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ЗМІСТ

ХРИСТОС 
ВОСКРЕС!

Дорогі браття і сестри! Нарешті ми дочекалися весни! Повітря 
хочеться пити, таке воно свіже й солодке. Серце тріпоче, як 
мала пташка крильми, – весна прийшла!

Життя починається знов! Ми бачимо це в природі, 
відчуваємо в собі. Весна – час для дій, пора зробити те, що 
завжди відкладали на потім. Створити щось. Змінити на краще.

Для очищення душі і її відродження ми дотримувалися 
Великого посту. Протягом кількох тижнів особливо пильнували 
свої вчинки, слова, думки, почуття, наповнювалися святим 
і викорінювали гріховне. А по закінченню цього духовного 
випробування настав Великдень – свято, що знаменує перемогу 
добра над злом, життя над смертю.

Чи ж не символічно, що празник Воскресіння Христового 
припадає на весну, коли від зимового сну пробуджується все 
живе? Так і ми під час посту скидали полуду гріховного сну, 
очищувалися й після сповіді, святого причастя зустрілись 
з Великоднем новими, відродженими. Калатають дзвони, 
сповіщаючи світові благу вість: «Христос воскрес!». І все суще 
на землі водночас відгукується: «Воістину воскрес!». Природа 
буяє, співає: «Осанна!». Співаємо й ми. Натхненні, підносимося 
серцями до небес.

Намагаймося ж утримувати в собі неймовірний стан єднання 
з Господом і не забуваймо про жертву, якою ми всі викуплені. 
Будьмо уважні до ближніх, цінуймо одне одного й прощаймо всі 
образи, як навчав Христос.

Нехай же цієї весни кожен із вас віднайде в собі любов, 
натхнення й гармонію. Будьте активні, оптимістичні, рухайтеся 
вперед. Пробуйте. Здобувайте нові вершини. Нехай Господь 
благословляє й оберігає вас.

Христос воістину воскрес! 
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Ось Серце, що так полюбило нас...
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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!

ІСУСОВОГО СЕРЦЯ
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МОЛИТОВНИЙ НАМІР ДЛЯ «АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ» НА ТРАВЕНЬ
ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНИЙ: щоб церква в Африці через діяльність її членів стала закваскою єдності 
між народами та знаком надії для цього континенту.

МОЛИТОВНИЙ НАМІР ДЛЯ «АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ» НА КВІТЕНЬ
ЗАГАЛЬНИЙ: за лікарів та працівників гуманітарних місій, що перебувають у зонах бойових дій 
і наражають на небезпеку власне життя заради порятунку інших. 

СТОРІНКА «АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ»

ПОКРОВИТЕЛЬКА В ТРАВНІ:
МУЧЕНИЦЯ ГЛИКЕРІЯ

Згідно з житієм, Гликерія була до-
чкою колишнього римського анфипата, 
тобто мера міста, Макарія, який пере-
селився із сім’єю з Риму в Траянополь. 
Згодом дівчина осиротіла. Гликерія 
була навернена в християнство й дала 
обітницю безшлюбності.

Одного разу в Траянополі було вла-
штовано свято на честь Зевса зі смо-
лоскипною ходою. Свята мучениця, ви-
передивши натовп, увійшла в храм і 
заявила, що вона знатного походження 
й має право першою принести жертву 
Зевсу. Правитель на ім’я Савін задо-
вольнив її прохання, але запитав, де 
її лампада, щоб підпалити жертву. На 
це Гликерія сказала, що лампада при-
хована в неї на чолі й попросила пога-
сити решту, сама ж тим часом, ставши 
на підвищенні, щоб усі могли побачити 
її, зняла покривало з голови й показала 
знамення хреста Христового, накресле-
не на своєму чолі. Потім вона підняла 
руки й почала благати, щоб Господь по-
чув її й осоромив язичницьку віру. Під 
час молитви раптово розкотився грім – 
ідол упав і розлетівся на друзки.

Гликерію спробували побити камін-
ням, але не змогли завдати їй ніякої 
шкоди. Наступного дня дівчину посади-
ли у в’язницю й піддали різним торту-
рам, бажаючи домогтися від неї зречен-
ня від Христа. Савін узяв Гликерію із 

собою в Іраклію Фракійську, де її вітали 
місцеві християни. Там святу знову під-
дали мукам: кинули в піч, але полум’я 
не торкнулося її, здерли шкіру з голови 
й кинули в темницю, а вранці знайшли 
мученицю повністю здоровою. Гликерію 
кинули на розтерзання левам: перша 
левиця лягла біля її ніг, а друга загриз-
ла святу мученицю, але тіло не було 
розшматоване. Невдовзі мощі святої 
мучениці Гликерії почали шанувати як 
мироточиві. 
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СТОРІНКА «АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ»

ІНТЕРВ’Ю В ЛІТАКУ: 
роздуми Папи Франциска про біди Африки

Ця розмова Папи Франциска з журналістами 
відбулася ще 2015 року, під час перельоту з Африки. 
Його судження досі гостро актуальні.

Найперше понтифік поділився 
своїми враженнями про візит до 
дитячої лікарні в Бангі, єдиній у 
Центральноафриканській Респу-
бліці. Він не приховував, що від-
чув сильний біль від побаченого. 
Зокрема, у відділенні інтенсивної 
терапії бракувало кисню, а ма-
ленькі пацієнти були голодні і 
слабкі. Лікар сказав, що через це 
більшість із них не зможе перемог-
ти малярію й помре.

Причину такого катастро-
фічного стану Святійший отець 
вбачає в схильності людства до 
ідолопоклонства, насамперед у 
культі грошей: «На цю тему я го-
ворив кілька разів. Не пам’ятаю 
точних статистичних даних, але, 
здається, читав, що 80 відсотків 
світового багатства зосереджено 
в руках 17 відсотків населення. 
Хтозна, чи це так насправді, од-
нак якщо в суспільстві не буде 
якісних моральних зрушень, то 
війни, природні катаклізми й 
інші біди поглинуть світ». Також 
говорили про братство, прими-
рення й прощення між жителя-
ми ПАР різного віросповідання. 
Папа пригадував, що ще кілька 
років тому католики, протестанти 

і мусульмани жили як брати. Він 
підкреслив, що груп, схильних 
до насильства, мало, і висловив 
сподівання, що нинішні конфлік-
ти можна розв’язати за допомо-
гою демократичних процедур.

Далі понтифіку поставили за-
питання про справу витоку кон-
фіденційної інформації та роль 
преси в боротьбі з корупцією. На 
це Святійший отець відповів, що 
журналісти повинні виконувати 
свої обов’язки відповідно до про-
фесійної етики, а інформацію не 
використовували для маніпу-
ляцій. «Розслідування неспра-
ведливості й корупції – це добра 
робота, – наголосив Папа. – ЗМІ 
повинні розповісти вам усе, але 
не вдаючись до трьох основних 
гріхів, які вказують на непрофе-
сіоналізм журналістів: дезінфор-
мації, наклепу та знеславлення. 
Якщо ж помилку все-таки допус-
тили, потрібно перепросити».

Зі свого боку Святійший отець 
посилаючись на Vatileaks, визнав, 
що призначення монсеньйорів 
Лусіо Вальєхо Балди і Франчески 
Чаоукуї членами COSE (Комісії 
з фінансів і витрат) було хибним 
рішенням. Нагадав також, що 
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СТОРІНКА «АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ»

Страсної п’ятниці 2005 року, за 
тринадцять днів до своєї смерті, 
святий Іван Павло II з кардина-
лом Ратцингером у роздумуванні 
над шляхом Христовим говорили 
про бруд у церкві. Він першим 
засудив це явище, а його наступ-
ник, Бенедикт XVI, мав такі ж 
погляди. «Ми вибрали його через 
легкість, з якою він говорив про ці 
речі. Тепер про те, що у Ватикані є 
корупція, не мовчали», – зазначив 
Папа Франциск. 

Він додав, що хотів, щоб процес 
Vatileaks закінчився до ювілейного 
року милосердя, але навряд чи це 
вдасться, тому що він хоче також, 
щоб юристи обвинувачених могли 
вільно виконувати свої обов’язки. 
Він запевнив, що роботи з очищен-
ня у Ватикані триватимуть.

Папу також запитали про 
роль релігійних лідерів у ситу-
ації небезпеки релігійного фун-
даменталізму. Святійший отець 
категорично проти втручання 
релігії в політичну сферу. «Роль 
духівництва – душпастирство», – 
зазначив він. Водночас Папа 
наголосив на важливості пропо-
відування цінностей, особливо 
братерства між людьми – дітьми 
Божими. Фундаменталізм, за 
словами понтифіка, наявний у 
всіх релігіях, це форма ідолопо-
клонства, і з ним треба боротися.

Журналісти торкнулися й 
питання про можливість зміни 
вчення церкви стосовно викорис-
тання контрацептивів, особливо 
за умов епідемії СНІДу. Папа 
зазначив, що проблема викорис-

тання протизаплідних засобів не 
така актуальна, як, наприклад, 
недоїдання, експлуатація, раб-
ська праця, відсутність питної 
води, соціальна несправедли-
вість в Африці.

Останнє запитання стосувало-
ся важкої ситуації на Африкан-
ському континенті. Відповідаючи 
на нього, Папа підкреслив, що 
Африку завжди використовували 
інші держави, наприклад за часів 
рабства. Навіть сьогодні є сили, 
які прагнуть тільки взяти контр-
оль над великим багатством цього 
континенту, не думаючи про до-
помогу в розвитку та забезпеченні 
роботою тутешніх жителів.

«Африка – це експлуатований 
мученик. Ті, хто каже, що в Аф-
риці беруть початок усі страж-
дання й війни, добре не знають 
збитку, якого завдають людям 
певні форми розвитку. Ось чому 
я сильно люблю Африку, бо вона 
стала жертвою інших держав», – 
зізнався Святійший отець. 
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Христос Воскрес!
Дорогі читачі «Місіонара»!

Безперечно, Христове Воскресіння 
є поворотним моментом в історії люд-
ства і ми ніколи не втомимося роздуму-
вати над його значенням, нестимемо в 
серцях вдячність Спасителю, який ви-
конав волю Небесного Отця й захистив 
нас перед найбільшим ворогом – смер-
тю. Тут хочу наголосити: остаточна пе-
ремога настала тоді, коли, здавалося, 
усе вже втрачено. Розпач, зневіра й 
зрада найближчих учнів, помножені 
на гучне «Розпни, розпни!» юрби, яка 
ще кілька днів тому визнавала Його 
Господнім посланцем, діяли так, щоб 
Син Божий зрештою був зарахований 
до численних тогочасних невдах-про-
повідників, приречених на політичну 
поразку й страту. Однак саме людська 

смерть стала Його тріумфом, дозволила Йому обійняти любов’ю тих, хто сам 
уже не міг до Нього прийти в потойбіччі.

Тож і ми нині, попри виснажливі клопоти й терпіння, повинні зберігати 
стійкість перед ворогом нашого спасіння. Не вірмо, що все втрачено, що по-
разка неминуча, адже живий Ісус Христос кожному дає сили й можливість 
здолати всі перешкоди.

Тому бажаю, щоб той глибокий мир, який Ісус по воскресінні дарував своїм 
учням, оселився в наших серцях як глибока певність Його любові і вірності.

Божої ласки всім вам, здоров’я і злагоди!

Протоігумен провінції 
Найсвятішого Спасителя в Україні 

о. Йоан Школик, ЧСВВ
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Україна готується до виборів, які 
мають відбутися 31 березня 2019 року. 
Останнім часом, як і заведено, точаться 
дебати, на яких обговорюють, хто може 
стати найкращим лідером держави, 
прикро тільки, що з різних причин деякі 
достойні голоси не можуть прозвучати 
там, сказати, що найперша мета виборів – 
пошук спільного блага.

Другий Ватиканський собор визначив 
загальне благо як «сукупність соціальних 
умов, які дозволяють людям, як групам, 
так і особистості окремо, досягнути своєї 

цілі більше і повно». Мова йде про поступ 
суспільства.

Протягом своєї священицької 
діяльності я зустрів багатьох людей, 
запитував їх, що вони думають про 
загальне благо. Ось їхні відповіді: 
«Наше загальне благо – мати 
гроші (воду, житло, освіту, медичні 
послуги)»; «Наше загальне благо – 
їздити гарними дорогами»; «Наше 
спільне благо – повага до життя, прав 
і свободи»; «Наше спільне благо – мир, 
безпека і стабільність»; «Наше спільне 
благо – чиста природа» тощо.

МОЛІМОСЬ І ГОЛОСУЙМО ЗА 
ЗАГАЛЬНЕ БЛАГО В УКРАЇНІ!
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Як громадяни України, ми повинні 
дбати про загальне благо, а не 
тільки про особисте. Це означає 
відповідальний і зважений підхід 
до виборів: підтримуймо програми, 
ініціативи, що зроблять наше 
суспільство кращим, голосуймо за 
лідера, який усе це реалізує.

Однак не можна покладати 
відповідальність на одну людину, 
хай і можновладну, – кожен із нас 
на сьогодні покликаний до великої 
праці як клітини одного організму, 
як члени великої родини. Сильніші 
повинні підтримувати слабших. До 
цього закликає нас і Папа Франциск. 
Ми повинні разом шукати відповіді на 
виклики, які постають перед Україною, 

бо пов’язані одне з одним. Не можна 
сидіти склавши руки під час цих 
виборів, проігнорувати їх – участь у 
голосуванні є нашим громадянським 
обов’язком. Апатія, страх, гіркий 
досвід не повинні паралізувати наше 
прагнення до кращого майбутнього. 
Не ставмось легковажно до виборів, 
адже відповідальність за результат 
лежить на нас як громадянах країни. 
Голосуючи, ми виявляємо свою 
волю, впливаємо на розвиток своєї 
батьківщини, вибираємо її подальший 
курс. Найімовірніше, цьогоріч 
доведеться вийти за межі своїх прав, 
інтересів, релігійних переконань 
і голосувати за загальне благо 
Батьківщини. 

