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Вираз «наблизилось Царст
во Небесне» зустрічається 
часто в новозавітних Свя
щенних книгах і означає 
Царство Христове на землі, 
в Христовій Церкві, а також 
Царство слави на небесах. 
Перше – як початок, дру

ге – як досконале і завер
шене. У Старому Завіті було 
очікування цього Царства, 
про нього провіщували про
роки. Але перед приходом 
у світ Спасителя в юдеїв ро
зуміння Царства Небесного 
сприймалося вже у надто 

спотвореному світлі. Вони 
сприймали його у букваль
ному, суто матеріальному, 
а не духовному розумінні: 
має прийти Месія як вели
кий політичний діяч, який 
збере могутнє військо, 
звільнить юдейський народ 

від римського панування, 
відновить спочатку границі 
Давидового Царства, після 
чого підкорить їм всі інші 

народи, весь світ і створить 
для них всесвітнє юдейське 
царство. 

Продовження на 2 стор. 

Коли ми роками стоя-
ли, а  потім раптом піш-
ли… було відчуття  – є 
результат. Коли  наші 
кро ки були невеликими, 
але  постійними, стало 
здаватися, що  результа-
ту немає. Усе пізнаєть-
ся в  порівнянні. Просто 
відмотайте назад зо два 
роки і відчуєте, чи прой-
шов цей рік даремно.

Ми ще тільки роби
мо ремонт в квартирі, 
але нафталін вже про
вітрили. Кілька разів 
доведеться поміняти 

бригади робітників, 
можливо виконроба 
і головного майстра, 
якщо зовсім не будуть 
справлятися, але ре
монт йде. Краще по
вільніше, але якісно, 
ніж тяпляп і косокри
во, але вже зараз. Так 
що не варто грішити, 
що результат малий 
або його не поміт
но. Він є, хоча б тому, 
що ми почали відсте
жувати і запитувати 
себе: а чи є результат 
нашої роботи за рік?

Якщо чесно, це був 
рік тих, хто жертвує 
і приймає пожертву
вання. 10 гривень… 
тисячі доларів, в'язані 
шкарпетки або короб

ка цукерок – не важли
во що. Важливо, що ми 
навчилися віддавати 
іншим просто так.

Напевно найбільше 
досягнення наше цьо
го року – армія. Те, що 
було на папері і чисто 
в теорії, стало прак
тикою. Без ілюзій: 
військам ще багато 
вчи тися, рости, але 
вони здебільшого вже 
Воїни – по духу. Наше 
бажання віддавати для 
Армії, плюс розумін
ня бійців там, в око
пах, що вони потрібні 
і важливі нам, це фун
дамент.

Цього року ми поча-
ли вірити. Не хреститися 
по партійно-функціонер-

ському, а  вірити. Віра 
виявилася важливою під 
час Революції Гідності. 
Вона виявилася важли-
вою під обстрілом. Важ-
ливо, що  в одній війні 
за  незалежність благо-
словення у Бога просять 
християни, юдеї і  му-
сульмани. Дуже важливо 
це зберегти.

І ще… Весь цей 
рік наші діти бачили 
як ми, дорослі, роби
мо щось для країни. 
Прибираємо Майдан, 
подаємо бруківку, роз
носимо чай, шукаємо 
колеса для БТРів. Ви 
не помітили? Наші 
діти весь цей час на нас 
дивляться. Вони пре
красно розуміють, 

ЩО роблять дорослі, 
ДЛЯ ЧОГО та ЗАРА
ДИ КОГО. Ви розумі
єте, що ЦІ діти ніколи 
не виростуть рабами, 
совком і ватою! Під
літки, які цього року 
віддавали подаровані 
на день народження 
гроші волонтерам, зав
тра самі стануть во
лонтерами, а через 10 
років молодим бізнес
менам не треба буде 
пояснювати, що таке 
соціальна відповідаль
ність… Коли на реаль
ній війні гине героєм 
той, хто разом з тобою 
філонив фізику чи спи
сував контру з мате
матики… гине за тебе, 
це б'є по мізках.

Звичайно, ще треба 
навчитися бути більш 
конструктивними, не 
ви магати все і зараз, 
розуміти, що зміни в 
країні будуть не тоді, 
коли стануть кращими 
чиновники, а коли ста
немо кращими ми самі. 
Все це, сподіваюся, буде 
поступово осягатися, 
проте наразі… Самопо
жертва, Волонтерство, 
Воїни, Віра, Любов до 
своєї країни… Цього 
ціл ком достатньо, щоб 
сказати: цей жахливий 
і трагічний рік ми про
жили недаремно. Голов
не не зупинятися. Ми 
тільки на початку шляху.

