думали, що на територію 
монастиря не можна заходити. 
Ми їх зустріли й сказали, що до 
нашого монастиря можна заві-
тати будь-коли, ба більше – мо-
жемо разом поспілкуватися та 
випити чаю в бесідці чи на ла-
вочці на подвір’ї. Тепер вони від 
часу до часу навідуються.

Якось до нас прийшла дівчи-
на, каже, що вже декілька років 
живе з хлопцем і нібито розу-
міє, що треба взяти шлюб, але 
пояснює, що поки не знайшла 
підходящої церкви. Таких лю-

дей потрібно знайомити з церк-
вою, але не диктуючи правила, 
а показуючи інший світ. Це 
дуже необхідно для молодят  – 
спочатку справді відчути важ-
ливість таїнства шлюбу, перш 
ніж давати обітницю.

Мене захоплює, що люди на 
Херсонщині дуже відкриті, але 
інколи не знаєш, як себе пово-
дити, коли доросла людина ви-
являє бажання охреститися, а 
після таїнства питає: «А що це 
мені дає?». Тоді я питаю, чи та 
людина має паспорт і що він їй 
дає? Ми залишаємося такими 
ж – з паспортом чи без, але вод-
ночас цей документ нас іденти-
фікує, дозволяє здійснювати 
подорожі, влаштуватися на ро-
боту тощо. Хрещення ж відкри-
ває нам двері до Господа, а далі 
Він нас сам веде до пізнання. 
Бог нас завжди чекає з розкри-
тими обіймами, але часто буває 
так, що хтось або щось стоїть на 
перешкоді, часто перепони ми 
творимо власноруч.

Якщо такі люди тільки йдуть 
до Бога, щойно стали на цей 
шлях, то добре, якщо вони про-
сто навчаться хреститися, і це 
вже їх спасе! Не потрібні поки 
великі молитовні правила, на-
божества до різних святих  – 
потрібна спочатку чиста віра, 
прагнення Бога, а решта до-
дасться! Коли ж новонаверне-
ний зустрічається з тим, що для 
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віри в Господа потрібно пройти 
таку науку, що, напевно, не по-
рівняється з інститутами, то це 
може відштовхнути. Одній лю-
дині буде достатньо просто по-
молитися «Отче наш», а іншій 
потрібен десяток додаткових 
молитов, але від того їхня віра 
не буде різнитися, якщо вони 
приступають із чистим серцем. 

Достатньо ж було розбійникові 
сказати: «Згадай мене, Господи, 
коли прийдеш у Царство Твоє!». 
Те, що я священик і знаю багато 
молитов, не робить мене кра-
щим в очах Бога, бо кому дано 
багато, від того будуть і багато 
вимагати.

Дякую за розмову! 
Підготувала Ніна Поліщук, Херсон
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1 Із незабутнім єпископом, 
світ лої пам’яті владикою Со-
фроном Дмитерком (ЧСВВ), 

звела мене доля ще в часи гли-
бокого підпілля, у 1968 році. Але 
тільки через десятиліття, тобто 
в 1978-му, уночі, під час моїх дия-
конських свячень, я дізнався, що 
тодішній отець Софрон – насправ-
ді єпископ Софрон.

У Львові, у будинку на вул. Міц-
кевича, 7 (тепер вулиця Листопа-
дового чину), біля собору Свято-
го Юра, де проживала народна 

художниця України Олена Куль-
чицька, авторка понад 4000 худож-
ніх творів, лауреатка Державної 
премії України імені Тараса Шев-
ченка, було місце зустрічі підпіль-
них священиків ЧСВВ.

1968 року через о. Дам’яна Богу-
на я попросився до василіянсько-
го чину, і мені призначили зустріч 
за вказаною адресою у Львові. Тут 
я мав нагоду бачитися з багатьма 
священиками, які ненадовго за-
бігали в різних справах, звичай-
но, у цивільному одязі. Їхніх імен я 

ДО 10-Х РОКОВИН ПОВЕРНЕННЯ 
ДО ДОМУ ОТЦЯ НЕБЕСНОГО 
ВЛАДИКИ СОФРОНА ДМИТЕРКА (ЧСВВ)
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не міг знати. В одній із кімнат про 
щось говорили, радилися, відтак 
розбігалися по одному. Серед них, 
як я пізніше довідався, був і вла-
дика Софрон Дмитерко. Він від-
різнявся високим зростом, був 
привітливий, при зустрічі завжди 
з приємною усмішкою на обличчі.

У цьому будинку часто зупиняв-
ся другий повоєнний протоігумен 
о.  Пахомій Борис. Він опікувався 
літнім протоігуменом о.  Віталієм 
Градюком по поверненню того із 
Сибіру, виконував обов’язки секре-
таря, а від 1961 року перебрав його 
протоігуменський уряд. У роки 
переслідування УГКЦ налагодив 
зв’язок між розсіяними повсюди ва-
силіянами, часто їх відвідував. Про-
живав здебільшого у Львові, якийсь 
час – у цьому домі художниці Олени 
Кульчицької. Будинок мав декіль-
ка поверхів, тут також розміщува-
лась і майстерня відомої художниці. 
Останніми роками вона пересувала-
ся у візочку, тож те, що до неї часто 
приходили різні люди, з вулиці не 
видавалося дуже підозрілим.