Синод українських католицьких 
єпископів в Україні заохочує всіх нас до 
молитви та посту за успішні та мирні 
вибори в Україні, за припинення агресії. 
Апостол Павло писав: «Передусім, отже, 
благаю, щоб відбувалися прохання, 
молитви, благання, подяка за всіх людей, 
за царів і за всіх тих, що стоять при владі, 
щоб нам тихо та спокійно вести життя 
з усією побожністю та пристойністю» 
(1 Тимофія 2:1–2).

Отож загляньмо собі в душу, 
розрізнімо і відобразімо на ділі молитву 
совісті, а відтак запитаймо себе: «Що 
для мене найважливіше в Україні? Яка 
моя роль у сприянні загальному благу?». 
Знайшовши відповідь, проголосуймо за 
загальне благо! 

о. Гавриїл ГАБЕР, ЧСВВ, протоігумен провінції 
Найсвятішого Серця Ісусового (Канада)
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ВІД СПІВБРАТА...
Прийшла весна. Усе довкола оживало.
Природа поверталась до життя.
І в день один весняний Вас не стало,
Бо перейшли Ви жити до Небесного Отця.

Багато спогадів зненацька виринає,
Коли погляну ще раз на могилу ту,
І мало хто узагалі на цьому світі знає
Монашу постать, за життя уже святу.

Крізь жаль і сльози, стогони й зітхання,
Народжується в серці щось, що розум не збагне.
З’являється непереборне ще бажання
Зустрітися у Царстві Вічному – це головне.

Час пройде дуже швидко на землі,
Так, що й не встигну я достатньо потужити,
Завершиться перебування у імлі,
Й усі підемо до Творця, у вічності щоб жити.

18.03.2019 р.
Брат Тадей ХЕРОВИЧ, ЧСВВ

СВЯТИЙ 
ЗА ЖИТТЯ

16 березня 2019 року Божого у 
Львові (Україна) після тривалої 
недуги на 53-му році життя, 27-му 
чернечого покликання, 19-му 
священнослужіння упокоївся в 
Господі світлої пам’яті ієромо-
нах Йоан Олег Регусевич, викла-
дач ВІФБВ, духівник, сповідник 
ЧСВВ (провінція Найсвятішого 
Спасителя в Україні).
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 7 КВІТНЯ ЛІТУРГІЇ УГКЦ 
В СОФІЙСЬКОМУ СОБОРІ НЕ БУДЕ

У четвер, 7 березня, у приміщенні Адміністрації Президента України 
відбулася зустріч Петра Порошенка з главою Української греко-католиць-
кої церкви Блаженнійшим Святославом та предстоятелем Православної 
церкви України Блаженнійшим Епіфанієм. Сторони обговорили сучасні 
виклики, які стоять перед українським народом та його державою, стан 
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міжконфесійних та державно-церковних стосунків у світлі останнього 
візиту ВРЦіРО до Ізраїлю. Під час зустрічі предстоятелів церков було по-
відомлено про те, що Софійський собор, головна святиня України, буде 
найближчим часом недоступний для богослужінь, оскільки в ньому роз-
починаються реставраційні роботи. У зв’язку з цим ми змушені констату-
вати, що богослужіння нашої церкви в соборі Святої Софії, заплановане 
на 7 квітня 2019 року, не відбудеться. Блаженнійший Святослав, поясню-
ючи прагнення наших вірних молитися в цьому храмі, наголосив, що він є 
спільним домом дітей церкви Володимирового хрещення та матірним для 
всіх наших кафедральних соборів. Молитва в Софії Київській мала засвід-
чити нашу спорідненість із православними братами. Це рух до джерел, до 
зростання в благодаті, до відновлення єдності.

Предстоятелі обох церков під час зустрічі з Президентом України під-
твердили незмінне взаємне прагнення до порозуміння, співпраці та слу-
жіння українському народові. Блаженнійший Святослав наголосив на 
тому, що мапою такого зближення є дослідження спільного коріння, між-
церковне примирення та зцілення історичної пам’яті.

Було зазначено, що наші церкви поки що на початку цього шляху. Ми 
працюватимемо разом, щоб, за словами Патріарха Йосипа Сліпого, поба-
чити воістину оновлений собор Святої Софії в Києві.

«Допоки єдності немає, жодна із церков-спадкоємниць цієї церкви не 
може одноосібно посідати старовинний собор Премудрості Божої, Софії Ки-
ївської. Він має радше бути місцем зустрічі нащадків софійної Київської церк-
ви, бути нагадуванням, закликом, будителем і надією на наше поєднання в 
Христі», – ідеться в посланні «Наша Свята Софія» Блаженнійшого Святослава.

 ЦЕРКВА ДЛЯ МОЛОДІ. 
ВИСНОВКИ ПАПСЬКОГО СИНОДУ
Глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) в ефі-

рі програми «Відкрита Церква» на «Живому ТБ» поділився думками щодо 
значення молоді в житті церкви. Ця розмова стала своєрідним підсумком 
Папського Синоду, який Блаженнійший Святослав назвав «епохальною 
подією в історії Вселенської церкви».
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ГОЛОВНІ ДУМКИ ЗУСТРІЧІ

Молодь сьогодні не про-
сто є в церкві, а потребує її 
як спільноти, що допомогла 
б віднайти свою життєву 
дорогу. На Синоді єписко-
пів також багато говорили 
про супровід молоді, коли 
вона готова ухвалювати 
важливі рішення.

Головні напрями, у яких 
зараз варто розвивати церк-
ву,  – слухання, розміркову-
вання, ухвалення рішень.

Молодь на перше місце 
ставить пошук гідної праці. 
Бо це  – стабільність, яка 
дає можливість будува-
ти стосунки, створювати 
сім’ю, планувати майбутнє.

Ще один важливий акцент  – катехизація. Це зростання в спілку-
ванні з Богом. Вона не може припинитися, коли звершується перша 
тайна сповіді. Навчання віри стосується не тільки малих дітей. Сьо-
годні наша церква старається переосмислити ввесь процес воцер-
ковлення, супроводу молоді, яка крокує до глибшого пізнання Бога.

Церква – це не освітні курси, а спільнота. Коли молодь відкриває 
її для себе, то зустрічає не суворого вчителя, а об’єднання, що допо-
може їй влитися в громаду, і розуміє, що із закінченням катехизації її 
дорога до Бога не обривається – починається заглиблення.

Чимало єпископів говорило й про підготування молоді до шлю-
бу. Це не тільки бесіди на означену тему, а насамперед виховання в 
людині здатності любити. І починати ці приготування потрібно як-
найраніше. Відповідальна за їхню успішність церковна спільнота.
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Ще одне важливе питання, яке обмірковували на Синоді, стосу-
валося того, що нині юнацтво часто відчуває брак присутності у сво-
єму житті мами чи тата. Це поколінням сиріт за живих батьків. Тому 
церковна спільнота має бути й матір’ю, й учителькою.

Сучасна молодь потребує церкви, яка не примушує її дотримува-
тися певних ритуалів, а допомагає знайти дорогу до Бога. Священик 
має ділитися власною вірою в Бога. Інтелектуальні запити молоді 
високі, тому й священики мають бути на висоті.

 НЕСПРАВЕДЛИВЕ ЗВИНУВАЧЕННЯ 
КАРДИНАЛА ПЕЛЛА
Кардинала Пелла засуджено тільки на основі свідчень людини, яка вва-

жає себе жертвою й свідчення якої вельми сумнівні. Вирок кардиналові 
Пеллу кидає пляму на австралійське правосуддя.

35-річний чоловік стверджує, що 1996 року в Мельбурні відразу після 
понтифікальної меси в захристії кафедри кардинал вдався до сексуаль-
ного насильства над ним. Позивач стверджує, що він і ще один хлопець 
крадькома вийшли з процесії й у захристії пили вино, а кардинал, застав-
ши їх за цим заняттям, примусив обох до інтиму.

Справа містить цілий ряд неймовірностей. Для всякої людини, яка знає, 
як відбувається єпископська меса, очевидно, що звинувачення проти кар-
динала Пелла ґрунтуються на абсурдних твердженнях. Адже після звершен-
ня меси єпископ у супроводі численного кліру й прислужників процесійно 
відходить від вівтаря до захристії. Отож, якби свідчення проти кардинала 
Пелла було правдиве, усе мало б відбутися в присутності численних свідків.

За свідченням Ліберо Малоне, помічника Пелла в реформуванні Вати-
канського банку, кардинал відчуває себе цілком невинним. Напередодні 
від’їзду до Австралії на судовий процес він запитав кардинала Пелла, чому 
той не скористається ватиканським імунітетом, на що отримав відповідь: 
«Ліберо, Ви повинні знати, що моя честь важливіша від інших справ». Род 
Дрегер, головний редактор The American Conservative та автор відомої 
книги The Benedict Option, також звернув увагу на це й запитує: «Пелл міг 
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відмовитись від повернення до Австралії, 
покликаючись на свій ватиканський іму-
нітет. Він цього не зробив. Чи поводиться 
так винна людина?». Дрегер не відкидає 
ймовірності того, що судова розправа над 
кардиналом Пеллом є наслідком його ре-
форм у Ватиканському банку, що могли по-
шкодити інтересам міжнародної мафії.

Американський релігієзнавець, автор 
життєпису Папи Івана  ІІ Джордж Вайґель 
із цього приводу додає, що «Пелл міг зали-
шитися в безпеці Ватикану, проте вирушив 
до рідної Австралії, щоб оборонити свою 

честь, а в ширшому сенсі – щоб захистити десятиліття своєї праці на онов-
ленні католицької церкви в Австралії, частини якої багато в чому своєю 
живістю завдячують саме йому».

Вайґель наголошує на одній важливій деталі: кардинал Пелл постійно 
перебував під тиском австралійських ЗМІ, які звинувачували його у всіх 
смертних гріхах. Свого часу Пелл уже був звинувачений у сексуальному 
насильстві, проте розслідування показало його цілковиту невинність, а 
коли йому було запропоновано юридично знищити наклепника, карди-
нал відмовився. Також науковець наголошує, що поліція австралійського 
штату Вікторія відкрила провадження проти кардинала, не маючи жод-
них підстав. І лише через рік знайшла людину, яка звинуватила кардинала 
Пелла в сексуальному злочині. Водночас у суспільстві нагнітали психоз, 
подібний до того, який у ХVІІ столітті охопив американське містечко Салем 
у штаті Массачусетс.

Із висновками Вайґеля збігається й стаття на CNA, у якій доволі чітко 
окреслено атмосферу антикатолицької, антиклерикальної істерії, яка су-
проводжувала процес над кардиналом Пеллом. Спостерігачі відзначають, 
що прокурори вдавалися до прямого розпалювання антикатолицьких 
та антиклерикальних настроїв. У статті також підкреслено, що кардинал 
Пелл став жертвою багаторічного цькування австралійських ЗМІ, які нена-
видять кардинала Пелла за його католицьку ортодоксію.

На низку абсурдностей у звинуваченнях проти Пелла вказує головний 
редактор CаtolicCulture.org Філ Ловренс: кардинала засуджено за злочин, 
якого, за словами однієї з жертв, ніколи не було. Далі Ловренс зазначає, що 
єдиний обвинувачувач стверджує, що вино, яке вони з іншим хлопцем пили, 
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було червоне, але вино, призначене для богослужіння, може бути тільки 
білим. Журналіст також підкреслює, що кардинал у повному літургійному 
орнаті практично не міг учинити дії, які описує обвинувачувач. У цьому про-
цесі Ловренс убачає аналогію із судами над католицькими єпископами й 
священиками в комуністичних країнах у 50-х роках ХХ століття.

Ще до розгляду справи більшість консервативних австралійських ко-
ментаторів відзначала, що в Австралії кардинал Пелл не отримає справед-
ливого вироку, оскільки ЗМІ уже проголосили його винним.

Зі свого боку Джордж Вайґель зазначає, що якщо апеляційний суд не 
скасує несправедливого рішення, то це буде вердиктом системі, яка не 
змогла забезпечити правосуддя перед лицем громадської істерики. Це, на 
думку Вайґеля, означало б, що Австралія або щонайменше штат Вікторія 
перетворилася на небезпечне місце для своїх громадян і гостей.

 ВІД 2010 РОКУ  КІЛЬКІСТЬ ЕВТАНАЗІЙ 
У БЕЛЬГІЇ  ЗРОСЛА НА 247 %
Звіт щодо проведен-

ня евтаназії в Бельгії 
містить страшні цифри: 
2018  року в цій країні 
зроблено 2357 проце-
дур. У 2010 році таким 
чином покінчило з жит-
тям 954 пацієнти. Отже, 
за 8 років кількість що-
річних процедур зросла 
на 247 %.

Як інформує LifeSiteNews, від 2010 року Бельгія розширила законодав-
ство, яке дозволяє практикувати припинення життя невиліковно хворого 
пацієнта на його прохання.

За офіційними даними, 2018 року зроблено 57 евтаназій (2,4 %) на осно-
ві розумових чи поведінкових відхилень і 83 (3,5 %) із психіатричних при-
чин. Варто зазначити, що серед убитих таким шляхом пацієнтів були й діти.
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 КІЛЬКІСТЬ КАТОЛИКІВ  У СВІТІ ЗРОСТАЄ
У світі зростає кількість католиків. Відповідно до найсвіжіших даних, їх 

1 мільярд 313 мільйонів, що становить 18 % від світового населення. Най-
динамічніше в цьому плані розвиваються Африка й Азія. Ці дані подає 
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«Папський щорічник» (Annuario Pontificio 2019) та «Статистичний щорічник 
церкви» (Annuarium Statisticum Ecclesiae 2017), опубліковані у Ватикані. 
Кількість католиків зросла на 1,1 %. В Африці відзначено збільшення їх-
ньої чисельності на 2,5 %, в Азії – на 1,5 %. У співвідношенні до загальної 
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кількості жителів окремих континентів відсоток католиків майже не змі-
нився. В Америці вони становлять майже 64 % населення, у Європі – близь-
ко 40 %, в Африці – трохи більше ніж 19 %, а в Азії – близько 3 %.

Що стосується осіб, залучених в апостолят, їхня кількість на кінець 
2017 року сягнула позначки 4,5 млн. Ця цифра на 0,5 % більша від показ-
ника попереднього року.