Віталій Гайдукевич, 
журналіст (з Фейсбуку)

ЧЕРЕЗ ПОКАЯННЯ ДО НЕБЕС

2014 РІК. ПІДСУмОК

Храм Спокути Святої Родини в Барселоні (Саґрада Фамілія). Будівництво, 
за проектом Антоніо Ґауді, почалось у 1882 р. і триває до сьогодні. 
С-на: Matthew Stirn

Cвяте Євангеліє розповідає нам, 

що після Хрещення у Йордані Ісус 

Христос, переборовши спокуси 

у пустині, почав навчати

і проповідувати у Галілеї серед поган. 

 Першими словами Його проповіді  

були: «Покайтеся, бо набли-   

зи лось Царство Небесне».
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 Продовження. Початок на 1 стор.
Тому заклик Христа був звер
нений саме до духовного піз
нання Царства Небесного 
через усвідомлення кожним 
своєї гріховності і покаяння.

Людина складається з ду-
ші і  тіла, тому потрібно 
нам піклуватися не  тіль-
ки про  тіло, але  також 
про свою безсмертну душу.

Важливим плодом хре
щення Ісуса в Йордані є по
каяння. Хтось можливо спи
тає і скаже: скільки можна 
чи потрібно каятися у жит-
ті? Я ж охрещений, живу 
в шлюбі, нікого не вбиваю, 
не краду, з ніким не ворогую, 
що ще маю робити, з чого 
мені каятися і сповідатися?

Відповідь на питання, чим 
насправді є покаяння, дає 
Святе Письмо. Апостол Пав
ло у своєму посланні до Ефе
сян пояснює, що покаяння, 
це не тільки сповідь з гріхів, 

це щось більше, це пізнання 
Бога і себе, постійний духов
ний зріст. Пізнаючи Бога, лю
дина пізнає також себе, по
рівнює себе з Ним, і бачить, 
що відрізняє мене від Бога, 
не дає мені бути подібним 
до Нього у любові. Пізнан
ня Бога стає для людини ду
ховним дзеркалом, в якому 
людина має можливість кра
ще побачити стан Божої по
доби у собі, свою подібність 
до Бога у власних вчинках 
і відмінність від Нього, духо
вні здобутки і гріхи, недо
ліки, що ще потрібно випра
вити у собі, щоб стати більше 
подібним до Бога своєю по
ведінкою.

Апостол Павло закли
кає нас до духовного зросту: 
зміцнення віри, котра про
вадить до пізнання Христа. 
Бо пізнання Христа, це важ
ливий плід віри, як зв’язку 
з Христом, прояв духовного 
зросту. Адже духовний зріст 
неможливий без пізнання 

Христа. Пізнаючи Христа 
і Його любов до нас, ми ду
ховно зростаємо, тобто зміц
нюється наш зв’язок любові 
і довір’я з нашим Спасителем, 
що і є метою духовного жит
тя християнина, його молит
ви і покаяння.

Покаяння, це справа не од-
ного дня, а  всього життя. 
Бо  скільки живемо, стіль-
ки пізнаємо себе, пізнаємо 
Бога і Його любов, і це піз-
нання будемо поглиблюва-
ти всю вічність.

Правдиве покаяння прова
дить людину до єдності з Бо
гом, зміцнення зв’язку любові 
з Ним, наповнення світлом і 
дарами Святого Духа. Апос
тол Іван потверджує це таки
ми словами: «Ми пізнали і уві-
рували в ту любов, яку Бог 
до нас має. Бог є любов, і хто 
перебуває в любові, той пере-
буває в Бозі, і Бог перебуває 
в ньому».

Один чоловік прийшов 
до священика і каже: «Коли 
слухаю проповідь або на-
уки, перебуваючи у храмі, 
то все мені ясно і зрозуміло, 
але коли повертаюся до пра-
ці, до родини, до щоденного 
життя, то часто роблю по-
милки, часто роблю не те, 
що хочу. Чому це так?»

Отець відповів: «У щоден-
ному житті ти є подібним 
до подорожуючого темним 
лісом. І тому потребуєш, 
щоби хтось йшов біля тебе 
і освітлював твій шлях. 
Коли ж Дух Святий увійде 
в твоє серце, тоді світло 
твоєї душі буде освітлювати 
твій шлях. Тоді будеш розу-
міти, де є добро, а де зло, де є 
правда, а де фальш і лице-
мірство, що для твоєї душі 
є корисним, а що шкідливим. 
Молися, щоби Дух Святий 
просвічував тебе, і твоя 
душа, що перебуває у темря-
ві, побачила світло».