Тут я мав нагоду також бачити 
одного особливого гостя. Він мав 
солідну зовнішність: у костюмі, з 
краваткою, у капелюсі, носив бо-
рідку. Це був, як я пізніше довіда-
вся, владика Йосафат Федорик 
(ЧСВВ), 18 березня 1960 р. звільне-
ний зі спецпоселення в м. Бішкеку 
(Киргизстан) і відісланий на посе-
лення до Караганди (Казахстан). 
1964  року єпископ Олександр 
Хіра таємно хіротонізував його як 
екзарха на Центральну Азію. По-
вернувся до України, переважно 

проживав у родини в м. Трускавці, 
1 травня 1974 р. у с. Вільхівці Жи-
дачівського району Львівської об-
ласті таємно хіротонізував влади-
ку Павла Василика.

Потім були інші нагоди бачи-
тися з о.  Софроном Дмитерком. 
Повних імен я не знав і не за-
питував, бо це могло викликати 
підозру. Нас виховували в дусі: 
«все, що потрібно знати, вам буде 
сказано» і «не цікався тим, чого 
не потрібно тобі купувати».

2 З осені 1968 року, бувши 
студентом Ужгородсько-
го університету, разом із 

Віктором Яцканичем (сином під-
пільного священика Василя Яц-
канича з Іршави) квартирували 
в домі родини черниці с.  Теофіли 
Манайло на вул.  Жовтневій, на-
впроти університетського корпусу 
фізфаку (колишнього монастиря 
ЧСВВ). Сестра Теофіла була свід-
ком убивства агентами НКВС бла-
женного Теодора Ромжі, єпископа 
Мукачівського, за що зазнала пе-
реслідувань і ув’язнення.

Тоді до нас в Ужгород декілька 
разів приїздив о. Софрон Дмитер-
ко. Він був гарним співрозмовни-
ком, життєрадісним, люб’язним. 
Цікавився нашим навчанням, по-
бутом, життям загалом. Давав до-
брі поради. Усе сприймав з опти-
мізмом і з гумором. Він чимось 
вирізнявся з-поміж інших свяще-
ників із Галичини чи Закарпаття, 
які часто відвідували нас,  – висо-
кою інтелігентністю й водночас 
простотою.
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Наша кімната була велика  – 
мала 30 метрів. Ми всі троє спали 
в цій кімнаті. Отець Софрон ночу-
вав на моєму вузькому металевому 
ліжку. Я переходив на розкладне. 
Був невеликий круглий столик під 
стіною, між вікнами. На ньому ран-
ком чи пізно ввечері служив для 
нас літургію, з поспіхом, але дуже 
побожно й виразно, давав гарну 
науку. Приходила також с.  Теофі-
ла, якщо не була на чергуванні в 
міській лікарні, де вона працювала 
медсестрою-хазяйкою (була така 
посада в радянській системі охоро-
ни здоров’я). Вона також була рада 

зустрічі з о. Софроном. Було багато 
різних спільних духовних тем.

Наша кімната виходила без-
посередньо у виноградник, обне-
сений глухим парканом, з якого 
нам, студентам, було дозволено 
їсти виноград. Його було декілька 
сортів, і тримався він практично 
до Нового року. Грона не збирали 
на вино, бо не було кому займа-
тися цією справою, тож ми мали 
постійний «виноградний десерт». 
Сестра проживала із двома ста-
ренькими тітками. Деколи при-
ходив її чоловік, щоб допомогти 
щось по господарству.

Отець Софрон мав нагоду помо-
литися і відпочити, поки ми готува-
лися до занять. Коли ми приходили 
з університету, він нас запрошував 
у міське кафе на вечерю чи обід, а 
це було немалозначно для студен-
тів – «зайвий раз» смачно і «чужим 
коштом» досхочу поїсти. Спогада-
ми ділився хіба про чернече жит-
тя і богословські студії. Про своїх 
переслідувачів не спогадував і не 
тримав злоби ні на нікого. Владика 
довго не затримувався, переважно 
другого дня повертався нічним по-
їздом до Львова. Я проводжав його 
на вокзал.

3 Я не знав, що о.  Софрон є 
підпільним єпископом. Аж 
1978 року перед святом По-

крови ми п’ятеро мали реколекції 
в нашому підпільному домі в місті 
Брюховичі, що недалеко від Львова. 
Їх проводив о. Софрон. Другого дня 
реколекцій прибув наш підпільний 
протоігумен о.  Дам’ян Богун і по-
шепки мені повідомив, що сьогодні 
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вночі будуть мої дияконські свячен-
ня і щоб ніхто з тих чотирьох, що 
були на реколекціях, не бачив і не 
знав, бо не було певності, що хтось 
з них не є «завербований».