Пропорції між духівництвом і мирянами, задіяними в душпастирство, 
різні. Найнижчий показник в Африці, де священнослужителі становлять 
трохи більше ніж 6  % від усіх, хто залучений у різні форми апостоляту. 
У Європі ця кількість найвища і становить близько 20 %.

За визначений період чисельність священиків у світі зменшилася на 
87  тисяч. Натомість стало більше єпископів, постійних дияконів, мирян-
місіонерів та катехитів.

По всьому світі на 0,7 % зменшилась кількість кандидатів до священ-
ства. У церкві Азії й Африки надалі є покликання, а в церкві Європи й Аме-
рики їх бракує.

 ДЕВ’ЯТЕРО ІСПАНСЬКИХ 
СЕМІНАРИСТІВ, ЗАМУЧЕНИХ ЗА ВІРУ, 
ПРОГОЛОШЕНО БЛАЖЕННИМИ
Немає більшої любові над ту, коли хто життя віддає за ближнього. Цьо-

го нас учить Євангеліє, і за всіх часів були герої, які показували таку любов 
подвигом мучеництва. Серед них – дев’ятеро іспанських семінаристів, пе-
реслідуваних і вбитих за віру в 30-х роках минулого сторіччя. 9 березня 
2019 р. під час святої меси в місті Ов’єдо, яку за дорученням Папи очолив 
кардинал Джованні Анджело Беччіу, префект Конгрегації в справах визна-
ння святих, їх проголосили блаженними.

ІСПАНІЯ НА ПОРОЗІ 
ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ
1934 рік для північноіспанського регіону Астурії був дуже важким: почас-

тішали страйки шахтарів, ліві анархічні сили об’єдналися для того, щоб ска-
сувати конституцію Іспанської Республіки та запровадити соціалістичний 
лад. Це були початки відомої в історії Іспанської громадянської війни, що 
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тривала від 1936 до 1939 року й стала 
прелюдією до Другої світової війни.

Повстання в Астурії розпочалося 
5 жовтня 1934 року. Сутички охо-
пили весь регіон, але найкривавіші 
бої відбулися в місті Ов’єдо, де було 
вбито багато людей, зокрема свяще-
ників, семінаристів і богопосвячен-
них осіб. Їх позбавили життя лише за 
те, що вони сповідували католицьку 
віру. Як зазначив кардинал Джован-
ні Анджело Беччіу в інтерв’ю для 
Vatican News, жертвами Громадян-
ської війни стало 6832 представники 
духівництва. 

СЕМІНАРИСТИ З ОВ’ЄДО – 
СВІДКИ НЕЗЛАМНОЇ ВІРИ
По закінченню літніх канікул 1934 року Анхель Квартас Крістобаль, як і 

багато інших семінаристів, повинен був повернутися з дому до Вищої се-
мінарії в Ов’єдо, де кілька місяців тому отримав піддияконські свячення. 
Анхель був восьмим з дев’яти дітей у сім’ї. Рідні просили його не їхати, але 
він не послухався й вирушив назустріч мученицькій смерті. Разом із ним 
страждання прийняли ще п’ятеро семінаристів: Маріано Суарес Фернан-
дес, Хесус Прєто Лопес, Сесар Ґонсало Сурро Фанхул, Хосе Марія Фернан-
дес Мартінес, Хуан Хосе Кастаньйон Фернандес. Найстаршому з них було 
24 роки, наймолодшому – 18.

МУЧЕНИКИ 1936–1937 РОКІВ
«Атеїзм мав стати новим обличчям тогочасної країни», – пояснив кар-

динал Беччіу, розповідаючи про поширення насилля, що охопило Іспанію 
під час Громадянської війни. Ця ідеологія забрала життя багатьох людей, 
серед яких були також інші три семінаристи, проголошені нині блаженни-
ми: Мануель Олай Калунґа, Сіксто Алонсо Евія, Луіс Прадо Ґарсія.

«Перед цими постатями я почуваюся маленьким, – зазначив на завер-
шення інтерв’ю кардинал Беччіу. – Їхнє мучеництво закликає мене і всіх 
священиків жити своїм покликанням у повноті й непохитності». 
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«ЦІЛУ НІЧ СВЯЩЕНИКИ СПОВІДАЛИ 
ОДИН ОДНОГО, БО ДУМАЛИ, ЩО 
НАСТУПНОГО ДНЯ ВСІХ УБ’ЮТЬ», – 
ГЛАВА УГКЦ ПРО ЛЬВІВСЬКИЙ ПСЕВДОСОБОР

8 березня 1946 року в знаковому для УГКЦ та 
Галичини соборі Святого Юра радянські спец-
служби, використовуючи священноначалля Росій-
ської православної церкви, провели спецоперацію, 
яку вони ще й до сьогодні називають Львівським 
возз’єднавчим собором.

Свій погляд на ці трагічні події нашої історії 
глава й отець УГКЦ Блаженнійший Святослав ви-
клав у книжці «Діялог лікує рани». Книжка напи-
сана як інтерв’ю предстоятеля УГКЦ редакторові 
польського Католицького інформаційного агент-
ства Кшиштофу Томашику. Наводимо фрагмент 
цих роздумів.

Період після ліквідації гре-
ко-католицької церкви – це 
час великого випробування – 
випробування нашої еклезі-
яльності. Тоді наші мученики 
страждали передусім за єд-
ність церкви. Радянська вла-
да висунула їм лише одну ви-
могу: зректися своєї церкви та 
Папи й прийняти московське 
православ’я.

У квітні 1945 року арешту-
вали всіх наших єпископів, 
настоятелів монастирів і свя-
щеників – відомих лідерів 

духівництва. З деяких гре-
ко-католицьких священиків 
створили так звану ініціатив-
ну групу, членів якої комуніс-
тична влада визнала єдиними 
легітимними представниками 
греко-католицької церкви, від-
повідно, усі, хто не приєднав-
ся, опинилися поза законом. 
Згадана група почала агіту-
вати за розірвання зв’язків з 
Папою та приєднання до Ро-
сійської православної церкви.

Один з учасників псевдо-
собору розповів мені, якого 
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гротескного вигляду набув лік-
відаційний процес: «Якось уве-
чері до мене на парафію при-
їхали енкаведисти й запитали: 
“Ти вже отримав документ від 
Костельника?” Я не мав. “Тоді 
йдеш із нами”, – сказали. Кос-
тельник був одним з лідерів 
ініціятивної групи. Тієї ночі до 
в’язниці привезли й замкнули 
в камерах половину священи-
ків нашого деканату. Ми не 
знали, що станеться з нами 
завтра. Цілу ніч священики 
сповідали один одного, бо ду-
мали, що наступного дня всіх 
уб’ють. Уранці нас посадили 
на вантажівки й відвезли до 
собору Святого Юра у Львові. 
Там нам сказали: “Якщо буде-
те голосувати так, як треба, – 
повернетеся додому”.

Багато хто проголосував 
“так, як треба”, щоб поверну-
тися додому. Щоправда, ми 
не підписували жодного доку-
мента. Не мали також уявлен-
ня, що робити далі. Ми усві-
домлювали, що йдеться про 
відділення від католицької 
церкви, але ніхто не сприймав 
цього серйозно». 

Влада зорієнтувалася, що 
жоден з отців нічого не під-
писав, тож згаданого свяще-
ника змусили написати текст 
декларації. Він розповів мені 

також, як розгорталися події 
далі: «Я підготував такий до-
кумент і задоволено подумав, 
що навіть Папа ще сьогодні 
міг би підписатися під ним. 
Його текст звучав так: “Ми, 
нижчепідписані, висловлює-
мося за примирення між ка-
толицькою та православною 
церквами”». 

І всі підписалися під ним. 
Приїхав Костельник і повідо-
мив: декларацію побачив офі-
цер НКВС і вирішив, що та-
кої заяви недостатньо – треба 
чітко написати, що ми висту-
паємо за ліквідацію греко-ка-
толицької церкви й приєдну-
ємося до православної. Однак 
за хвилю махнув рукою і ска-
зав, щоб залишили все як є».

Отож навіть у цій великій 
трагедії бували комічні ситу-
ації. Священики, проте, від-
разу зрозуміли, що внаслідок 
жорсткого тиску комуністич-
ної влади греко-католицьку 
церкву було ліквідовано. Біль-
шість священиків арештували 
та засудили до тривалих тер-
мінів ув’язнення.

Значна частина тих, хто 
перейшов до Російської пра-
вославної церкви, невдовзі 
втратила можливість викону-
вати душпастирські функції, 
адже її саму майже повністю 
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знищили, а сферу діяльнос-
ті значно обмежили. Таким 
чином, вона стала зручним 
інструментом реалізації не-
щадного, жорстокого плану 
радянських спецслужб.

Коли ж 1953 року помер 
Сталін і з в’язниці повернув-
ся єпископ Миколай Чарнець-
кий, чимало тих священиків, 
які після псевдособору змі-
нили конфесійну орієнтацію, 
приходило до нього на спо-
відь. Він відпускав їм гріхи та 
знову приймав до греко-като-
лицької церкви.

Що ж, ані сталінські репре-
сії, ані депортації, ані інші 
переслідування не знищили 

нашої церкви як цілості. З од-
ного боку, це були страшні 
часи, а з другого – період гар-
тування віри. Згідно з дослі-
дженнями, проведеними після 
Другої світової війни, греко-
католицька церква становила 
найчисленнішу опозиційну 
суспільну групу, яка протисто-
яла радянській державі, тому 
не дивно, що її намагалися 
знищити. Але не вдалося.

Коли за часів Михайла Гор-
бачова розпочалася перебудова, 
ми стали одними з перших про-
тагоністів демократизації, ви-
магаючи громадянських прав і 
своєї держави.  

Руслана ТКАЧЕНКО,
департамент інформації УГКЦ
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У ЛЕЩАТАХ «БРАТСЬКИХ» 
ОБІЙМ РПЦ ПІД ПИЛЬНИМ 

НАГЛЯДОМ НКВС
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З кінця липня і до вересня 
1945 року в галицьких греко-ка-
толицьких єпархіях на території 
Західної України були проведені 
деканальні соборчики, на яких 
розглядали питання підтримки 
ідеї «возз’єднання» з Російською 
православною церквою, чи «під-
пису за православ’я». Такі зустрі-
чі скликала спеціально створена 
на вимогу влади і під контролем 
органів держбезпеки ініціативна 
група, до якої належало греко-
католицьке духівництво на чолі 
з відомим і авторитетним натоді 
о.  Гавриїлом Костельником. Ця 
ж група в березні 1946 року про-
вела Львівський псевдособор. 
Усе мало вигляд добровільного 
переходу в православ’я, але, як 
показують нещодавно розсекре-
чені агентурно-оперативні до-
кументи зі справи «Рифи», і ця 
«ініціатива» була прописана в 
сценарії радянських спецслужб 
на декілька років уперед.

Про особливості створен-
ня та діяльності ініціативної 
групи в 1945–1947 роках та про 
ефект метелика, який спричи-
нив псевдорух за «возз’єднання» 
греко-католицької церкви з 
православною, ми поговорили 
з кандидаткою історичних наук, 
доценткою кафедри церковної іс-
торії та науковим співробітником 
Інституту історії церкви Україн-
ського католицького університе-
ту Світланою Гуркіною. Дослідни-
ця захистила дисертацію на тему 
греко-католицького духівництва 
Львівської архієпархії в умовах 

«ліквідації» ГКЦ і тепер пише мо-
нографію, опрацьовуючи агентур-
но-оперативну справу «Рифи», до-
кументи державних та галузевих 
архівів України, а також інтерв’ю 
унікального архіву «усної історії» 
греко-католицького підпілля, 
який від 1992 року збирали пра-
цівники Інституту історії церкви 
УКУ.

Пані Світлано, чи можна вва-
жати створення ініціативної гру-
пи в 1945 році феноменом? Чи 
були ще подібні випадки в істо-
рії, коли задля «усунення» певної 
церкви з офіційного релігійного 
середовища були створені спеці-
альні державні групи, до складу 
яких належали релігійні діячі?

Я б не сказала, що це був фе-
номен. Греко-католицька церк-
ва, яку вважали стороннім тілом 
у Радянському Союзі і яка не була 
в підпорядкуванні самого Йоси-
па Сталіна, не викликала дові-
ри в радянських керманичів. На 
початку 1943 року Сталін почав 
використовувати Російську пра-
вославну церкву як інструмент 
поширення впливу Радянського 
Союзу й побудови своєрідної ім-
перії. Ідею створення так звано-
го «православного Ватикану» в 
Москві, або Третього Риму впро-
ваджували досить ефективно. 
Греко-католицька церква підпо-
рядковувалася Ватикану, але не 
«радянському», тому було вирі-
шено знешкодити її.

Спочатку планували викорис-
тати цю церкву, щоб припинити 
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збройний опір національно-ви-
звольного підпілля на території 
Західної України. Зокрема, про 
це згадує у своїй праці Богдан Бо-
цюрків. Дослідник указує на не-
вдачу цього радянського плану, 
через що ГКЦ вирішили взагалі 
усунути. Залишалося тільки ви-
рішити, як саме знищити греко-
католиків.

Сталін та його підлеглі мали 
прекрасний приклад «ліквіда-
ції» всіх унійних єпархій за часів 
царської Росії. Один з перших 
прикладів  – Полоцький собор 
1839  року, який ініціював о.  Йо-
сиф Семашко  – спочатку єпис-
коп, а потім митрополит. На 
Холмщині цю ж роль виконував 
о. Маркел Попель. Ідея полягала 
в тому, щоб створити ілюзію, що 
не влада нищить церкву, а вона 
сама. Цю ж тактику застосували 
в міжвоєнний період, коли руй-
нували православні храми на те-
риторії Великої України. Завжди 
для таких операцій спецслужби 
обирали агента, що мав автори-
тет у широкого кола людей.

Але як можна було завербува-
ти церковного діяча для фактич-
ного руйнування його ж церкви? 
Наскільки свідомими були дії 
«ініціаторів», які опинилися в ру-
ках спецслужб?