Те, що світло є для ока, те 

саме Дух Святий для душі. 
Без світла око нічого не може 
бачити, і тому людина може 
падати у ями та провалля 
або натикатися на перешко
ди. Без Божої Благодаті, тоб
то без Духа Святого, наша 
душа погано розпізнає, де є 
справжнє добро, а де зло 
маскується під видом до
бра, тому така людина час
то потрапляє у різні життєві 
неприємності. З приходом 
Святого Духа у душу люди
ни приходять всі Його плоди 
і духовні дари. Вони роблять 
людину мудрою та щасли
вою.

Молімося часто до Свя
того Духа про глибокий дух 
покаяння. Пізнаваймо че
рез покаяння Божу любов, 
щоб завдяки ній ми ставали 
духовно сильними, відчува
ли Бога близько себе, щоб в 
нашій душі зростали плоди 
миру і радості. Амінь.

о. михайло Чижович, 
редемпторист

ЧЕРЕЗ ПОКАЯННЯ ДО НЕБЕС

Царство Боже є царством Божої справедливості – волі Отця, звіщеної Ісусом Христом: «Шукайте перше Царство Боже та його справед
ливість, а все те вам докладеться» (Мт. 6, 33). Коли «сини Царства» не живуть за словом Христа, тоді вони – звітріла сіль, згасле світло: 
«коли ж те світло, що в тобі, темрява, то темрява якою ж великою буде!» (Мт. 6, 23). Кожен, хто сповнює волю Отця, будує своє життя 
на скелі: «кожний, хто слухає ці Мої слова й виконує їх, подібний до розумного чоловіка, який збудував свій дім на скелі. Полила злива, 
потоки розлились, подули вітри й натиснули на той дім, та він не повалився, бо був збудований на скелі». (Мт. 7, 24–25) (208)

мій Вифлеєм цьогоріч увесь 
пронизаний дірами, цілі-
сінький його просторочас 
прошитий наскрізними ді-
рами автоматних і  куле-
метних черг, уламків мін 
і  гранат, «Градів». Куди 
не  глянь  – усюди діри: фа-
сади будинків, паркани, 
огорожі, вікна й  дахівки, 
дерева й  автомобілі про-
низані дірами. Цьогоріч мій 
Вифлеєм з  дірявого світу, 
розташованого десь на межі 
людського глузду та  люд-
ського безумства, на  грані 
поміж дійсним і уявним, за-
сіяній незібраними соняха-
ми минулорічного посіву…

Сьогодні у Пісках під До
нецьком – жодного натяку 
на безпеку, жодного схов
ку від жорстокої продіряв
леності. Куди не ступи но
гою – усюди продірявлена 
спотвореність розстріляної 
дійсності: простір сконден
сованої деструкції, час смис
лової дисперсії. Дірявий світ 
виглядає таким безглуздим!..

ТЕмРЯВА
У моєму Вифлеємі люди меш
кають у темних підземеллях. 

Темрява усюди. Дерев'яні 
двері у підвальне примі
щення зі слідами обстрілів. 
За ними – темрява. Перед на
ступними дверима – покри
вало, аби захистити від вітру 
та холоду. За дверима – на
ступна темрява. Потім – зно
ву пара покривал. Далі – тем
рява. Тут світло не мешкає, 

тут мешкають мої люди: 
Ворон, Панда і Захар, Апос
тол і Таксист, Бронік, Сту
дент і Граф, Монах, Бджоляр 
і Жук, Брюнет і Велетень, ме
бляр і актор з Києва, юрист 
з Дзержинська, айтішник 
з Ковеля, студент з Макіївки, 
залізничник зі Львова – чо
ловіки з простреленої темря

ви. Вони переховуються тут 
у перерві поміж бойовими 
чергуваннями від обстрі
лів та людського безумства, 
що нишпорить вуличками 
розстріляного селища. У них 
місія – не дозволити здоро
вому глузду та самому жит
тю вислизнути крізь отвори, 
прострелені у тілі дійсності.