Уночі мене легенько розбудив 
о. Дам’ян. Я спав в окремій кімнат-
ці. Зайшли ми в сусідню маленьку 
кімнату, яка служила капличкою. 
Замкнули на замок двері, щоб ча-
сом хтось випадково спросоння не 
заглянув. Бачу, що о. Софрон дістав 
звідкись акуратно складений омо-
фор і вдягнув його на чорну ман-
тію, що також була десь захована. 
Аж тоді я зрозумів, що о. Софрон – 
насправді єпископ Софрон. Швид-
ко клякнув, поклав руку на Святе 
Письмо і повторив за владикою Со-
фроном присягу, що «ніколи, ніде, і 
нікому, і ні при будь-яких обстави-
нах не виявлю: хто, коли і де мене 
святив. Так мені, Боже, допоможи і 
ця Свята Євангелія». Перехрестив-
ся, поцілував Євангелію, і пошепки 
почали служити літургію, під час 
якої я прийняв дияконські свя-
чення. Аналогічно наступної ночі я 
прийняв ієрейські свячення. Ран-
ком, як і щодня, усі вставали на мо-
литву, літургію, і ніхто з кандидатів 
не знав, що вночі відбулося. Після 
закінчення реколекцій усі ми роз-
бігалися в різні сторони.

4 Одного літнього вечора 
1989 року в Бориславі, де 
я проживав на квартирі 

побожної родини Смереків як ні-
бито брат господині, приїхав наш 
підпільний протоігумен о.  Василь 
Мендрунь і тихим голосом мені 

сказав, що владиці Софронові 
Дмитерку потрібно було дати кан-
дидата на єпископа, вибір припав 
на мене. Пояснив: виникла по-
треба, щоби владика Софрон мав 
єпископа-помічника, зокрема на 
випадок, якщо треба буде когось 
висвятити на священика, бо тих 
декілька єпископів уже старші, і 
КДБ вже має інформацію про них. 
Їх можуть заарештувати будь-якої 
миті, і тоді ми залишимося без 
єпископа, отже, необхідно мати 
такого єпископа, про якого ніхто 
не знає, глибоко законспіровано-
го. Протоігумен просив молитися 
в тому намірі, що і він, та обіцяв 
незабаром знову приїхати, за його 
словами, по «позитивну відпо-
відь». Прийнявши умову, що ніхто 
про це не буде знати задля добра 
церкви і народу, я дав нелегку зго-
ду. Відтак о.  протоігумен сказав 
мені прибути до Львова. На одній 
нерозсекреченій квартирі я зу-
стрівся із владикою Дмитерком 
та прослухав «інструкцію з усіх 
правил безпеки». Став чекати сиг-
налу, коли і де має відбутися моя 
єпископська хіротонія.

Через декілька днів о.  Василь 
Мендрунь сказав увечері 14 серп-
ня 1989 року прийти до хатини 
по вул.  Тракт Глинянський, 41, 
що на околиці Львова, де прожи-
вав підпільний чернець Теодозій 
Майкович (нині о.  Іван Майкович 
(ЧСВВ)), який працював інжене-
ром на одному із львівських за-
водів. Пізно увечері приїхали по 
черзі ще троє в цивільному. Це 
були підпільні єпископи: владика 
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Софрон Дмитерко, владики Іван 
Семедій та Іван Маргітич. Влади-
ка Дмитерко з усмішкою запитав 
господаря: «Іване, чи маєш щось 
їсти?». Той відповів, що є вареники, 
які він у неділю привіз від матері.

Потрібно зауважити, що влади-
ка Софрон Дмитерко мав великий 
авторитет серед нашого духівни-
цтва і вірян не тільки Галичини, але 
й Закарпаття. Підпільне греко-ка-
толицьке духівництво більш-менш 
трималося своєї території, однак 
його юрисдикція поширювалася 
на весь Радянський Союз. Хто й 
куди кого просив, туди священики 
йшли, байдуже, чи це Львівська, 
чи Івано-Франківська єпархії, а чи 
Закарпаття, чи інші терени Радян-
ського Союзу. Служили всюди…

На світанку в одній з кімнат 
розпочалася свята літургія з хіро-
тонією. Правили її напівпошепки, 
у цивільному одязі, лише в окре-
мих єпітрахилях, а святитель  – у 
чорній чернечій мантії та омофо-
рі. Був один-єдиний свідок  – то-
дішній брат Теодозій. Спочатку 
владика Софрон спокійно про-
мовив: «Сину, клади руку на Свя-
те Письмо і присягай, що ніколи, 
ніде і ні при ніяких обставинах не 
виявиш єпископів, які висвятили 
тебе на єпископа».

Після літургії, трохи перекусив-
ши, оскільки ще залишились варе-
ники, змушені були розходитись, бо 
вже розвиднювалося. Владика Со-
фрон, бачачи моє переживання та 
хвилювання, по-батьківськи мене 
обійняв і заспокоював. Сказав че-
кати наступних вказівок щодо мого 

подальшого служіння. Я поспішив 
на автобус до м.  Трускавця, де тоді 
працював інженером. Владика Со-
фрон ще раз попередив усіх, що ми 
тут єдині присутні і все, що тут від-
булося, є великою таємницею.