Тут два фактори  – амбіції та 
маніпуляції. Наприклад, отець 
Маркел Попель свого часу мав 
москвофільські переконання. 
Греко-католицьку церкву радян-
ська влада розглядала як ворожу 

й проукраїнську, вона ні за ав-
стрійської, ні за польської влади 
не була церквою панівної нації. Її 
духівництво ще з XIX cт. було сво-
єрідним рушієм для українства 
Галичини: священики створю-
вали кооперативи, різні товари-
ства, зокрема тверезості, спілки, 
служили справі просвіти.

Крім того, натоді об’єднання 
християн не було новою ідеєю. 
Митрополит Андрей Шептиць-
кий вважав його одним з голо-
вних напрямів своєї пастирської 
діяльності й докладав чимало 
зусиль для налагодження діа-
логу з православними, пере-
довсім щодо спільної традиції 
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Київського християнства. За його 
підтримки 1939 р. був створений 
Інститут церковного з’єдинення 
імені митрополита Йосипа Вені-
амина Рутського. Посвята саме 
митрополитові Рутському була 
не випадковою, адже він на поч. 
XVII cтоліття теж провадив пе-
реговори щодо єдності церкви 
з митрополитом Київським Пе-
тром Могилою.

У 1945 році митрополит Йосип 
Сліпий звертався з офіційним 
листом до радянської влади, щоб 
греко-католицьким священикам 
дозволили їхати в ті місця Ра-
дянського Союзу, де перебували 
галичани. Згодом вони таки ви-
рушили на Схід, але не в тій ролі, 
про яку говорив митрополит,  – 
вони їхали як в’язні.

Бачимо, як ідеєю єдності 
християн, яку плекав Андрей 
Шептицький, радянська влада 
викривила у вже історично ви-
пробуваний російський імпер-
ський варіант «возз’єднання 
уніатів з РПЦ» і маніпулятивно 
використала. Неважко було так 
само керувати й «ініціативами» 
людей.

Під час Другої світової війни 
радянським органам держбез-
пеки сподобалася кандидатура 
«восточника» о.  Гавриїла Кос-
тельника. 1940 року його нама-
галися завербувати через арешт 
17-річного сина Богдана. Спершу 
він не погодився, але на вимогу 
спецслужб написав таємний ре-
ферат під назвою «Чи можливе 
перетворення уніатської церкви 

в Україні на автокефальну пра-
вославну церкву». У ньому отець 
зазначив, що поки такий рух не 
матиме успіху, оскільки час і об-
ставини не ті. Наступного разу 
о.  Гавриїла покликали на відпо-
відну розмову у квітні 1945 року, 
другого дня після арешту ми-
трополита Йосипа Сліпого та 
греко-католицьких єпископів і 
священиків. Тоді з ним говорив 
сумнозвісний полковник НКДБ 
Сергій Даниленко-Карін, який 
перебував у Львові з осені 1944 р. 
для вивчення релігійної ситу-
ації, і саме він у лютому 1945  р. 
запропонував детальний план. 
Якби о. Костельник не погодився 
на співпрацю, його заарештува-
ли б  – було відповідне розпоря-
дження. Але за другим разом він 
погодився та написав реферат, 
де вказано, як перетворити гре-
ко-католицьку церкву на пра-
вославну. І варто зазначити, що 
о. Гавриїл справді захопився цією 
ідеєю й отримав завдання від Да-
ниленка-Каріна створити ініціа-
тивну групу.

Львівське духівництво не під-
тримало її діяльності. Єдиний, хто 
натоді став на бік о. Гавриїла, був 
його колега із церкви Преобра-
ження Господнього отець Петро 
Козицький, потім приєдналися 
ще троє священиків, яких звіль-
нили з-під арешту завдяки кло-
потанням о. Костельника. Решту 
прихильників «возз’єднання» пе-
реводили у львівські парафії з ін-
ших місцевостей. Велику роботу, 
безперечно, здійснив ініціатор 
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цього процесу  – НКДБ. Цей ор-
ган розробив конкретні плани, 
вказівки, як розмовляти з отцем 
Костельником, як ним маніпулю-
вати. Усю цю інформацію можна 
знайти в агентурно-оперативній 
справі «Рифи», 33 томи якої роз-
секречені й доступні для дослід-
ників у Галузевому державному 
архіві СБУ у Києві. Із цих 33 томів 
10 стосується саме періоду 1944–
1947 років.

Чи був у радянської влади 
план «Б» на випадок провалу ро-
боти ініціативної групи?

Був передбачений так званий 
«рух знизу», тобто ініціатива до 
«возз’єднання» мала б іти зсере-
дини, від мирян. Зрозуміло, що 
втілити цей план НКДБ було б 
значно важче, але вже готували 
шаблони листів, офіційних заяв 
від імені греко-католицьких па-
рафій чи окремих осіб про те, що 
люди хочуть розірвати всі зв’язки 
з унією та пристати до православ-
ної церкви. Людей змушували б 
підписувати ці документами вже 
за звичними схемами залякуван-
ня, оприлюднення компромату 
на особу. Та насправді це був не-
вигідний метод, тому що потріб-
но було б залучити дуже багатьох 
людей до співпраці, а тоді радян-
ська влада все ще наражалася на 
сильний опір з боку місцевого на-
селення. Тому вирішили обмежи-
тися першим планом, залучивши 
тільки греко-католицьке єпархі-
альне духівництво, а чернецтво 
не чіпати.

Як формували склад ініціа-
тивної групи?

Радянські спецслужби вибрали 
отця Костельника на роль очіль-
ника операції «возз’єднання» з 
православною церквою від само-
го початку. На вимогу влади його 
зарахували до складу офіційної 
делегації УГКЦ, яка їздила до Ки-
єва та Москви в лютому 1944 року. 
Інші члени ініціативної групи  – 
о.  Михаїл Мельник, представник 
Перемиської єпархії, та о. Антоній 
Пельвецький із Станіславівської 
єпархії – долучилися вже в трав-
ні 1945 року, тобто менше ніж за 
рік до Львівського псевдособору. 
Необхідно зазначити, що о.  Ан-
тоній був аж третьою кандида-
турою  – спочатку пропонували 
єромонаха-василіянина Ісидора 
Луба, який спершу ніби дав згоду 
на співпрацю, а потім відмовив-
ся. Наступним кандидатом був 
о.  Олександр Русин, Коломий-
ський декан. У збірнику докумен-
тів «Ліквідація УГКЦ» опубліко-
вано запис зустрічі з о. Русином і 
враження Даниленка-Каріна про 
цього старенького священика. 
Саме отець Русин, поговоривши 
з Костельником, порадив звер-
нутися до о.  Пельвецького. Ха-
рактерне й те, що секретарем цієї 
ініціативної групи став право-
славний переселенець із Холм-
щини – Сергій Хруцький.

З чого починали?
Починали з позірної легітимі-

зації та публічності. Від імені іні-
ціативної групи з возз’єднання 
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греко-католицької церкви з Ро-
сійською православною церк-
вою було надіслано заяву до ра-
дянського уряду про визнання 
її як легітимного тимчасового 
керівного органу ГКЦ (адже всі 
єпископи були заарештовані), а 
також написано звернення до 
греко-католицького духівни-
цтва із закликом приєднуватися, 
інакше ніхто не отримає посвід-
ки. Обидва документи датовані 
28 травня 1945 року, хоча о. Пель-
вецький дав свою згоду на вхід до 
цієї групи 30 травня. Також варто 
мати на увазі, що документи ви-
йшли, коли вже були заарешто-
вані греко-католицька єрархія 
Галицької митрополії в межах 
УРСР та канонік, якого обрали на 

капітулі вікарієм. Уже 18 червня 
надійшла позитивна відповідь 
від представника уряду. Головну 
увагу в процесі «возз’єднання» 
зосередили на роботі з деканами 
й на збиранні підписів єпархіаль-
них священиків про згоду пере-
йти під юрисдикцію ініціативної 
групи під час деканальних со-
борчиків, які скликали згідно з 
укладеним НКДБ графіком.

Насправді для проведення 
деканальних соборчиків, які у 
Львівській області тривали з кін-
ця липня до вересня, були заан-
ґажовані обласні уповноважені 
ради в справах РПЦ, місцеві орга-
ни влади та представники держ-
безпеки. Також радянська влада 
забезпечувала транспорт для 
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доправлення до місця проведен-
ня заходу. Відповідальним за ці 
операції був радянський капітан 
держбезпеки Іван Богданов, який 
прибув до Львова на заміну Да-
ниленку-Каріну й представляв-
ся Івановим. Він був присутній 
на всіх зборах і контролював дії 
та промови о.  Костельника. Був 
навіть випадок, коли на одній із 
перших зустрічей зі священика-
ми Буського деканату о. Гавриїл у 
запалі промови сказав, щоб свя-
щеники підписувалися, що пого-
джуються приєднатися до ініці-
ативної групи з «возз’єднання», 
бо ті, хто виступав проти, уже 
заарештовані. Після цього капі-
тан Богданов приватно зробив 
зауваження Костельнику, і той 
надалі вживав метафори для пе-
реконання. Наприклад, відомим 
є вислів отця про те, що духівни-
цтво наче перебуває в ситуації, 
коли особа стоїть на колії, якою 
назустріч іде потяг, і їй потрібно 
відступитися, інакше – смерть. 

Якщо ми вже торкнулися теми 
документів, то цікаво було б почу-
ти про випадки, коли священики 
підписалися за «возз’єднання», а 
потім відкликали свою заяву. Чи 
багато було таких опозиціонерів і 
яка їхня подальша доля?

Ті, хто не підтримував діяль-
ності ініціативної групи, зазви-
чай зразу ж відмовлялися й не 
підписували ніяких заяв. Вар-
то зазначити, що серед тих, хто 
ставив свої підписи, багато хто 

сприймав це як формальність і 
надалі вважав себе греко-като-
ликом. Тому випадків відкритої 
відмови було небагато.

На мою думку, найяскраві-
шим є приклад о.  Ізидора Бут-
ковського, який був одружений 
із донькою священика. Він під-
писав заяву, а дружина й теща, 
яка була їмостю-удовою, бойко-
тували його. Коли о. Ізидор пра-
вив у церкві, його домашні їхали 
в сусіднє село, де служив греко-
католицький священик. Урешті-
решт, через такий сімейний тиск 
панотець відкликав свою заяву й 
за місяць був заарештований.

У нашому фотоальбомі «Пере-
слідувані за Правду…» (Видав-
ництво УКУ, 2017) ми навели по-
вний текст заяви 1946 року про 
вихід з православ’я іншого свя-
щеника – о. Василя Барана, який 
служив у с. Розгадів Зборівсько-
го району. Одноголосно відмо-
вилися ставити свої підписи під 
такого роду заявами священики 
Золочівського та Ходорівського 
деканатів. Наслідком став арешт 
обох деканів. Також багатьох аре-
штовували до того, як мав відбу-
тися соборчик.

Пані Світлано, Ви багато пра-
цювали й продовжуєте працю-
вати з різними документами, які 
пов’язані з процесом «ліквідації» 
ГКЦ на території Радянського 
Союзу. Що вражає найбільше в 
такій роботі, які приклади Вам 
найбільше врізалися в пам’ять?
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Коли я почала працювати з 
«Рифами», мене вразив цинізм 
цієї агентурно-оперативної роз-
робки греко-католицького ви-
щого духівництва й маніпуля-
ції, до яких вдавалися органи 
держбезпеки. Представники 
спецслужб шукали в особі та її 
діяльності слабинку, збирали 
компромат і використовували 
його, щоб залякати й зламати 
волю людини, схилити її до співп-
раці. Даниленко-Карін залишив 
масу характеристик на обидвох 
митрополитів і священиків, які 
він складав у процесі розмов із 
ними. Капітан Богданов-Іванов 
під час спільних виїздів на со-
борчики у Львівській області не 
тільки контролював діяльність 
о.  Костельника, але й наглядав 
за іншими священиками, щоб 
потім рекомендувати, кого з них 
краще заарештувати, а кого схи-
лити до співпраці. В одному зі 
своїх таємних звітів він писав, що 
видно, як священики борються 
із совістю. У цьому контексті ці-
кавим є факт, що о. Костельник, 
працюючи над книжкою про 
примат Папи Римського, яку по-
чав писати ще 1931 року, а закін-
чив 1945-го, у кінці зробив такий 
висновок: цю книжку я написав 
для того, щоб заспокоїти совість 
священиків. Її намагалися роз-
повсюдити серед священиків до 
деканальних соборчиків.

Поширеною є думка, що одру-
жене духівництво легше йшло 
на компроміс з радянською вла-

дою, на відміну від целібсів. Це 
хибне твердження, адже в обох 
групах були ті, хто «підписував 
православ’я», і хто відкидав будь-
яку співпрацю. А священиків, які 
відкрито йшли на співпрацю з 
владою, узагалі одиниці.

Цікаво, чому радянські спец-
служби в цій операції зупинили-
ся саме на кандидатурі о.  Гаври-
їла Костельника як на тому, хто 
може очолити процес?

Він був добрий проповідник, ві-
домий як «восточник», і на нього 
зібрали дуже серйозний компро-
мат, адже ім’я отця згадано в стат-
ті «З хрестом чи ножем» Ярослава 
Галана, яка запустила процес «лік-
відації» УГКЦ. Отцеві Гавриїлові 
закидали те, що він відкрито ви-
словлювався проти комунізму в 
міжвоєнний період і був редакто-
ром журналу «Нива», який затав-
рували як антирадянський. Якби 
він не погодився на співпрацю, 
його б неодмінно заарештували.

Кандидатура о.  Костельника 
була практично ідеальною ще й 
тому, що він належав до так зва-
ної групи «восточників» у ГКЦ, 
тобто прихильників повернення 
до витоків, а саме східнохристи-
янських традицій, над чим пра-
цював свого часу митрополит 
Андрей Шептицький.

Чи були якісь записи самого 
отця або свідчення когось з його 
оточення, навіть радянських 
спецслужб, що о.  Гавриїл усві-
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домлював, до чого саме призве-
де його діяльність в ініціативній 
групі? Чи він справді настільки 
щиро й світло повірив у необ-
хідне возз’єднання ГКЦ з право-
славною церквою в СРСР?