Моїм людям у підземел
лях буває самотньо… і хо
лодно. Десь далеко їх лю
блять і чекають, а тут їм 
не лише холодно, але й само
тньо. Коли виходить з ладу 
генератор, запалюють свіч
ку; коли стає самотньо, за
палюють теплі спогади. При
наймні ті з них, у кого вони 
уже є… Здається, ніби життя 
переховується тут у тінях по
гаслих світанків. А темрява 
деколи настільки густа, що її 
хочеться змити під душем. 
Та у моєму Вифлеємі вода 
існує лише у колодязях у на
півкрижаному стані. Такою 
холодною водою такої холод
ної темряви не змиєш…

ТИшА Й шУм
У моєму Вифлеємі, усупе реч 
Арістотелеві, тиша й шум 
живуть одночасно і у тій са
мій локації. Не чути дитячо
го сміху, батьківських наста
нов, пісень, гулу транспорту, 
шепоту сусідських пліток, 
воркотіння закоханих сер
дець. Життя тут зійшло у під
земелля. А от шум у моєму 
Вифлеємі дуже шумний. 

Продовження на 3 стор. 

мІЙ ДІРЯВИЙ ВИФЛЕєм
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ФРАНЦІЯ НАГОРОДИЛА ВЛАДИКУ Б. ҐУДЗЯКА
Єпископ УГКЦ у Франції, Швейцарії і країнах 
Бенілюксу Борис Ґудзяк став Кавалером Ор-
дену Почесного Легіону. Цей орден встанов-
лено Наполеоном Бонапартом 1802  року за 
прикладом рицарських орденів. Приналеж-
ність до нього є найвищою нагородою, знаком 
пошани та офіційного визнання особливих за-
слуг для Франції. Нині у Франції звання «кава-
лера» удостоєні 93 тис. осіб. (Укрінформ)

наші в Оае
У Дубаї відправили першу в історії Об’єднаних 
Арабських Еміратів Службу Божу у візантій-
ському обряді. Молилися українською та ан-
глійською мовами. Службу відправили о. Юрій 
Юрчик, капелан української громади в  ОАЕ 
Апостольського Вікаріату Південної Аравії, 
та о. Майкл О’Салліван, священик Апостоль-
ського Вікаріату Південної Аравії. (VIDIA)

істОричне рішення
23 грудня 2014 р. Верховна Рада скасува-
ла позаблоковий статус України, тим самим 
відкривши Україні шлях до набуття членства 
в  НАТО. Прем'єр-міністр А. Яценюк заявив, 
що  Україна не  подаватиме заявку на  член-
ство найближчим часом, хоча Київ роз-
раховує добитися цього якомога швидше. 
(ЛIГАБiзнесIнформ)

СНАЙДЕР ПРО ПЛАНИ
Думаю, що  сьогодні саме історія України є 
найцікавішою історією Європи, слід при тому 
зазначити  – вона мало відома. Тому тепер 
я очевидно оберу для себе Україну. Є дуже 
багато матеріалів і  чимало тем для  загли-
блення. (Професор Т. Снайдер, американсь-
кий історик в інтерв’ю для польського видан-
ня «Ґазета Виборча») (А.Ф.)

З України разом з екс-президентом В. Яну-
ковичем, його ріднею та  найближчими со-
ратниками втекли (в основному до Росії) ще 
п'ять тисяч людей. Це  майже все оточення 
Януковича разом з обслугою. Янукович нині 
мешкає на Рубльовці під Москвою. («Газета 
по-українськи»)

ПРЕСТИжНА ПРЕмІЯ ДЛЯ мИхАЙЛОВА

Фотохудожнику з Харкова Борису Михай-
лову вручили премію Goslarer Kaiserring 
за  2015 рік. Оргкомітет Кайзерівської Пре-
мії, до якого входять впливові музейні діячі 
та мистецтвознавці, назвав українського фо-
тохудожника «одним із провідних хронікерів 
совєтського та  постсовєтського суспіль-
ства». Goslarer Kaiserring  – одна з  найпре-
стижніших нагород світу у сфері образот-
ворчого мистецтва, яка вручається з  1975 
року. Минулого року Михайлов став пер-
шим у  рейтингу найуспішніших українських 
художників за версією Forbes. (Cultprostir)

12 січня Україна зробила ключовий крок 
на шляху до безвізового режиму з ЄС. Цього 
дня почали видавати нові біометричні пас-
порти, які мають відкрити перед українцями 
двері, що  традиційно були закритими. Дату 
запровадження безвізового режиму з  Шен-
генською Зоною можуть визначити вже у 
травні під  час саміту Східного Партнерства 
у Ризі. (Прес-служба Президента України)