5 На державну працю, до якої 
був зобов’язаний кожний 
громадянин Радянського 

Союзу, бо існувала навіть «кримі-
нальна відповідальність за дармо-
їдство», мали приходити щодня і 
навіть у Різдвяні, Великодні, інші 
релігійні свята. Це були робочі дні. 
А в неділю чи на вихідних з приво-
ду комуністичних свят я відвідував 
мого єпископа Софрона Дмитерка, 
що проживав у м. Коломиї в неве-
ликій хатині. В одній кімнаті місти-
лася кухня, там же стояло і ліжко, 
на якому відпочивала старенька 
матуся владики, а в другій кімнаті 
були робочий стіл і невеликий сто-
лик, який служив престолом, на 
ньому був невеликий дерев’яний 
кивот, де зберігалися Святі Тайни. 
У цій же кімнаті владика Дмитерко 
мав ліжко і ночував. Я також у цій 
кімнаті ночував, на розкладному 
ліжку, яке ранком забирали.

У цій кімнаті ми служили літур-
гію, з облачення мали на собі тіль-
ки єпитрахилі, які потім ховали в 
каструлі десь на кухні. Також пере-
важно ввечері чи зранку приїздили 
в різних справах підпільні священи-
ки і деякі православні, які просили-
ся до нашої церкви. Мені владика 
Софрон доручав відвідувати деякі 
надійні родини з богослужіннями 
чи уділенням Святих Тайн. 
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6 Прогресивна директорка, 
членкиня Комуністичної 
партії, здається навіть ро-

сійського походження, 1990 року 
запросила владику Софрона в пер-
шу школу в м. Коломиї на зустріч із 
вчителями й учнями, таким учин-
ком давши приклад іншим дирек-
торам і вигнавши вовка з лісу в то-
дішніх партійних функціонерів. Це 
було щось неймовірне, бо ж радян-
ська школа, яка, як і вся система 
освіти, мала завдання формувати 
в молодого покоління атеїстичний 
світогляд і вести боротьбу з «релі-
гійним мракобіссям».

Владика взяв із собою мене. Під 
час зустрічі він відповідав на різні 
запитання. Відзначався красно-
мовністю, ерудицією, усеобізнаніс-
тю. На деякі запитання «фізичного 
характеру» владика пропонував 
відповідати мені. Мене він не роз-
секречував, представляв як о. Іри-
нея. Ще не було певності, що Ра-
дянський Союз так скоро сконає, 
хоч уже тріщав по швах.

Перед Різдвом 1990 року упо-
вноважений з релігійних культів 
Коломийського райвиконкому 
(ці так звані «уповноважені» фак-
тично керували православними 
церквами в Радянському Союзі, у 
тому числі і православними єпис-
копами та священиками) запро-
понував владиці Софронові після 
недільного богослужіння в тоді 
ще православній місцевій церк-
ві Святого Михайла виступити з 
проповідальниці перед вірянами 
і розповісти про підпільну греко-
католицьку церкву. Владика знову 

взяв мене із собою й знову пред-
ставив як о. Іринея. Після його ко-
роткого виступу парох звернувся 
до людей: «Хто за греко-католиць-
ку церкву, прошу підняти руки», – 
ліс рук. Тоді він продовжив: «Хто 
за православну церкву, прошу під-
няти руки», – жодної.

Після цього за постановою Ко-
ломийського райкому компартії 
владиці Софронові було запропо-
новано протягом триденних Різд-
вяних свят після православної 
літургії відслужити греко-като-
лицькі. Він запропонував, щоб ці 
відправи здійснив я. Для мене це 
було великим випробуванням  – 
уперше служити офіційно в храмі, 
та ще й із кадінням, та ще й коли 
до цього фактично не служив у 
ризах (і не знав, як правильно їх 
одягати), а до всього  – у «право-
славному оточенні». Владика, зви-
чайно, практичними порадами 
й настановами дуже допомагав. 
Біля нього почувався, як за міц-
ним муром.

У приватному будинку надійної 
сім’ї в с. Малехові, що за декілька 
кілометрів від Львова, відбулися 
останні ієрейські свячення деся-
тьох підпільних священиків. Вла-
дика запросив і мене до співслу-
жіння, але ще як священника.

7 1 грудня 1989 року Горбачов 
збирався з візитом до Папи. 
Несподівано, як грім з ясно-

го неба, офіційно було повідомле-
но, що Державний комітет з релі-
гійних культів Радянського Союзу 
розпочинає реєструвати громади 
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УГКЦ. Це означало для нас воскре-
сіння нашої церкви, закінчення ка-
такомбного періоду. Вона не тільки 
вижила, але вийшла на світ Божий, 
хоч і ослаблена та понищена, але 
духовно сильна  – церква-герой, 
церква-мучениця!