З того, що ми нині знаходимо 
в архівних документах, можемо 
зробити висновок: о. Гавриїл був 
щиро переконаний, що рятує 

ГКЦ. Зокрема, тому, що завдяки 
возз’єднанню на територію Захід-
ної України не прийдуть некуль-
турні «чужі московські попи», а 
священики залишаться у своїх 
парафіях. Крім того, о.  Гавриїл 
вважав, що йому вдасться підне-
сти православну церкву на новий 
культурний рівень. Наприклад, 
коли делегація від ініціативної 
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групи в лютому 1946  року по-
їхала до Києва на хіротонію от-
ців Мельника і Пельвецького як 
православних єпископів, то всіх 
їх негативно вразили православ-
не духівництво й ченці Києво-
Печерської лаври.

Сьогодні в УГКЦ спадщину 
о.  Гавриїла Костельника дослі-
джує о. Олег Гірник, він, зокрема, 
пише, що отець був модерністом, 
який мав просвітницькі погля-
ди. Під час однієї з конференцій 
згадували, що коли в РПЦ вирі-
шили видати всі твори о.  Гаври-
їла Костельника до річниці його 
смерті, то, прочитавши більшу 
частину їх, вирішили цього не 
робити, бо його погляди не були 
цілком проправославними. Він 
був радше філософом і модер-
ністом, хоча справді мав майже 
месіанські настрої щодо питан-
ня возз’єднання з православною 
церквою.

Цікаво ще звернути увагу на 
те, що поки в жодному докумен-
ті я не натрапляла на запис сто-
совно роботи о. Гавриїл на НКВС. 
Тобто на всіх зустрічах він висту-
пав справжнім ідейним натхнен-
ником і щиро вірив у те, що го-
ворив. До того ж о.  Костельник 
багато подій, як-от Всегалиць-
кий собор, або Львівський псев-
дособор 1946 року, організував 
з власної ініціативи, навіть без 
особливих побажань радянських 
спецслужб. Органи держбезпеки 
спершу планували зробити три 
менші собори в єпархіях. Також 

о.  Костельник запропонував ви-
селити священиків із сім’ями з 
території собору Святого Юра, 
щоб звільнити місце для при-
хильників ініціативної групи й 
тих, хто підписав «возз’єднання». 
Натоді там все ще жили єромо-
нах Климентій Шептицький та 
інші. Також о. Гавриїл сказав, що 
нагодою привернути целебсів до 
«возз’єднання» може бути дозвіл 
на їхнє одруження.

Чи правильно вживати термін 
«ліквідація», коли ми говоримо 
про наслідки діяльності ініці-
ативної групи та Львівського 
псевдособору?

Дуже часто ми послуговуємося 
термінологією радянських доку-
ментів, у яких щодо дій, спрямо-
ваних на ГКЦ, ужито слово «лік-
відація». Для влади було важливо 
підкреслити, що ГКЦ більше не 
існує, що вона нелегітимна, пере-
буває поза законом. Це засвідчує 
факт спроби українських греко-
католиків повернути собі права 
після Празької весни 1968 року 
(тоді греко-католицьку церкву 
легалізували в Чехословаччині). 
Радянські чиновники відповіда-
ли, що такої церкви в СРСР нема – 
є православна і католицька, а 
більше ніякої.

Та попри таке ставлення вла-
ди, УГКЦ вдалося зберегти свою 
структуру: двоє єпископів змо-
гли повернутися із заслання, і 
митрополит Йосип Сліпий після 
звільнення із місця ув’язнення 
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перед виїздом до Ватикану зумів 
у Москві хіротонізувати як свого 
місцеблюстителя єромонаха-ре-
демпториста Василя Величков-
ського. Єпископи висвячували 
нових священиків, які здобували 
необхідні для душпастирювання 
знання або індивідуально, або 
невеликими групами у своєрід-
них «семінаріях». Також у під-
піллі вдалося зберегти й навіть 
урізноманітнити чернецтво. Так 
само й миряни продовжували 
плекати й передавати свою віру 
через три покоління у форматі 
«домашньої церкви», де зберіга-
ли Святі Тайни та правили служ-
бу Божу, уділяли таїнства (там, 
де храми були зачинені, їх таєм-
но відчиняли для богослужінь). 
Окрім того, увесь катакомбний 
період ГКЦ підтримувала зв’язок 
з Апостольською столицею. Ці 
факти доводять, що церкву як 
містичне Тіло Христове немож-
ливо знищити, хоч вона була не-
легальною в очах держави.

Тому необхідно пам’ятати, що 
слово «ліквідація» в цій темі  – це 
перш за все джерельний термін, 
який використовували радянські 
спецслужби в документах, що сто-
сувалися цієї справи, його можна 
вживати в лапках та в інституцій-
ному розумінні, бо офіційно на 
державному рівні не існувало гре-
ко-католицьких громад і храмів.

Ми знаємо, що від початку 
ініціативну групу задумували 
як тимчасовий орган, вона була 
фактично інструментом у руках 

радянської влади, за допомогою 
якого хотіли позбутися греко-
католиків. Після «успішно» про-
веденої операції учасники цієї 
групи стали непотрібними спец-
службам. Як ініціативна група 
припинила своє існування?

Місія цього новоутворення 
полягала в тому, щоб показа-
ти світові, що «возз’єднання» з 
Московським патріархатом було 
добровільним, без втручання 
держави, і проголосити греко-ка-
толицьку церкву нелегітимною, 
заявити про відмову від Берес-
тейської унії й продемонструвати 
розрив із Ватиканом декларатив-
но й публічно. Для цього зібрали 
Львівський березневий псевдо-
собор 1946 року під егідою вже 
православних членів ініціатив-
ної групи, після якого група при-
пинила своє існування. Провідні 
її учасники продовжували свою 
діяльність, але недовго.

Наприклад, о.  Гавриїл Кос-
тельник був учасником делега-
цій до Москви й брав там участь 
у церковних заходах. Двоє інших, 
Михаїл Мельник і Антоній Пель-
вецький, стали православними 
єпископами. Тобто після вико-
нання своєї функції в ініціатив-
ній групі їх залишили у верхівці 
РПЦ для православізації вірян 
Західної України, оскільки цей 
процес виявився довгим.

У 1948 році було вбито о.  Гав-
риїла Костельника. У 1950 році 
від отруєння помер єпископ 
Михаїл Мельник  – це сталося в 

ВІРА Й КУЛЬТУРА
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потязі під час поїздки делега-
ції «возз’єднаного» духівництва 
до Києва, Москви та Санкт-
Петербурга. Із трьох очільників 
ініціативної групи своєю смертю 
помер тільки єпископ Антоній 
Пельвецький.

 

Після операції з «возз’єднан-
ня» греко-католицького духів-
ництва Галицької митрополії в 
межах УСРС 1949 року «ліквіду-
вали» Мукачівську греко-като-
лицьку єпархію на Закарпатті. 
Чому сценарії відрізнялися?

ВІРА Й КУЛЬТУРА

Фото з наради представників усіх помісних православних церков у Москві 
8–19 липня 1948 р. в часі 500-літнього ювілею РПЦ. 

Зліва направо з першого ряду: єпископ Сергій (Ларін), архієпископ Єлевферій 
(згодом був митрополитом Празьким), протопресвітер Гавриїл Костельник, 

священик з Москви. Другий ряд: ігумен Пімен (Ізвєков) 
(майбутній Патріарх Московський), секретар Даниленко
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Насправді сценарії були схо-
жими, відрізнялася їхня реалі-
зація. Аналогічно «ліквідовува-
ли» греко-католицькі єпархії в 
Центрально-Східній Європі  – у 
Румунії та Чехословаччині. Зо-
крема, у  Румунії після арешту 
всіх греко-католицьких єпис-
копів відбувся т.  зв. Клюзький 
собор. У  Чехословаччині греко-
католицьке духівництво вдало-
ся зібрати на мировий, або т.  зв. 
Пряшівський собор, де також 
проголосили «возз’єднання». Га-
лицький сценарій «ліквідації» на-
магалися застосувати і на Закар-
патті, щоб офіційно приєднати 
Мукачівську греко-католицьку 
єпархію, але там не вдалося ство-
рити ініціативної групи. На За-
карпатті не було собору, бо біль-
шість прихильників православ’я 
відділилася ще в міжвоєнний 
період, а ті, хто лишався вірним 
греко-католицькій церкві, були 
глибоко переконані, і схилити 
їх до «возз’єднання» з РПЦ було 
важко. 

Якщо спробувати осмислити 
події, пов’язані з «возз’єднанням» 
із православною церквою та 
«ліквідацією» греко-католицької 
церкви в Радянському Союзі, то 
в якому напрямі варто було б роз-
думувати? Знаю, що це питання 
містить безліч граней, які мо-
жуть нас ухилити в надмірне осу-
дження тих, хто пішов на комп-

роміс із власних інтересів чи зі 
щирих переконань, що саме так 
можна зберегти церкву. Чи на-
магалися наслідки Львівського 
псевдособору трактувати у світлі 
Божого провидіння, через яке з 
виходом із підпілля Українська 
греко-католицька церква преоб-
разилася за молитвами її муче-
ників та сповідників віри?

У Вашому запитанні вже міс-
титься відповідь. Оскільки ми з 
Вами говорили про діяльність ініці-
ативної групи з возз’єднання греко-
католицької церкви, то це насиль-
ницьке злиття з православ’ям 
1945–1947  рр. пройшло через 
сумління кожного священика. 
Сповідник віри Патріарх Йосип 
Сліпий, який 18 років провів як 
невільник, наприкінці життя змі-
нив свою думку й вважав, що не 
варто нікого осуджувати. Також 
потрібно пам’ятати, що церква 
Христова є не лише інституцією, 
яку може ліквідувати чи підпо-
рядкувати собі держава, але й 
спільнотою об’єднаних співпри-
частям вірян, яка скріплюється 
жертовністю і любов’ю. Тому на-
дія на Бога допомагала багатьом 
вистояти в час тяжких випробу-
вань, зберегти, передати новим 
поколінням віру й дочекатися 
легалізації Української греко-ка-
толицької церкви та падіння «су-
пердержави» СРСР.  

Розмовляла Ніна ПОЛІЩУК
ДЖЕРЕЛО: RISU

ВІРА Й КУЛЬТУРА



№ 4 (310)38 МІСІОНАР  КВІТЕНЬ  2019

– То було не об’єднання, але то 
був примус. Приїхав до Стинави 
офіцер КДБ Скільського з повоз-
кою і забрав мене.

– Чи пам’ятаєте, коли то 
було?

– Десь 6 березня увечері, о 8-й 
годині. Жона мене покійна виря-
дила, дала мені хліба з маслом, 
убрала мене.

Я був певний, що мене везуть 
або до тюрми, або відразу на Си-
бір. До райвиконкому привезли 
під розпискою. Сторож мене пе-
ребрав і посадив у канцелярії 
райвиконкому на бюрку. Далі 
каже мені: «Я не маю де вас по-
містити тут, бо вже привезли з 
різних сіл священиків. Є вже 18 з 
вами». Був уповноважений Шер-
стюк, що то все організовував у 
Дрогобичі. І ми другого дня рано, 
десь коло 9-ої години, виїхали ма-
шиною із ним. Авто відкрите, гру-
зове… нас посадили, як баранів, 
на ту машину, і так ми поїхали 
геть аж до Миколаєва. У Микола-
єві ще повернули по священика. 
Нині я вже не пригадую його іме-
ні. І там чекали на пором, щоби 
перевезли нас через Дністер, бо 
не було моста. І не знаю, чи то 
тут узяли того священика Кіндія, 
у Миколаєві, чи у Пісочній. Але 
знаю, що отець Кіндій поїхав з 

нами. І ми поїхали аж до Львова. 
Добралися десь надвечір.

– Уже темніло?
– Темніло, смерком. Зустрічав 

нас отець-доктор Костельник як 
ініціатор того всього. То було на 
площі Святого Юра. «А, а, Стрий 
приїхав, Стрий, Сколе», – дуже 
ся радував. І нас порозвозили по 
різних готелях. Я тоді щойно з’їв 
кавалок своєї булки… Добу не 
їли. Опісля нас запровадили до 
гостинниці й там зробили вечерю. 
На другий день сказали, що від-
завтра буде «собор». Отець Хав-
люк каже: «Не сумуйте, голову 
догори. Бо той собор не є собор, бо 
нема ні єпископа, нікого нема. Це 
є розбійницький собор, а не цер-
ковний. Хто скликає той “собор”? 
Люди, котрі не мають жадної 
правної сили». Досить, що я був на 
одній тій сесії, де проводив якийсь 
червоний, розтріпаний, руда боро-
да була, східняк. Зі сходу десь, з 
Москви чи звідкись. Я тим ся не 
інтересував. Але несимпатична 
особа така. Там сидів, у президії 
ніби. Жодної дискусії не було.

– А яка була атмосфера?
– Атмосфера була така, що за 

кожним наглядає хтось, підслу-
ховує, хтось стереже…  

(Свідчення з архіву 
Інституту Історії Церкви УКУ)

ВІРА Й КУЛЬТУРА

СВІДЧЕННЯ ОТЦЯ 
ОМЕЛЯНА ІВАСИКА
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ДОКУМЕНТИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ 
ПРО МЕДІА: НА СТОРОЖІ СУСПІЛЬНОЇ 
МОРАЛІ  ТА ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ЕТИКИ

Сьогодні бачимо, наскільки вели-
кий вплив мають засоби суспільної 
комунікації на формування громад-
ської думки й світогляду людей. Не 
завжди цей вплив є позитивним, не 
завжди сприяє розвитку особистості, 
формуванню в ній правдивих ціннос-
тей, усвідомленню нею своєї гідності. 
Часто, удаючись до маніпуляцій, ме-
діа перетворюють людину на засіб 
зиску та реалізації чиїхось владних 
амбіцій. Однак такі зловживання не 
означають, що засоби суспільної ко-
мунікації – це абсолютне зло.

За своєю суттю медіа є морально 
нейтральними, і тільки від людини 
залежить, як їх використовувати: чи 
на користь, чи на шкоду суспільству. 
Католицька церква вчасно помітила 
закладені в засобах суспільної кому-
нікації можливості поширення До-
брої Новини Ісуса Христа й тепер має 
значні здобутки в цьому напрямі.