 Продовження. Початок на 2 стор.
Шум тут жорстокий, звучить на ура
ження, дірявить простір, ранить час 
і людські долі. Цей шум уміє пропа
лювати білобілий сніг багряними 
краплями крові. Він гуде, свистить, 
тріскотить, гримить… і завжди бо
ляче. Постріли лунають, коли про
кидаюсь і коли засинаю, зблизька 
і здалеку, від своїх і від чужих. Це – 
продірявлений шумом пострілів 
Вифлеєм…

Простір і час тут видозміню
ються. Сусідній будинок стає на
ступною бойовою позицією і дійти 
до нього без відповідних поперед
жень і озброєного супроводу не за
вжди можливо. Кожен крок у моєму 
Вифлеємі – процес розпізнавання 
та ретельного аналізу: оглядаєшся, 
розмірковуєш, приймаєш рішен
ня. Бо ж свистить. І деколи зовсім 
поруч. Віслюком тут не проїдеш. 
Доводиться пробиратися вздовж 
розторощених парканів, деколи 
напівприсідки перебігаючи з дис
танцією у вісім метрів один від од
ного, уникаючи знерухомлюючо
го погляду чиєгось прицілу. Слід 
дивитися під ноги та не забувати 
про розтяжки, по бокам – та не за
бувати про снайперів, не стояти 
на дорозі, аби вітер не задув у плечі 
дурну кулю.

Звірятка
Як і у всякому Вифлеємі, у моє
му місцева фауна шукає людської 
дружби. Природа, сконфужена 
жорстокістю та насиллям, холодом 
і голодом, тягнеться до людини, 
шукаючи захисту, тепла, людянос
ті. Перелякані та покинуті звірята 
горнуться одне до одного та гурту
ються навколо своїх камуфльова
них друзів. На кожній бойовій по
зиції – свої ясла.

мРІЇ
У мого Вифлеєму, як і годиться, є 
своя таємниця, прихована від очей 
сильних і могутніх, незбагненна 
мудрим та розумним цього світу, 
своя дуже людська мрія. Сергій мріє 
після війни добудувати будинок. Па
шакіборг думає про водійські права 
для сина. Андрій планує одружити
ся. Толя сподівається, що зможе 
повернутися на своє робоче місце. 
Так, у продірявленій дійсності мого 
Вифлеєму, у його темних підземел
лях і на його спустошених вуличках, 
окрім холоду та самотньої порожне
чі, мешкає вона, надія. Її лише мож
на помітити, уважно вдивляючись 
крізь прострелені діри у напрямку 
неба. Надія на те, що колись таки 
зійдуть сніги та скреснуть усі мож
ливі криги і повернеться весна; 

що цей потворний сюрреалізм до
живе до свого фінального акорду, 
відбринить остання нота, упаде, 
не досягнувши своєї цілі, остання 
куля, у світлі нового світанку назав
жди згаснуть сутінки людського 
безумства і усі мешканці цієї істо
ричноапокаліптичної драми – мої 
люди – зможуть повернутися домів 
під щирі аплодисменти усенародної 
вдячності… Живими!!!

БОГ ЗАЛИшИТЬСЯ
Бог прийшов у зранений злом світ, 
аби зцілити діри людського серця, 
зігріти його своєю любов'ю, ося
яти світлом надії. Прийшов малим 
і слабким, убогим і безпритульним. 
Але прийшов! І прийшов назавжди! 
У цьому суть кожного Вифлеєму: 
з нами Бог! Надія – це завжди ви
клик, а кожен виклик вимагає від
важного серця, аби віра стала дій
сністю. Надія потребує відважного 
серця, аби стати любов'ю, здатною 
на перемогу… Навіть у розстрі
ляній дійсності може замешкати 
надія. Крізь діри, навіть від куль, 
завжди можна побачити небо.  
Залежить лише у якому напрямку 
дивитися…

З  Різдвом христовим вас, мої 
люди!!!
о. Андрій Зелінський (з Фейсбуку)

Святий Павло в посланні до 
колосян перестерігає вірних: «Ува-
жайте, щоб ніхто не збаламутив 
вас філософією та пустим обманом, 
що спирається на людськім передан-
ні і елементарних поняттях світу, 
а не на Христі». Іншими словами, 
апостол остерігає вірних, щоб ува
жали на світову філософію, яка про
тивиться Христовим засадам.