З початком 1989 року, на світан-
ку свободи нашої церкви і народу, 
єпископ Софрон Дмитерко пе-
рейшов на легальне становище й 
продовжив ревно виконувати свій 
архіпастирський обов’язок. А вже 
16  січня 1991 року слуга Божий 
Іван Павло ІІ, тогочасний Папа, 
підтвердив його ординарієм Іва-
но-Франківської єпархії.

8 За свободою нашої церк-
ви Господь воскресив до 
нового життя й Україну  – 

важкий камінь тоталітарного ко-
муністично-атеїстичного режи-
му був відвалений. Усю енергію, 
усі сили преосвященний Софрон 
віддавав на духовне оживлення й 
становлення зовнішніх структур 
Івано-Франківської єпархії, яка 
була і є однією з найрозвиненіших 
у нашій церкві. Владика ще рані-
ше переїхав до Івано-Франківська, 
щоб розпочати цю справу.

У половині будинку на вул. Ко-
ломийській він мав дві невеликі 
кімнати, одна з них служила за 
каплицю, спальню і вітальню. Тут 
владика також приймав відвідува-
чів. Вузький коридор служив як 
почекальня. Деколи в цьому кори-
дорчику ночував я. На ґанку міс-
тилась невелика кухня. У кімнаті 
на піддашші проживали дві рідні 

сестри  – Люба і Надія Старжин-
ські, підпільні сестри служебниці. 
Вони працювали як секретарки 
і вели всю домашню кухню. Така 
була перша канцелярія владики і 
єпархії.

9 Отже, Державний комі-
тет почав реєструвати не 
саму церкву як релігійну 

конфесію, але лише добровільне 
волевиявлення громадян, які ви-
рішили створити спільноту вірян 
УГКЦ. Для того щоб зареєструва-
ти громаду, достатньо було 10 осіб. 
Однак це відкривало великі мож-
ливості для реєстрації великої 
кількості різних сект.

Події розвивалися стрімко. Нас 
повідомили про те, що Вселен-
ський архiєрей Папа Іван Павло ІІ 
запросив десятьох владик ката-
комбної УГКЦ в Рим. Водночас 
скликав до Ватикану на позачер-
говий Синод об’єднаної УГКЦ, що 
мав відбутися 25 червня 1990 року, 
ycix наших єпископів з діаспори.

Папа ставився до владики Со-
фрона з особливою увагою й 
симпатією. Загалом він справляв 
гарне враження на всіх, із ким 
довелося зустрічатися. Владика 
дуже грамотно говорив німець-
кою мовою, а особливо  – латин-
ською, якою у Ватикані хіба деякі 
спеціалісти володіють вільно.

Поїхали десятеро наших вла-
дик з України в Рим, а поверта-
лися поїздом. Був такий поїзд 
прямого сполучення: Рим  – Бєл-
град  – Будапешт  – Москва. Купе 
тільки двомісні. Ми з владикою 



53WWW.MISIONAR.IN.UA

УЧІМОСЯ З ЖИТТЯ

Софроном їхали в одному купе. 
Подорожувати з ним  – одне задо-
волення: він знав багато історій і 
веселих бувальщин, умів вести бе-
сіду, але насамперед – був добрим 
молільником. Ми також служили 
в поїзді літургію й інші відправи, 
молилися вервицю, владика міг 
легенько підспівувати, бо мав гар-
ний, дзвінкий голос.

10 Владика Софрон на по-
чатку 1990 року при-
значив мене ректором 

відновленої Станіславівської (Іва-
но-Франківської) семінарії, пер-
шої в Україні натоді. Після атеїс-
тичної диктатури комуністичного 
режиму був великий духовний го-
лод і потреба в священиках. Після 
виходу церкви з підпілля спостері-
гався своєрідний «вибух духовнос-
ті». Тоді на перший курс прийшло 
вступати близько 400 абітурієнтів. 
Це були юнаки різного віку, біль-
шість з яких мала якусь держав-
ну освіту й працю. Дехто вже був 
одружений і виховував дітей. Най-
старший семінарист мав 65 років. 
За декілька років нарахували при-
близно 800 студентів із різних об-
ластей України, оскільки була від-
крита заочна форма навчання.

До викладання владика Со-
фрон знайшов і запросив знайо-
мих священиків, які повернулися 
з ув’язнення й заслання (деякі 
закінчували довоєнну Станісла-
вівську семінарію й не встигли 
прийняти свячень), а також про-
фесорів з католицьким світогля-
дом із місцевого університету. 

Почали ми запрошувати також 
закордонних професорів, і вони 
радо відгукнулися. Владика Со-
фрон почав викладати пастораль-
не богослов’я.

Існувала гостра проблема кате-
хизації дітей і молоді. Тому, пора-
дившись із владикою Софроном, 
відкрили катехитично-педагогіч-
ний факультет для дівчат і чер-
ниць, на якому навчалося при-
близно 400 студенток.