Але й зло не дрімає – воно продо-
вжує всіма способами активно про-
пагувати те, що веде людську особу 
зокрема й суспільство загалом до са-
мознищення. Підтвердженням цього 
є зростання в міжнародній спільно-
ті популярності атеїстичних та аг-
ностичних поглядів; секуляризації; 
гендерної ідеології; нівелювання 
цінності сім’ї, релігії, культури, на-
ціональної ідентичності, людського 
життя; легалізація таких мораль-
них злочинів проти людського тіла 
та людської гідності, як аборт, евта-

назія, клонування, штучне заплід-
нення. Унаслідок цього європейське 
суспільство, яке свого часу зазна-
ло розквіту завдяки християнській 
культурі, тепер, втрачаючи опору, 
закладену в ній, зіткнулося із загро-
зами своєму існуванню. Щоб проти-
діяти цьому, християнам необхідно 
активніше поширювати життєдайне 
слово нашого Спасителя, зокрема й 
за допомогою медіа.

Ще в 30-х роках ХХ століття церк-
ва помітила перспективу проголо-
шення християнського послання 
через кіно. Це була прогресивна тех-
нологія поширення інформації, ху-
дожніх образів та ідей у тогочасному 
суспільстві, яка водночас містила за-
грозу у вигляді аморальних фільмів. 
Тому Папа Пій ХІ у своїй енцикліці 
Vigilanti Cura «уперше привертає 
увагу всієї католицької єрархії до кі-
нематографії, вперше говорить про 
цінність і проблеми цього сучасного 
засобу комунікації»1 і постановляє, 
«що парохіяльні кінотеатри, які на-
лежать церкві, повинні власними 
силами пропагувати добрі фільми»2. 
У цьому контексті в 1957 р. Папа 
Пій ХІІ звернув увагу на радіо й те-
лебачення, які тоді стрімко розвива-
лися, і в енцикліці Miranda Prorsus 
«показав, що має чітке розуміння 
1   Церква  і соціальна комунікація: найголовніші документи Като-
лицької  Церкви  про  пресу,  радіо,  телебачення,  інтернет  та  інші 
медіа / упоряд. і наук. ред. М. Перун. – Львів : Видавництво Укра-
їнського Католицького Університету, 2004. – С. 26.
2   Там само, с. 27.
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електронних засобів масової інфор-
мації, позитивний підхід до цих за-
собів, їхніх можливостей та зумовле-
них ними душпастирських потреб»3.

Жваве обговорення ролі медіа в 
церкві відбулося на Другому Вати-
канському соборі (1962–1965). Заці-
кавлення церкви засобами суспіль-
ної комунікації задля поширення 
євангельського слова відобразили 
прийнятий на ньому декрет Inter 
Mirifica та післясоборові документи, 
які відповідають розвиткові сучас-
них медіатехнологій та оперативно 
відгукуються на проблеми, пов’язані 
з їхнім використанням. Це душ-
пастирські інструкції Communio et 
Progressio (СР) та Aetatis Novae, до-
кументи Апостольського Престолу 
«Порнографія та насильство в засо-
бах суспільної комунікації», «Кри-
терії екуменічної та міжрелігійної 
співпраці у сфері комунікації», «По-
сібник для навчання майбутніх свя-
щеників щодо засобів соціальної ко-
мунікації», «Інструкція щодо деяких 
аспектів використання засобів соці-
альної комунікації для поширення 
доктрини віри», щорічні послання 
Римських архієреїв з нагоди Всес-
вітнього дня комунікації, який «від-
значають у неділю між церковними 
святами Вознесіння Господнього 
та П’ятдесятниці, тобто зазвичай у 
травні»4.

Проблем та перспектив розви-
тку засобів суспільної комуніка-
ції церква торкається і в інших 
папських документах: Evangelii 
Nuntiandi, Catechesi Tradendae, 
Familiaris Consortio, Christifideles 
Laici, Redemptoris Missio. У Кодексі 
канонів східних церков є ціла глава 
3  Там само, с. 40.
4  Там само, с. 76.

(ККСЦ, кан. 651–666) під назвою «За-
соби суспільної комунікації, зокрема 
книги», у якій нормами канонічного 
права врегульовано діяльність медіа 
«для виконування функції голосити 
всюди на світі Євангеліє» (ККСЦ, 
кан. 651, §1).

Катехизм католицької церкви 
теж не оминув увагою явища засобів 
суспільної комунікації. Підсумовую-
чи все сказане про нього на Другому 
Ватиканському соборі та в післясобо-
рових документах, він виокремлює 
чотири основні етичні принципи, 
якими повинні керуватися праців-
ники медіа: правду, свободу, спра-
ведливість і солідарність. Тільки на 
інформацію, яка ґрунтується на цих 
принципах, має право суспільство 
(ККЦ, 2494). 

Обидві сторони процесу суспіль-
ної комунікації повинні прагнути до 
правдивого відбиття ідей та явищ. 
Ця правда «поступово допровадить 
нас до сподіваної свободи: свободи 
від рабської підлеглості своїм при-
страстям та упередженням свого ро-
зуму; свободи від страху невдач і по-
разок; свободи від тиранії державної 
влади та впливових кіл, які нама-
гаються нав’язати нам своє бачення 
життя й подій, анітрохи не цікав-
лячись правдою; нарешті, свободи 
від того угодовства, яке нерідко спо-
нукає людей навмисне замовчувати 
або затемнювати правду, щоб не зне-
славитись перед іншими, приховати 
щось ганебне або отримати фінансо-
вий зиск»5.

Обстоювання принципу справед-
ливості, тобто «постійного і твердого 
бажання віддати Богові і ближньо-
му те, що їм належить» (ККЦ, 1807), 
5  Пало VI, Послання з нагоди Всесвітнього дня комунікації 1972 р. 
«Соціальна комунікація як оповісник правди», 5.
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для засобів суспільної комунікації 
полягає в частішій згадці Бога як 
Джерела всякого добра (адже бага-
то світських медіа цю тему взагалі 
ігнорує), у повазі до людської гід-
ності, у піклуванні про добро країни 
та потреби всього людства (СР, 84). 
Схиляючи до примирення та спра-
ведливості, доброї волі та діяльного 
милосердя, взаємодопомоги, любові, 
єднання (СР, 12), медіа можуть дієво 
посприяти становленню братерства 
всіх людей під батьківською опікою 
Бога (СР, 13).  

ПРО АВТОРА
Народився 30 грудня 1985 р. у Льво-

ві. 2007 року здобув диплом магістра 
Львівського національного університету 
ім. І. Франка за спеціальністю «Матема-
тична економіка та економетрія». Цього 
ж року почав писати.

З 2009 р. твори Василя Калити публі-
кують у різноманітних виданнях: «Дні-
про» (м. Київ) «Склянка Часу» (м. Канів), 
«Рідний край» (м. Полтава), «Коліжан-
ка» (м. Львів), «Літературний Чернігів», 
у колективних збірках «AMOR», «SITIS», 
«FATUM», «VIA», «CHARACTERE», 
«AMICITIA», «MUSICA», «PERICULUM», 
у збірці авторів-прозаїків нової хвилі 
«Озброєні словом», в «Антології сучасної 
новелістики та лірики України – 2010», в 
альманасі поетичного фестивалю «Пуш-
кинское кольцо – 2010». 

2010 року оповідання «Реквієм жерт-
вам науково-технічного прогресу» здобу-
ло друге місце в конкурсі «Урок прози» 
в рамах літературно-мистецького свята 
«Просто на Покрову» в місті Коростені. 
2010 року оповідання «Лемківський ар-
кан з дубинками» здобуло третє місце в 
І Всеукраїнському літературному кон-
курсі «Прекрасне поруч», який організу-
вав благодійний фонд «Дитячий малю-
нок» (м. Київ).

2011 року вийшла друком збірка опо-
відань про студентське життя «Архаров-

ці» від видавництва ЗУКЦ (м. Львів), яку 
презентували на книжковому ярмарку 
«Медвін». Цього ж року книжка посіла 
73-тє місце в рейтингу «Читають всі».

2012 року стаття «Змінити хід ду-
мок – змінити хід історії» здобула друге 
місце в номінації «Журналістська робо-
та» конкурсу літературної та журналіст-
ської творчості «Словосвіт-2».

2015 року закінчив факультет журна-
лістики ЛНУ ім. І. Франка. Пише худож-
ню прозу, публіцистику, критичні статті.

БІБЛІОГРАФІЯ: 
Калита В. Архаровці / Василь Калита. – 

Львів : ЗУКЦ, 2011. – 112 с.
Калита В. Брюховичі / Василь Калита // 

VIA (Сучасні тексти про дороги). – Канів : 
Склянка часу*Zeitglas, 2010. – С. 250–254.

Калита В. В гостях у Петра / Василь Ка-
лита // AMICITIA (Сучасні тексти про друж-
бу). – Канів : Склянка часу*Zeitglas, 2010. – 
С. 86–92.

Калита В. Десант у Пацятичах (уривок з 
повісті) / В. Калита // Дніпро. – 2011. – № 7. – 
С. 50–55.

Калита В. До нашого берега завжди щось 
приб’ється / Василь Калита // SITIS (Сучас-
ні тексти про пристрасті). – Канів : Склянка 
часу*Zeitglas, 2010. – С. 5–9.

Калита В. Інтернет – погана штука. «Ми в 
шинку час проводимо інтелектуально» / Ва-
силь Калита // Рідний край. – 2009. – № 2 
(21). – С. 60–63.

Василь КАЛИТА, журналіст
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СІМ ФАКТІВ, ЩО 
ПІДТВЕРДЖУЮТЬ

ХРИСТОС ГОВОРИВ ПРО СВОЄ 
ВОСКРЕСІННЯ УЧНЯМ

Ось що пише про Ісуса Уілбур Еддісон Сміт, південноафриканський прозаїк:
«Коли Він сказав, що сам воскресне з мертвих третього дня після Його 

розп’яття, то сказав таке, на що міг наважитися тільки дурень, який сподівається, 
що хто-небудь з учнів ще продовжить слідувати за ним, або ж Той, хто був 
упевнений, що воскресне. Жоден із засновників інших відомих людству 
світових релігій не наважився сказати що-небудь подібне».

Стародавні нехристиянські діячі 
згадували факт воскресіння Христа2

Йосип Флавій, єврейський історик і воєначальник:

«Близько цього часу жив Ісус, людина мудра, якщо його взагалі можна 
назвати людиною. Він зробив дивовижні діяння й став наставником тих людей, 
які охоче сприймали істину. Він привернув до себе багатьох юдеїв та еллінів. 
Його вважали Христом. За наполяганням наших впливових осіб Пилат 
прирік Його до хреста. Але ті, хто раніше любив Його, не припиняли цього і 
тепер. Третього дня Він знову з’явився їм живий, як сповістили про Нього і 
про безліч інших Його чудес богонатхненні пророки. Сьогодні ще існують так 
звані християни, які називають себе таким чином за Його іменем».

1
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ВОСКРЕСІННЯ 
ІСУСА ХРИСТА

3 ТІЛО ХРИСТА НЕ МОГЛИ 
ВИКРАСТИ ДЛЯ ПІДРОБЛЕННЯ

Ось що відповів скептикам екс-президент Каліфорнійської асоціації адвокатів Том 
Андерсон на заяву про те, що тіло Христа просто могли викрасти з гробниці, а потім сказати, 
що Він воскрес:

«Ураховуючи, що ця подія набула такого розголосу, було б розумно 
припустити, що знайдеться хоч один історик, один очевидець або один 
супротивник, який би засвідчив на всі часи, що він бачив тіло Христа.

...Історія оглушливо мовчить щодо свідчень проти воскресіння».

4 Якби звістка про воскресіння 
Христа була легендою, 
сучасники легко спростували б її

Професор юриспруденції Джон Уорвік Монтгомері:

«У 56 р. апостол Павло писав, що понад 500 осіб бачило 
воскреслого Христа і що багато з них були ще живі (1-ше 
послання до Коринтян 15:6). Було б абсолютно неймовірно, 
якби ранні християни вигадали таку легенду й потім 
проповідували серед тих, хто легко міг її спростувати, 
виставивши на огляд тіло Ісуса Христа».
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5 РІЗНІ ДЕТАЛІ ФАКТУ 
ВОСКРЕСІННЯ, 
ОПИСАНІ В ЄВАНГЕЛІЇ, 
ЗАСВІДЧУЮТЬ ЙОГО 
ДОСТОВІРНІСТЬ

Генрі Моріс Шеффер, американський логік:

«Теорія свідоцтва полягає в тому, що свідчення 
декількох очевидців, кожен з яких висвітлює факти 
під своїм кутом зору, формують сильну доказову базу, 
якщо в розповідях містяться видимі суперечності, їх 
усувають у процесі ретельного дослідження».
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З Великоднем вас!

6

7

За звістку про воскресіння 
Спасителя апостоли 
йшли на страту

Чарльз Колсон, радник президента Річарда Ніксона, 
учасник Уотергейтського скандалу:

«12 осіб свідчили, що бачили Христа воскреслим і 
потім протягом 40 років, жодного разу не відрікаючись, 
проповідували, що це правда. Усіх їх били, мучили, 
закидали камінням і кидали в тюрми. Вони не витримали 
б цього, якби це не було правдою. В Уотергейті було 
замішано 12 найбільш впливових осіб у світі, які у своїй 
брехні не протрималися й трьох тижнів. І ви кажете мені, 
що 12 апостолів продовжували брехати протягом 40 років? 
Це абсолютно неможливо».

ВОСКРЕСІННЯ ІСУСА 
ХРИСТА СТАЛО МІЦНОЮ 
ОСНОВОЮ ВІРИ ХРИСТИЯН

Вищезгаданий адвокат Том Андерсон писав:

«Уявіть психологічну абсурдність такої картини, коли група відлупцьованих 
боягузів забилася від страху в дальню кімнату (мається на увазі втеча учнів 
Христа після його арешту – прим. ред.), а через кілька днів перетворюється 
на згуртований рух, якому не страшні ніякі переслідування, але потім таку 
драматичну переміну намагаються пояснити лише жалюгідною підробкою. 
Це втрачає всякий сенс.