Філософія, мудрування – це є 
природна властивість кожної лю
дини, яка завжди діє в її душі. 
Бо ж вона має розум, який мис
лить, міркує і з цього робить 
певні висновки, накреслює на 
підставі свого мудрування певні 
пляни життя. Особливо такі мо
менти, як Новий Рік, чи інші видат
ні в житті дати, події, чи явища сві
ту викликають в душі різні думки. 
Кожна людина, не зважаючи на вік, 
має свій філософський світогляд.

мала дитина все, що бачить, 
чує – це все для неї нове, цікаве, 
і вона все сприймає без розбору: 
добре й лихе, і радіє. Це філософія 
набування знаннядосвідупрогре
су. молодь теж керується принадою 
новини та оспівує все привабливе 
і творить з нього свої ідеали. Од
нак вона не задовольняється тіль
ки дійсністю, як дитина, але праг
не кращого, вищого, тобто прагне 
зміни дійсности для досягнення 
свого ідеалу. Це мудрування моло
ді є продовженням набуття знання, 
одначе з ним поєднаний протест 

проти дійсности, вона хоче чогось 
нового, а тому рветься до поступу, 
прогресу, революції. Дозріла людина 
задовольняється своїм здобутим 
знаннямдосвідом. Її бажання ви
кладати свої мудрощі, досвід свого 
життя молодим, щоб оберегти їх 
від усяких непевних кроків моло
дости. Це філософія охорони, кон
серватизму, того всього, що вона 
вже набула. Старша людина з Новим 
Роком дивиться на світ з недовір'ям 
і каже: «Все марнота над марно-
тою», щоб лиш тягнувся кусок 
хліба і щасливо дочекати смерти. 
Це філософія реакції, застій у тому, 
що людина набула своїм знанням 
і досвідом.

Апостол народів, пишучи до ко
лосян, не мав на думці особистої 
філософії, мудрування, але філосо
фію поган, яка ґрунтувалася тільки 
на матеріяльних справах, не ви
знаючи Бога Творцем неба і землі. 
Поганська мораль була лиш задо
воленням природнихзмислових 
поривань тіла. А життя – це було 
служінням забаганкам тіла. Хрис
тиянська філософія ґрунтована на 
Христових засадах. Бог Творець 
неба і землі. Він є найвищим Во
лодарем, який сотворив нас з своєї 
безмежної любови, дав нам закони, 
щоб ми за ними жили і разом з Ним 
втішалися небесною радістю. Тож 
християнська мораль звернена до 
душі, яка дбає про неї, щоб вона 
жила вічним щасливим життям.

Застереження св. Павла проти 
поганської філософії теж торкаєть
ся й сучасної. Хоч сучасна філософія 
й досягла тепер великого розквіту 
і має найбільший вплив на світі, 
бо ж вона керує тепер світом, од
нак вона, як давня поганська, ґрун
тується на природних складниках, 
вона не хоче мати нічого спільного 
з Богом. Вона змагається за повну 
незалежність від Христової віри, 
і основана не на Христі, а на без
вірстві.

Сучасна мораль звернена тільки 
на покриття зовнішніх умов життя, 
тобто догодити тілові, а людська 
душа зовсім занедбана, ба, навіть 
заперечують її сучасні філософи. 
А людина за сучасною філософією – 
це витвір світу, а не Боже сотворін
ня. Тому сучасна філософія для нас 
є облудною, безвартісною та небез
печною, бо, йдучи за її вказівками, 
ми наражаємо себе на втрату вічно
го життя.

Починаймо ж з Богом Новий 
Рік, йдімо назустріч сонцю золо
тому свого вічного й дочасного 
щастя! Нехай же цей Новий Рік 
настроїть наші думки на ту філо
софію, щоб, як каже св. Павло, 
скинути з себе давнього чоловіка, 
що тліє в похотях лукавих, а об
новлятись духом розуму нашого 
та одягнутись в нового, створено
го на Божу уподобу в праведності 
і святості…

о. Л. Лавринюк, «Світло»

мІЙ ДІРЯВИЙ ВИФЛЕєм

НАСТАНОВИ НА НОВИЙ РІК
Новий Рік – це заповідь нової доби у нашому житті. Це день нових сподівань, рожевих надій, далекосяжних плянів. 
Це день, що викликує в нас всякі думки, мудрування і філософію. Що принесе нам цей рік? Чи справді він буде  
новим? Чи в цьому році стріне нас ліпша доля?
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«Місія, яка втілюється 
у людських обмеженнях» – 
так називається чергова 
частина Апостольського 
Напоумлення папи Фран
циска «Радість Євангелія», 
який присвячений темі 