Тоді влада ще не повернула до-
воєнних будівель семінарії і єпар-
хії, тому навчання відбувалося в 
різних залах у місті. Їх для читан-
ня лекцій нам безплатно надавали 
різні організації. Звичайно, що-
ранку всі обов’язково збиралися 
на спільне богослужіння в кафе-
дральному соборі, а потім розбі-
галися в пошуках сніданку й при-
ходили на заняття. Семінаристи 
проживали по декілька осіб у при-
ватних квартирах. Про харчування 
кожна група дбала самостійно. На 
ці потреби бухгалтерія надавала 
семінаристам фінансову допомогу 
з коштів, які приносили парафії.

Потім міська влада Івано-Фран-
ківська безплатно передала нам 
триповерховий невеликий бу-
динок дитячої художньої школи 
(її перенесли в будівлю міського 
уряду), що на вул. Сірика. У цьому 
будинку містилося три невеликі 
аудиторії на 20 осіб. Одна кімната 
була пристосована для проживан-
ня, у ній на двоповерхових ліжках 
розмістилося 12 студентів. На пер-
шому поверсі розташовувалась 
одна кімната для секретаріату та 
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документації й одна – для ректора, 
яка водночас служила мені житлом. 
У прибудові ми зробили бібліотеку.

Тоді ціле місто видавалося ве-
ликою семінарією: студенти то 
йшли містом на заняття, то повер-
талися додому. Жодних книжок не 
було, тому семінаристи всі лекції 
змушені були собі записувати.

Це був перехідний період. Але з 
тих перших потоків вийшли добрі 
священики, які тепер працюють 
на всіх континентах, куди недоля 
закинула наших вірних.

11 У неділю і свята ми, троє 
владик, відвідували різ-
ні відновлені парафії по 

всій єпархії. Іноді випадало слу-
жити по три архієрейські літургії.

Часто нас запрошували в різні 
навчальні заклади з лекціями для 
студентів і викладачів, виступали 
також на радіо, телебаченні. Народ 
потребував духовного наповнення 
після спустошення своїх душ.

Владика Дмитерко ревно вико-
нував свої обов’язки, що стосува-
лися єпископського уряду. Робив 
різні зарядження, дипломатично 
розв’язував спірні питання. До 
нього як до духовного батька і на-
ставника з різних нагод і потреб 
приходили на пораду і по допомогу 
священики, черниці, миряни, пред-
ставники різних гілок влади, полі-
тичні і національні провідники.

Він, невтомний пастир Божо-
го стада, ретельно готував і пи-
сав свої проповіді та засівав Боже 



55WWW.MISIONAR.IN.UA

УЧІМОСЯ З ЖИТТЯ

Слово в спраглих душах україн-
ського народу, плекав майбутні 
покликання до чернечого і свя-
щеницького станів, був духовним 
провідником чернечих спільнот, 
реколектантом та активним душ-
пастирем. Вірні його любили й 
шанували, а вороги боялись. 

12 Владика Софрон був 
улюбленцем і гордістю 
василіянського чину, 

бо сам був Великим василіянином, 
одним із його наріжних каменів. 
Він до кінця своїх активних днів не 
розлучався з габітом. Відзначався 
покорою і скромністю, до якої при-
вчав і нас. Виховав і висвятив для 
католицької церкви не одне поко-
ління ревних душпастирів та трьох 
підпільних єпископів  – велику ду-
ховну армію. Непохитно й виразно 
стояв на засадах католицької церк-
ви і в пошані вистражданих тради-
цій нашого обряду, утверджував 
у цьому народ Божий, доручений 
його дбайливій опіці.

Був глибоко духовною люди-
ною, постійно перебував у моли-
товному діалозі з Богом, завдяки 
чому в ньому постійно перебувала 
сила духу, він не зламався в час го-
ніння церкви, а власним прикла-
дом – молитвою і працею – надихав 
інших іти дорогою цілковитої по-
святи служінню Богові і ближнім.

13 Великий архієрей на-
шого часу, сповідник 
віри, добрий пастир, 

який узяв на рамена свій хрест і 
хрест своїх співвітчизників та ра-

зом із Христом поніс його на Гол-
гофу, власні страждання та болі 
жертвував за церкву та наш багато-
страждальний український народ.

Підтримуваний Божою бла-
годаттю, він до кінця своїх днів 
пройшов переможним шляхом, 
зберігаючи вірність і ревність 
Апостольському Престолу і Свя-
тійшому отцеві, засвідчуючи 
власним життям, будучи великим 
патріотом нашої церкви й україн-
ського народу.

Папа Іван Павло ІІ, коли нам ви-
падала нагода зустрітися, завжди 
просив вітати владику Софрона 
Дмитерка  – пам’ятав, шанував і 
любив його.

14 Уже тяжко хворий, вла-
дика, наскільки йому 
дозволяло здоров’я, 

продовжував ревно виконува-
ти архіпастирські обов’язки, до-
брими порадами, мудрими на-
становами та прикладом свого 
стражденного, терплячого життя 
утверджувати у вірі братів своїх і 
найменших. У той період владику 
Софрона не забували: з дружніми 
візитами приходили священики, 
наші владики як з України, так і 
з-за кордону, бували також вла-
дики латинського обряду, папські 
нунції, кардинали, які відвідували 
Україну, через них передавав свої 
вітання Святійший отець.