І в Євангелії апостол Павло (до речі, він став апостолом уже після воскресіння 
Христа, а до цього був гонителем християн) пише: «А якщо Христос не воскрес, 
то і проповідь наша марна, марна і віра ваша» (1 Кор. 15:14).
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«ТВОРИТИ СПІЛЬНОТУ ЛЮБОВІ», – 
О. МАТЕЙ ДЗЮРБАН, ЧСВВ, ПРО ДУХОВНИЙ 
ПРОВІД УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ У ПОРТУГАЛІЇ

З одного боку, доволі прикро констатувати, що серед факто
рів, які значно впливають на щорічне зменшення кількості на
селення України, є трудова міграція. З другого – тішить те, що 
в багатьох випадках українці, розсіяні по всьому світу, не цура
ються своїх, намагаються згуртуватися та не втратити са
моідентичності, створюють свої духовні осередки в інших краї
нах, об’єднуються довкола церкви.

Нещодавно ми побесідували зі священнослужителем Васи
ліянського чину о. Матеєм Дзюрбаном, який уже майже два роки 
опікується українцями в Лісабоні. Він розповів, що саме наші 
активні співвітчизники, особливо ті, які виїхали вже за років 
незалежності, посприяли створенню в Португалії українських 
грекокатолицьких парафій, найперше написавши листазвер
нення до влади Португальської католицької церкви.

Із чого починалося станов-
лення українських парафій в 
Португалії і яка Ваша діяль-
ність у цій країні?

Більшість українських заро-
бітчан живе й працює в Лісабо-
ні та поблизу цього міста. Серед 
тих, хто приділяв особливу ува-
гу їхнім проблемам, був тепер 
уже вислужений єпископ Лі-
сабона дон Жозе да Круж По-
лікарпо. 2000 року у відповідь 
на лист-звернення українських 
греко-католиків він першим 
звернувся до світлої пам’яті 
глави УГКЦ Блаженнійшого 
Любомира Гузара з проханням 

прислати українських свяще-
ників у Португалію для душ-
пастирського служіння серед 
тутешніх мігрантів. Далі було 
звернення Блаженнійшого Лю-
бомира до тодішнього протоар-
хімандрита Василіянського чину 
о. Діонісія Ляховича про направ-
лення в Португалію священика-
василіянина, і вже 2001 року отці 
прибули в Лісабон.

На сьогодні українцями в 
Португалії опікуються дванад-
цять греко-католицьких свя-
щеників. Я помічник пароха 
УГКЦ у Лісабоні. Разом зі мною 
в церкві Пресвятої Діви Марії 

ВІРА Й КУЛЬТУРА
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з Назарета служать ще двоє 
священиків ЧСВВ: настоятель 
о.  Микола Ярема, який пере-
буває в Португалії вже десять 
років, та о.  Ілля Фіголь, який 
прибув на служіння п’ять років 
тому. У цій церкві, розташова-
ній у комплексі приміщень ко-
лишньої лікарні, яку нам відда-
ли в користування, ми правимо 
щоденні богослужіння. У неді-
лю орендуємо церкву в римо-
католиків Святого Юра. Також 
маємо ще чотири парафії по-
близу Лісабона: у містах Сінтра, 
Кашкайш, Аленкер та Калдаш 
да Раїня.

Цікаво дізнатися про те, як 
навчаються й відпочивають 
українські діти в суботній шко-
лі, що діє при церкві Святого 
Юра в Лісабоні. Розкажіть до-
кладніше, коли була заснована 
школа, як Ви це зробили і чи 
є потреба в таких закладах за 
межами України.

Розпочну з того, що коли 
я приїхав, а це було в березні 
2017 року, то при храмі діяв лише 
один клас, у якому вела катехи-
зацію п. Оксана Балюх, що пра-
цювала в Україні директором 
школи й приїхала в Португалію 
десять років тому. Отож, маючи 
досвід роботи з дітьми в Украї-
ні та довідавшись, що маленькі 
українці, як і їхні батьки, потре-
бують більшого, ми вирішили 

розширити нашу діяльність. Бо 
ж люди, які виїжджають на за-
робітки в чужі країни переваж-
но мають на тиждень лише один 
вихідний день. На дітей у них за-
лишається мало часу, тому вони 
доволі часто обділені увагою. 
Тож уже з жовтня 2017 року ми 
почали збільшувати елемент 
навчання.

Спочатку в школі була одна 
група дітей, яких готували до 
першої сповіді та святого при-
частя, та група «післяпричасни-
ків»; ми навчалися лише двічі 
на місяць. Нині ми проводимо 
заняття в суботу, дещо розши-
ривши специфіку діяльності 
катехитичної школи. Дода-
ли українознавство, на якому 
ознайомлюємо дітей з культур-
ною та духовною спадщиною 
нашого народу, а також уроки 
письма та читання, оскільки до 
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школи приходять діти, які при-
їхали з України малими, або ж 
ті, які народились у Португа-
лії. Вони розмовляють україн-
ською, але писати й читати не 
вміють або читають по скла-
дах. І ще проводимо заняття в 
різних гуртках рукоділля. Най-
меншому учневі нашої шко-
ли п’ять років, найстарший  – 
дев’ятикласник.

Звичайно, можна було б ви-
вчати й інші предмети, але такої 
необхідності немає, оскільки в 
Лісабоні діє українська школа, 
де діти в прискореному темпі 
вивчають усі предмети порту-
гальської програми та отриму-
ють атестати українського дер-
жавного зразка.

Є ще в нас група молоді. Що-
правда, з нею важче збиратися, 
оскільки частина працює або 
навчається. Але завжди, коли 
потрібна допомога для катехи-
тичної школи, учасники групи 
з радістю відгукуються.

Про те, що такі школи по-
трібні, можу сказати одно-
значно. Ми ж бачимо, як діти 
вдосконалюють свої знання, 
як вони тягнуться до нас. Іноді 
стомлюються, але їм тут весело 
й радісно. Зізнаються, що що-
разу чекають наступної суботи. 
Бо українська школа за кордо-
ном  – це ще й частинка бать-
ківщини. Тішить і те, що бать-
ки довіряють нам своїх дітей. 

Ми ж, відповідно, працюємо і 
з батьками. Зустрічаємося, об-
говорюємо різні питання, про-
водимо психологічні тренінги. 
Це згуртовує нас у команду, з 
якою завжди можна зробити 
щось більше та краще. Додам, 
що приходять у нашу школу й 
російськомовні діти. Особливо 
тішить те, що коли ми навчаємо 
їх декламувати українські ві-
рші, то разом з ними мову вчать 
і батьки.

А загалом місія нашої шко-
ли – творити спільноту любові, 
об’єднану християнськими цін-
ностям, яка б послідовно про-
вадила дитину дорогою істини, 
добра і краси та допомагала 
розкритися й усебічно розви-
ватися кожній особистості.

Чи побачили Ви за майже 
два роки священицької пра-
ці в Португалії різницю між 
українцями в Україні та укра-
їнцями за кордоном? Як Вам 
ведеться в новому середовищі, 
чого більше відчуваєте з боку 
португальців: сприйняття чи 
відчуження?

Українські парафіяни, які 
відвідують ту чи ту церкву, не 
живуть, як у нас, в Україні, гур-
том, вони перебувають у різних 
містах Португалії. Серед них є 
багато таких, які доїжджають 
на службу Божу через годину й 
більше після початку: хто метро, 
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хто автомобілем, поїздом, авто-
бусом чи й кораблем. Проте від-
чутно, що українці тримаються 
разом. Хоча відсоток тих, хто хо-
дить у церкву в Україні, значно 
вищий, аніж тих, хто відвідує 
храм у Португалії. У Лісабоні на 
найбільші свята до причастя, бу-
ває, приступає понад триста осіб, 
у неділю – до вісімдесяти.

Коли говорити про україн-
ські парафії в Португалії, то 
можу виокремити Сінтрійську, 
у церкві Святого Мартіна, куди 
приходять цілими сім’ями. Це 
молода парафія, яка має май-
бутнє. Щодо інших, то потрібно 
змінювати щось, бо складаєть-
ся враження, що деякі з них до-
живають своє.

Але де б не були українці, зби-
раючись у церкві, вони хочуть 
проявляти свою національну 

самобутність, чи то йдеться про 
релігійні свята, чи про патрі-
отичні. І це дуже добре. Тому 
надзвичайно важливо, щоб цей 
патріотизм продовжували вихо-
вувати і в Україні, і за кордоном.

Стосовно ставлення порту-
гальців до українських заробіт-
чан, то можу сказати, що вони 
намагаються максимально під-
тримувати їх. Наприклад, Різд-
во й Великдень ми святкуємо, 
як в Україні. Коли я сюди при-
їхав, то здивувався цьому. Мені 
ж пояснили, що португальці 
знають про відмінності в сти-
лях України й Португалії, тому 
роблять для українців ці дні ви-
хідними.

Ба більше, нас підтримують 
на державному рівні. Скажімо, 
коли ми в суботній школі про-
водили літні християнські 
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табори, то держава безплатно 
надавала нам автобус для під-
везення дітей. Або ще один при-
клад: поблизу міста Кашкайш 
працює українська школа тан-
ців «Оберіг». Тож на прохання 
вчителя місцева влада збудува-
ла приміщення для занять.

Важливим для нас є й пози-
тивне сприйняття в релігійно-
му середовищі. Тому радує той 
факт, що українські священнос-
лужителі, які вже добре знають 
португальську мову, можуть до-
помагати людям з інших країн. 
Підтвердженням цього стала 
нещодавня участь українських 

греко-католицьких священ-
нослужителів у спільній службі 
Божій за Україну, яку відправ-
ляли в Лісабоні, у костелі Свя-
того Антонія, португальською 
мовою. Серед її учасників були 
не лише місцеві жителі, а й ві-
ряни з різних країн світу, із най-
віддаленіших держав.

І ще один яскравий факт, 
що засвідчує позитивне став-
лення португальців до укра-
їнців: вищезгаданий єпископ 
Лісабона не лише посприяв 
повсюдному створенню укра-
їнських парафій, а й написав 
книгу про наш народ.
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Щодо мене, то хотілось би 
більше спілкуватися з парафі-
янами. Проте бракує часу, тому 
що в неділю маємо по кілька 
служб Божих і потрібно поспі-
шати, щоб вчасно прибути на 
відправу в інше місто.

Завжди запитую людей, які 
перебували чи перебувають 
за межами України, чи бачать 
вони позитивні зміни, при-
їхавши додому, і де, на їхню 
думку, українці почуваються 
комфортніше. Яка Ваша дум-
ка із цього приводу?

Хай там як, але невеликі кро-
ки у своєму поступі Україна ро-
бить, як-от безвіз і томос. Однак 
прагнути ще є до чого. Напри-
клад, пригадую, що коли я ви-
готовляв документи на прожи-
вання в Португалії, то побачив 
статистику, яка свідчила, що 
українці  – це друга нація після 
бразильців, що інвестує в роз-
виток португальської економі-
ки. Майже через два роки дані 
змінилися – українців немає на-
віть у п’ятірці цього рейтингу. 
Це офіційні показники. Ми ж 
бачимо, що наші співвітчизни-
ки дедалі активніше виїжджа-
ють на заробітки. То чи можемо 
говорити про позитивні зміни? 
І найприкріше, що більшість 
говорить, що їде на кілька міся-
ців, а в результаті багато хто за-
лишається на роки.

Я бачу це і в Португалії: є 
заробітчани, які працюють на 
будівництві чи у сфері послуг, 
а є й такі, які добре вивчають 
португальську та легалізують 
свої дипломи лікарів, учителів, 
банкірів або ж відкривають 
власний бізнес. Бо відчувають 
себе в чужій країні потрібніши-
ми, бо ж, відповідно заробля-
ючи, упевненіше дивляться в 
майбутнє, бо ж мають змогу 
допомогти рідним в Україні 
та гарантувати гідне майбутнє 
своїм дітям. 

До того ж у Португалії діє ло-
яльна кредитна програма. Ко-
жен, хто працює, може не лише 
забезпечити себе, а й сплачу-
вати кредит за житло. І навіть 
орендуючи дім, українець у 
Португалії в економічному пла-
ні відчуває себе краще.

Чи то ще вплив війни, чи те, 
що за всі роки незалежності ми 
так і не обрали влади, яка б на-
самперед дбала про всіх грома-
дян, а не про власні інтереси, але 
поки що нам залишається віри-
ти й молитися про те, щоб укра-
їнці розбудовували свою країну 
і щоб ті діти, яких ми навчаємо 
нині в нашій суботній школі, не 
приїжджали в Україну екскур-
сантами, а повернулися назад у 
державу, що процвітає.  

Розмовляла Галина МЕЛЬНИК, 
член Національної спілки 

журналістів України
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ДО 25-х РОКОВИН ВIДХОДУ 
В НЕБЕСНУ ОБИТЕЛЬ 
о. СЕВЕРИНА ГНАТЮКА, ЧСВВ
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23 березня минає 25 років з дня 
відходу у вічність отця підпільної 
церкви на теренах Добромильсько-
го монастиря Северина (Северіяна, 
Сиверяна) Гнатюка (ЧСВВ). У  бу-
ремні роки війни щойно висвяче-
ного молодого ченця призначи-
ли парохом сіл Тернави, П’ятниці, 
Поляни. Вони залишилися його 
парафіями до кінця життя. Добро-
мильський монастир тимчасово 
перенесли в П’ятницю, і сюди про-
лягли стежки вірних з навколишніх 
сіл, міст та інших регіонів. Малень-
кий Вифлеєм став великим. Дух 
отця перебуває тут і досі, його опіку 
можна відчути в церкві с. П’ятниці, 
яку почали будувати до війни, а за-
кінчили в 90-х роках, після виходу з 
підпілля. Кожна її цеглина була по-
кладена під молитви отця.

Бог чуває над своїми дітьми, і до-
лею молодого ченця було стати «ти-
хим мучеником» (так назвав його 
товариш  – протоігумен підпільної 
церкви о. Дам’ян Богун). Бог також 
дав вибір о. Северину: була можли-
вість залишити Україну, обминути 
переслідування, але він не відрікся 
свого хреста й ніс його з Ісусом до 
кінця.