місійного перетворення 
Цер к ви. «Церква, яка є уче
ницеюмісіонеркою, потре
бує зростати у інтерпрету
ванні об’явленого Божого 
слова та у зрозумінні істи
ни, – читаємо у 40му пунк
ті. – Служіння екзегетів 
та богословів допомагає ви
зрівати судженню Церкви». 
Поіншому до цього спричи
няються також й інші науки. 
Наприклад, як зауважував 
блаженний (нині святий – 
Ред.) Іван Павло ІІ, Церква є 
уважною до здобутків соці
альних наук, щоб отримати 
конкретні вказівки, які до
помагатимуть у здійсненні її 
учительської місії. А й навіть 

у лоні самої Церкви існують 
численні питання, вивчення 
й дослідження яких відбува
ється «з великою свободою».

«Різні напрямки філо
софського, богословського 
та душпастирського мислен
ня, якщо дозволити на те, 
щоб їх у взаємній пошані 
та любові згармонізував 
Святий Дух, можуть спричи
нитися до зростання Церк
ви, оскільки допомагають 
краще виразити багатющий 
скарб Божого слова, – зазна
чає Святіший Отець. – Тим, 
які мріють про монолітну 
доктрину, яку всі, без жод
них винятків, захищають, 
це може здаватися недо

сконалим розпорошенням. 
Але дійсність є такою, що ця 
різноманітність допомагає 
показати та краще розвину
ти різні аспекти невичерп
ного багатства Євангелія».

«Одночасно, – зауважує 
далі Папа, – величезні і швид
кі культурні зміни вимага
ють, щоб ми звертали по
стійну увагу на необхідність 
намагатися висловлювати 
вічні істини такою мовою, 
яка дозволятиме зрозумі
ти їхню постійну новизну». 
Адже у скарбниці християн
ської доктрини, як навчав 
блаженний Іван ХХІІІ у про
мові з нагоди відкриття 
ІІ Ватиканського Собору,  

«однією справою є суть…, 
а іншою – спосіб формулю
вання її вираження». І може 
трапитися так, що вірні, 
слухаючи зовсім правиль
ні вираження певних істин, 
сприймають їх відмінно, 
бо вони є чужими їхній ма
нері висловлювання та ро
зуміння. І, таким чином, ба
жаючи передати їм істини 
про Бога та людину, пропо
нуємо їм фальшивого бога 
чи людські ідеали, які не є 
насправді християнськими. 
Тобто, будучи «вірними фор
мулюванням», не передаємо 
«суті». І це є дуже великою 
небезпекою.

Радіо Ватикан

З часів Мойсея і Христа 
цінності вироблялися століт
тями. Вони створювалися 
по коліннями творців, пое
тів, художників, мислителів. 
Вони затверджувалися в по
всякденній свідомості саме 
як цінності загальні, влас
тиві цивілізації в цілому. Ця 
поступовість їх створення та 
вростання в життя і робила 
їх такими стійкими.

Сьогодні цінності мо
жуть бути створені на за
мовлення платоспроможної 
корпорації або окремої осо
би. Тих, хто зацікавлений 
в їх розповсюдженні, очікує 
від цього політичних чи ма
теріальних дивідендів і пла
тить за свої майбутні виго
ди. Тобто відтепер цінності 
не виробляються зсередини 
суспільства, вони впрова

джуються в нього ззовні. 
Сьогодні може вважатися 
цінністю толерантність, зав
тра – безкомпромісність, піс
лязавтра – самовдоволений 
гедонізм. Відповідно будуть 
пропагуватися і іміджеві по
статі, які ці цінності втілю
ють. Сьогодні – одна людина, 
завтра – інша, а післязавтра 
їх обох забудуть щоб звели
чити третього.

Маркетинг став голов
ною рушійною силою роз 
витку цивілізації, бо сила 
маркетингу в тому, що якість 
товару менш важлива, ніж 
якість його реклами: адже 
важливий результат, вимі
рюваний отриманим при
бутком.

Андрєй Кончаловскій, 
російський режисер 

і сценарист

Україна прожила дивовижний 
рік, в якому все було великим: 
надія і відчай, впев неність і роз-
чарування, здобутки і  втра ти. 
Великим був і  страх, що  його 
відчула Темрява, бачачи, що 
наш порив до Світла може бути 
переможним. І  Темрява на-
слала на нас біль і кров, калі-
цтво і навіть смерть, щоб люди 
жахнулися тим стражданням 
і  звернули на  давню стежку 
мовчазного та  беззаперечного 
підпорядкування.