Перебуваючи на служінні в 
Україні, а відтак приїжджаючи з 
Риму, я постійно відвідував хво-
рого владику в його скромній 
обителі, яку він не хотів міняти на 
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приготовану єпископську рези-
денцію. До останньої хвилини сво-
го життя перебував під жертвен-
ною опікою сестер служебниць на 
вулиці Коломийській.

15 На тривожне повідо-
млення сестер про важ-
кий стан владики Со-

фрона, який протягом 9 днів не 
приймав ні їжі, ні води, я поспішив 
до тихої обителі сестер служебниць 
відвідати дорогого моїй пам’яті і 
серцю, ще живого, але вже дуже 
слабкого духовного наставника 
і святителя, гадаючи, що це вже, 
можливо, остання наша зустріч.

Після довготривалої вечірньої 
прощальної зустрічі з владикою 
Софроном у присутності о.  Воло-
димира Палчинського та сестер 
служебниць я, домовившись із 
сестрами про літургію біля при-
смертного отця о 7:00,  відбув на 
нічліг до монастиря сестер Пре-
святої Євхаристії, що розташова-
ний неподалік, на одній із сусідніх 
вулиць. Тривожний дзвінок сес-
тер близько 5-ої години повідо-
мив, що перестало битися серце 
Великого архієрея нашої церкви. 
Владика Софрон, дочекавшись 
свого учня і помічника та попро-
щавшись звечора, на світанку за-
снув вічним сном.

Як обіцяв, я прибув відразу по 
цій сумній вістці, щоб відправити 
службу Божу біля свого дорогого 
духовного батька, доброго настав-
ника і святителя, на жаль, уже по-
мерлого.

165 листопада 2008 року 
Божого сколихнулася 
Галицька земля  – до 

обителі сестер служебниць в Іва-
но-Франківську, що на вул. Коло-
мийській, де було миле й затишне 
пристановище праведного, бого-
любивого архієрея Софрона, був 
посланий ангел Господній, щоб 
переселити владику «на місце 
світле, на місце квітуче, на місце 
спокійне, де нема болізні, печалі 
і зітхання, а життя безконечне». 
У цьому куточку Галицького краю 
української землі на 92-му році 
життя перестало битися серце 
Великого архієрея нашої церкви – 
владики Софрона Дмитерка.

Молимося, щоб Господь при-
йняв цілопальну жертву життя 
владики та вручив йому вінок бла-
женного нашої церкви як доброму 
пастирю та сповіднику віри, а його 
світлий образ нехай буде заохотою 
для всіх нас у ревному служінні на 
славу Божу та добро нашої церкви 
й українського народу. 

«Слуго добрий і вірний! У малому був ти вірний, поставлю 
тебе над великим. Увійди в радість твого пана» (Мт 25, 23).

Владика Іриней Білик, ЧСВВ, 
Рим, 12 жовтня 2018 року Божого



57WWW.MISIONAR.IN.UA

МОЛИТВА БЛАГАННЯ ТА ВДЯЧНОСТІ

ЗА ВСЕ
ТОБI
Я ДЯКУЮ!

Слава Ісусу Христу! 
Звертаюся в наш «Місіонар» із палким бажанням засвідчити вдячність святим Юді 

Тадею, Антонію Педавському, Іванові Боско, святому Шарбелю, а особливо отцеві Піо 
за справжнє диво врятування мого внука у важкій ситуації. 

Щира молитва до Господа, до Матінки Божої та заступництво святих творить 
великі дива в нашому житті. Тому потрібно завжди закликати на поміч Бога й наших 
небесних покровителів, довіряти їм та не забувати дякувати.

п. Марія,
с. Бучали, Городоцький р-н., Львівська обл.

Через журнал «Місіонар» хочу подякувати Ісусу Христу, Пресвятій Діві Марії, 
святому Йосифу Обручнику, святому Юді Тадею, святому Піо, Матері Божій за 
вислухану молитву. Окремо дякую святому Хосемарі Есківа за отриману роботу 
(молилася дев’ятницю до нього).

Ольга Мислюк,
м. Івано-Франківськ

Слава Ісусу Христу!
На сторінках Вашого журналу хочу висловити щиру подяку за отриману ласку. 

Ще з вересня 2017 р. пообіцяла Андреєві Шептицькому, що за отримані за його 
посередництвом ласки напишу подяку в журнал «Місіонар».

Мої прохання були прийняті – син успішно склав ЗНО і вступив у Львівський виш на 
бюджет, хоч рік був дуже важкий, не раз опускалися руки.

Також дякую Божому Милосердю, Матінці Божій, Андреєві Шептицькому, святому 
Юді Тадею, Миколаєві Чарнецькому, святій Терезі, святому Йосифу за вислухані 
молитви.

Обіцяю й надалі висловлювати подяки на сторінках Вашого журналу.