Часи переслідувань нашої церк-
ви були страшні. За тиждень голова 
пишноволосого брюнета стала мо-
лочно-білою, його життя висіло на 
волосинці. Описати всі поневірян-
ня, переживання та випробування 
неможливо, бо кожен день прино-
сив нові. І лише з плином часу ми 
можемо побачити результат дії Бо-
жих рук, які провадили наші життя. 
Так, молитви о.  Северина зцілили 
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смертельно хвору єврейську дівчин-
ку, мати якої, лікарка, мала видати 
довідку про стан здоров’я ченця, 
щоб комуністична влада могла ви-
везти його в Сибір. Це було підтвер-
дження того, що Бог хоче, щоб отець 
ніс свій хрест і допомагав у цьому ін-
шим саме тут, щоб став підтримкою 
тим, хто повернеться із заслання. 
І вірні з його парафій у буремні 80-ті 
твердо стояли в Москві на Арбаті й 
свідчили світові: УГКЦ жива!

Бог показав, як уміє затьмарюва-
ти очі й розум карателям, що при-
йшли до хати шукати бандерівців 
і не знайшли їх, хоч вони там були. 
А то якось радянські посіпаки вла-
штували обшук у будинку, куди 
одна жінка принесла немовля на 
хрещення. Дитину сховали в комо-

рі під лавою, і вона спала дві годи-
ни, не подавши голосу. Що це, як не 
диво Господнє? Стефанія Ленько, 
жителька с.  Тернави, розповіла іс-
торію, як отець мав давати шлюб 
у неї в хаті. Молоді вже прибули, а 
тут  – облава  – якийсь зрадник ви-
казав таємницю. Чекають на отця, 
а він уже й був недалеко, і ніхто не 
звернув уваги на маленьку донечку 
господині, що вибігла з хати, побігла 
назустріч о. Северинові й попереди-
ла про небезпеку.

Пригадую й розповідь отця, коли 
його викликали на допит у Львів. 
Потім зав’язали очі, посадили в 
«чорний ворон» і повезли. Заводять 
у кімнату, де багато святково вбра-
них людей, і кажуть: одним шлюб 
дати, другим охрестити, а третім хату 
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освятити. Він спробував щось 
заперечити, але почув такі 
слова: «Гнатюк, тобі страшно? 
А нам ще більше…». 

Та, за спогадами отця, най-
більшим його болем був пе-
ріод виходу нашої церкви з 
підпілля. Саме в селі Тернаві 
з’явилася перший в Україні 
греко-католицький храм но-
вого часу, й отець Гнатюк по-
цілував його поріг. Пережи-
вання через розділення його 
парафіян завдали більшого 
болю, ніж гоніння комуніс-
тичного режиму. Та його серце 
зігрівали зустрічі з вірними, 
з молодими священиками, а 
радості отця від новин, що є 
багато нових покликань у чині 
СВВ, неможливо описати сло-
вами. Навіть уже немічним він 
залишався парохом, духовним 
батьком, ангелом-опікуном 
Добромильського монастиря 
й доручених йому парафій.

Останнім його випробуван-
ням став сильний фізичний 
біль. За здоров’я отця в небо 
піднеслося багато молитов вірних, та життя в ньому згасало. Завершувала-
ся служба Божа, отець спокійно її вислухав, причастився й заснув у стані 
святості, уже без болю, тихо пішов до Того, з Ким жив, Кому служив і Кого 
дуже любив. Світлого, погожого дня о.  Северина проводжали в останню 
путь, земля, скроплена сльозами вірних, прийняла тіло «тихого мученика». 

Пам’ять про отця Северина Гнатюка жива. Щороку в день його смерті 
люди приходять до Добромилького монастиря на поминальну службу і, як 
колись, просять заступництва та допомоги у своїх потребах. Свідчення про 
отримані за молитвами отця ласки з’являються й досі, зберігаються вони в 
музеї Тернавської школи, яка названа його ім’ям.  

Леся БОСАК (Волошин)
12.02.2019 р., с. П’ятниця

УЧІМОСЯ З ЖИТТЯ
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Один дідусь переїхав жити до свого 
сина, невістки та п’ятирічного внука. 
Його руки тремтіли, очі погано ба-
чили, ідучи, він накульгував. Під час 
трапези старенький раз по раз роз-
хлюпував страву на скатертину, і мо-
лоду сім’ю це дратувало. Подружжя 
вирішило поставити в кутку малень-
кого столика, щоб дідусь їв там. Коли 
ж він розбив тарілки, йому почали по-
давати їжу в дерев’яній мисці. Усе це 
бачив малюк: як дідусь їсть на самоті, 
як зі сльозами на очах спостерігає за 
веселощами своєї родини, як журить-
ся, знехтуваний, ізольований, відки-
нутий…

Одного вечора перед вечерею 
батько помітив, що хлопчик грається 
дерев’яною дощечкою на підлозі… Він 
ласкаво запитав його:

– Що ти робиш?
– Вирізую маленьку миску для 

тебе й мами, з якої ви їстимете, коли 
я виросту. Він щиро всміхнувся й 
продовжив працювати.

Чоловік стояв наче громом при-
битий. Він усвідомив, що накоїв, як 
образив свого тата і який приклад 
показав синові. Коли настав час ве-
чері, він підійшов до батька, узяв 
його за руку й лагідно провів назад 
до сімейного столу. Відтоді дідусь був 
завжди разом з рідними. І ніхто вже 
не дратувався, коли падала виделка 
чи розхлюпувалася страва.

Плями на скатертині  – це побуто-
ва дрібниця, а душа в плямах – то вже 
хвороба. Розібратися з першою про-
блемою може мило й вода, засіб від 
другої – тільки каяття.   

УЧІМОСЯ З ЖИТТЯ
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«Ціна сліз...»
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МОЛИТВА БЛАГАННЯ ТА ВДЯЧНОСТІ

ЗА ВСЕ
ТОБI
Я ДЯКУЮ!

ВОСКРЕСІННЯ
Життя погасло враз – на злеті віку,
До гробу клали тіло передчасно...
Та й мертвим так боялись Чоловіка,
Що і у день пречорний і нещасний,
Немов вуглина, й болісно самотній,
Не дали спокою Тобі. У день суботній. 

На камінь клали воскову печать,
Мовчить каміння – й учні хай мовчать,
Щоб не погасла влада фарисея 
Зі словом, що ожив Росток Єссея,
Коли вдадуться учні до омани,
Укравши тіло й мовлячи: «Він з нами!». 

Прорахувалися. Бо Ти зірвав печать.
Останню, сьому, з Книги життьової,
І я знайшлася на Твоїм сувої,
Життя безсмертне. Світла благодать.
І у руках – один камінчик білий:
Щасливий день воскресної неділі. 

   20.04.2018 р., м. Київ 

Надія ГАВРИЛЮК
Надія Гаврилюк – постійна читачка нашого журналу, хоча живе в Києві. Вона кандидат філологічних наук. 

Працює в Інституті літератури ім.  Тараса Шевченка НАН України. Авторка шести збірок поезії. Нещодавно 
побачила світ її сьома поетична книжка  – «У  крапельці роси». Одна з домінант творчості поетки  – тематика 
релігійна, християнська. 



№ 4 (310)58 МІСІОНАР  КВІТЕНЬ  2019

У ВІЛЬНУ ХВИЛИНКУ

КРОСВОРД «ВЕЛИКОДНІЙ»
Підготувала Леся ШТИКАЛО

щасна доля. 23. Ароматична смола деяких тропічних дерев. 24. Дар Святого Духа. 25. І як прийшла …, сів 
Він до столу й апостоли з ним. І Він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю пасху з вами перш, 
ніж Мені страждати». 26. Христос Воскрес! З сердець усіх пливе … сердечних слів. На лицях всіх блиск 
щастя, втіх, на всіх устах веселий спів».

ВЕРТИКАЛЬНО: 1. Ходить … по долині, а Жучиха по ялині; грай, Жучку, грай, небоже, най ти Господь допоможе 
(гаївка «Жучок»). 2. Чеснота, протилежна гордості. 3. Потік, біля якого було схоплено Ісуса. 4. І згадав … сло-
во, що Ісус був промовив до нього: «Перше ніж півень заспіває двічі – тричі Мене відречешся. Та й заридав 
гірко». 7. Найвизначніша особа Старого Завіту, пророк і біблійний письменник. 8. Країна, у якій встановлено 
пам’ятник українській писанці. 11. Пахучим миром змащена …. Месія встав – лишилась плащаниця і скропле-
ний святою кров’ю хрест (отець Василь Мендрунь, ЧСВВ, «Месія встав!»). 12. Місто, з якого походив Йосиф, що 
не втратив віри і відваги навіть тоді, коли апостоли покинули Ісуса, той, що просив у Пилата тіло Христове. 
15. Від чоловіка писанка до жінки котилася і падала до рук, мов …, гортаючи сторінки, людською вірою про-
довжувала рух («Про Великдень» Сергій Губерначук). 16. …. Хваліте Господа з неба, хваліте його на висотах! 
(Псалом 148). 19. Весела днесь …, про Ісуса, Твого Сина, каже ангел із небес: «Христос воскрес!». 20. Під білою 
березою сидів братчик із сестрою. Брат на дудці виграває, … хустку вишиває (гаївка «Під білою березою»). 
21. Хліб, який священик освячує на Великдень, а роздають його вірним у Томину неділю. 22. Під неба звід пли-
ве … соток пісень, се празник в нас, великий день, кінець журби, недолі, бід.

ВІДПОВІДІ НА ГОЛОВОЛОМКУ «ВИБЕРІТЬ СЛОВО», ОПУБЛІКОВАНУ У БЕРЕЗНІ 2019 РОКУ:
1. Бог. 2. Весілля. 3. Чоловік. 4. Пророк. 5. Лазар. 6. Ісус. 7. Син. 8. Пастир. 9. Година. 10. Писання. 11. Храм. 12. Отець. 
13. Серце. 14. Голос. 15. Глей. 16. Цар. 17. Христос. 18. Хліб. 19. Світло. 20. Дар.

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ НА ГОЛОВОЛОМКУ «ВИБЕРІТЬ СЛОВО», ОПУБЛІКОВАНУ У БЕРЕЗНІ 2019 РОКУ, НАДІСЛАЛИ:

СИРСЬКА Станіслава, с. Вижняни, Золочівський р-н, Львівська обл.
ТИТОВА Марія, м. Івано-Франківськ

ГОРИЗОНТАЛЬНО: 5.  Вже грає 
дзвін, з дзвіниць гуде гук 
голосний, до церкви йде … 
людей, Христові честь несе 
в поклін. 6.  День, коли Ісус 
Христос установив пресвяту 
євхаристію на Тайній вечері. 
9. Поспішають три Марії рано 
з миром в тій надії, що Ісуса 
намирують, но при гробі … 
чують: «Сталось чудо всіх 
чудес  – Христос воскрес!». 
10.  Найбільший духовий 
клавішний музичний інстру-
мент. 13.  «Тайна …»  – відома 
фреска Леонардо да Вінчі. 
14.  Христос Воскрес, і … з 
Ним Свята воскресла вмить. 
17.  Повстав живий із гро-
ба, зборов пекельну вражу 
власть. … страждань, кінець 
всіх слез: «Христос воскрес!». 
18.  Життя нам Бог нове дає, 
минула вже …  – свобідно 
серце в грудях б’є, настала 

Х Р И С  Т О С

В О С К Р Е С
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ГРІШНИЙ МОНАХ
Схимонах Теодот
Покликання до чернецтва – це незбагненна таємниця для тих, хто його не відчу-

ває. Людям завжди цікаво: чому, навіщо чоловік чи жінка покидає світське життя й 
вступає в таємний світ монастиря. Словами, напевно, цього й не пояснити, це щось 
глибше, це щось, призначене тільки для тебе, Божий голос, який кличе до вищої місії.

«Грішний монах» – це історія життя ченця, його шляху до Бога. Книжка містить чесні 
і відверті відповіді на запитання, які найчастіше цікавлять пересічних людей: як при-
ходять до богопосвяченого стану, які випробування чекають на того, хто зважиться йти 
за покликанням, як подолати всі перешкоди і т. ін. Можливо, хтось, прочитавши її, зро-
зуміє, куди сьогодні кличе його Господь, і сміливо вирушить на Його голос.

Формат 130х200 мм.; 208 с.; тверда обкл.

АПОСТОЛЬСЬКА ЧИТАНКА
Антоніна Листопад
«Апостольська читанка» – для всіх, хто читає, для всіх, хто хоче зробити світ кра-

щим, мудрішим і милосерднішим. Але найперше – для молоді, що є нашим майбутнім.
Апостоли писали свої послання до своїх сучасників, а виявилося, що й до нас! 

Їхні думки поза часом, але зрозуміти їх іноді важко. Ця книжка покликана полегши-
ти сприйняття апостольських послань. Вона містить тексти на різні теми: родини, 
подружжя, виховання дітей, молитви, посту та багато інших. Змістовна, цікава і до-
ступна, ця читанка стане цінним придбанням для вашої бібліотеки.

Формат 145х200 мм.; 72 с.; м’яка обкл.

ІСПИТ СУМЛІННЯ
Кшиштоф Осух
Звичайний щоденний іспит совісті повинен практикувати кожен вірянин. Він до-

помагає нам чути Божий голос у собі й іти за ним. Ця книжка стане надійним супутни-
ком на дорозі духовного життя для кожного, хто шукає Господнього світла.

Формат 130х200 мм; 96 с.; м’яка обкл.

ЛІТУРГІЯ НАПЕРЕДОСВЯЧЕНИХ ДАРІВ
Служебник
Видання містить літургію Напередосвячених Дарів (з нотами), потрібні частини 

зі служби великопісної Тріоді, Мінеї та загальної служби Святих, які випадають у 
часі Великого посту; також догмати, які беруть у п’ятницю; страсні пісні з нотами та 
календар. Тексти взято з Молитвослова (видавництво ОО. Василіян, 1990 р., Рим).

Формат 150х230 мм; 160 с.; тверда обкл.



Адреса: 
м. Львів, проспект Свободи
Тел. : +380966585514 – Оксана

Швейна майстерня
РЕМОНТ І ПОШИТТЯ

•  одягу
•  священицького облачення

Графік роботи: 
Пн – Пт 10:00 – 18:00
Сб – Нд вихідні