п. Леся, м. Львів
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У ВІЛЬНУ ХВИЛИНКУ

ЧАЙНВОРД «АНГЕЛ»
Підготувала Леся ШТИКАЛО

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД «ІСТОРИЧНІ ДАТИ», ОПУБЛІКОВАНИЙ У ЖОВТНІ 2018 РОКУ: 
Горизонтально: 1. 2001. 3. 1840. 4. 1871. 6. 2008. 7. 1471. 9. 1982. 11. 1288. 13. 2014. 15. 1492. 17. 1897. 

18. 1888. 19. 1958.
Вертикально: 1. 2002. 2. 1198. 3. 1574. 5. 1868. 7. 1201. 8. 1618. 9. 1892. 10. 2004. 12. 2011. 14. 1978. 

15. 1971. 16. 2018.

ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ НА КРОСВОРД «СОЛОМОН», ОПУБЛІКОВАНИЙ У ВЕРЕСНІ 2018 РОКУ, НАДІСЛАЛИ:
БАМБУРАК Андрій, м. Чортків, Тернопільська обл.
ПОГРАДА Леся, м. Коломия, Івано-Франківська обл.

1.  Ангел їй сказав: «Не 
бійсь, Маріє! Ти бо зна-
йшла ласку в Бога. Ось ти 
зачнеш у лоні й вродиш 
сина й даси йому ім’я …». 
2. Ангели, архангели, пре-
столи, владицтва, воло-
дарства, начала й сили, 
херувими й серафими! 
Моліться з Богородицею 
за ввесь… (Молитвослов). 
3.  Свято на відзначен-
ня якоїсь видатної події. 
4. Променисте коло, сяйво 
навкруг голови Бога, свя-
того на іконах, культових 
картинах, скульптурах. 
5.  Доброзичливе, приві-
тне ставлення до кого-не-
будь. 6. Михаїл-… скинув з 
неба духів злих (вірш «Свя-
тий Михаїл» отця Василя 
Мендруня, ЧСВВ). 7. Ангел 
озвавсь до нього: «Я …, що 
стою перед Богом, і мене 
послано з тобою говорити 
та принести тобі цю благо-
вість» (Євангеліє від Луки). 
8.  Обличчя, а також його 
зображення (звичайно на 

іконах). 9. Отець Йосиф … – автор пісні «Хоронителю душі». 10. Старший по чину. 11. «Над нашим домом 
Ангели літали. Над нашим домом сонечко пливло. Пташки піснями небо застеляли, і було добре, легко так 
було» – (назва пісні). 12. … Господній благовістив Пречистій Діві Марії. 13. «Димитрій – мученик мирото-
чивий. Собор архистратига Михаїла. Кунцевича душа у рай злетіла. Скажіть: чи … не є щасливий? (вірш 
«Листопад» отця Василя Мендруня, ЧСВВ). 14.  … творити  – це душі висоти, Людина й Ангел  – тут один 
ланцюг (вірш «Сім чеснот» отця Василя Мендруня, ЧСВВ). 15. Боже … бачить все. 16. Ангел-… – захисник 
усіх людей.
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МАТИ ТЕРЕЗА 
БУДЬМО МИЛОСЕРДНІ
Ця книжка розповідає про Матір Терезу, жінку сильної віри, чий вплив не 

маліє протягом багатьох десятиліть. Видання містить неопубліковані матеріа-
ли, що розкривають глибоку мудрість про те, як виявляти милосердя і співчут-
тя в нашому щоденному житті. Книжка корисна для всіх читачів.

Видано з нагоди Року Божого Милосердя, який проголосив Папа Фран-
циск, а також канонізації Матері Терези. 

320 с., м’яка обкл., формат 130 х 200 мм

ОБІРВАНА ПІСНЯ ЛЮБОВІ 
(Хресна Дорога ненародженої дитини)
Наталя НАЗАР

Так авторка Наталя Назар назвала хресну дорогу ненародженої дитини. 
Кожна стація цієї дороги відзначена проникливими віршованими розважан-
нями про надзвичайну важливість дару життя вже від материного лона; у 
них міститься молитва за урядовців, що встановлюють закони, батьків і їхнє 
оточення, від яких великою мірою залежить, чи побачить немовля світ. Ця 
книжечка – плід чистого поетичного таланту та сповненого любові й віри сер-
ця, що, на превеликий жаль, так рано зупинилося назавжди...

32 с., м’яка обклад., формат 107 х 165 мм

Я – ЛИШ БОЖИЙ ОЛІВЕЦЬ
о. Василь МЕНДРУНЬ, ЧСВВ

Збірка поезій о. Василя Мендруня, ЧСВВ, на тему служіння святої Матері 
Терези з Калькутти.

48 с., м’яка обклад., формат 107х165 мм

УРИВОК ІЗ КНИГИ:
1. О ні, не для згублених днів і ночей, –
Ми створені Богом для Божих речей.

2. Церкві потрібні несхитні борці,
Клич бойовий не міняти:
«Завжди боротися! Не відступати!»

3. Ми покликані Христом
Служити з Ним у парі.
Ми покликані, щоб стати
Воїнами в сарі.*

4. Чи менша праця, чи солідна,
Якщо не в парі із любов’ю, –
Для Бога не потрібна.
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