Немає жодного українця, 
який не брав би участі в цьо
му іспиті Господнього про
видіння, котрий продовжує 
тривати. В якомусь сенсі ми 

всі сьогодні в зоні ризику, 
у зоні АТО. Подібно до пас
тирів, які на місці випасан
ня свого стада почули спів 
ангелів на небі і прийняли 
звістку про народження Спа
сителя, так і кожен з нас має 
своє місце духовного чуван
ня, свій «блокпост», що на 
ньому повинен здійснити 
власну християнську і гро
мадянську місію. І навіть 
якщо хтось утомився і хоче 
уникнути вибору, то все 
одно його робить. Тільки 
в такому разі своєю пасив
ністю він грає на руку злу.

Наша цьогорічна дорога 
до Різдва була дорогою до по

раненого і вигнаного. Наша 
Церква в буквальному сенсі 
стала польовим шпиталем, 
розгорнутим щоб дати при
хисток гнаним і загоїти рани 
постраждалих. Але навіть піс
ля Майдану Церква не позбу
лася функцій шпиталю, оскіль
ки це її покликання. Про це 
нагадує нам папа Франциск: 
«Я бачу Церкву як польовий 
шпиталь після битви».

До війни ніхто з нас 
не був готовий, проте вона 
триває, непрохано вламу
ється чи не в кожну вкра
їнську домівку, особливо 
на східних теренах нашої 
країни. Постає небезпека, 

що поріг людської чутли
вості до горя і страждання 
ближнього зменшувати
меться. Християни знають, 
що байдужість убиває не 
менше, ніж снаряди уста
новок «Град». Справа дер
жави – мудро вирішити 
проблему допомоги своїм 
стражденним громадянам. 
А справа кожного христи
янина – бути близько, бути 
поруч із тими, хто в біді. 
Саме це християнське єд
нання з потребуючими, яке 
звемо солідарністю, і ро
бить нас сильними. Бо в 
ньому проявляється і че
рез нього передається нам 

сила воплоченого Бога, дія 
Спасителя, який народився 
для того, щоб вчинити нас 
вільними і непереможними 
в Бозі.

У  різдвяний час кожен 
з нас поглядає на небо в надії 
побачити світло вифлеємської 
зорі. Бо  новий рік не  обіцяє 
бути легшим, а  наш вибір  – 
простішим. Наше найбільше 
завдання на 2015 рік – це ви-
йти на  шлях цивілізовано-
го розвитку й  гідного життя. 
Для  цього ми всі мусимо зо-
дягнутися в  іншу, Божу лю-
дину, тобто зректися негідних 
компромісів з лукавим. 

Продовження на 5 стор. 

20 лютого її поранив снайпер біля 
Лядських Воріт, коли вона несла ліки 
з Михайлівського Собору до медпунк
ту на Майдані Незалежності. Куля 
влучила в шию. Доки Олесю везли 
швидкою, вона втратила багато кро
ві і встигла написати в соцмережу, 

що помирає. На щастя, дівчина вижи
ла. Зашивали рану без наркозу. Лікар 
тоді сказав їй: «Ти народилася в сороч-
ці. Якби куля на сантиметр пройшла 
правіше, ніхто б уже не допоміг».

Згадується і нервовий час, і такий 
більш добрий, приємний. На жаль, 
пам’ятається і негативний Майдан. 

Багато що пам’ятається…
Що би розповіла дітям і друзям? 

Напевно, що є щось важливіше, ніж 
буденність, ніж робота… Що якщо 
в людини є можливість щось змінити, 
варто використовувати цю можли
вість. Що потрібно боротися завжди.

Є люди, на яких хотілося б рівня

тися, – не так навіть з Майдану, як ті, 
які є (поруч) зараз, які надихають 
власним прикладом. Після того, як я 
потрапила в лікарню, я побачила, 
як багато є людей, які допомагають, 
які провідують в лікарні, – навіть 
люди, які тебе не знають.

Майдан змінив місце мого прожи
вання і спонукав вчитися на лікаря… 
Я працювала до того – і якби не Май
дан, я б і не думала поступати сюди. 
(«Українська Правда»)

ЩО ж СТАЛОСЯ З ЛюДСЬКИмИ ЦІННОСТЯмИ, НА ЯКИх БУЛО ВИхОВАНО БАГАТО ПОКОЛІНЬ, В ТОмУ ЧИСЛІ І мОє?

(ФРАГмЕНТ РІЗДВЯНОГО ПОСЛАННЯ ПАТРІАРхА СВЯТОСЛАВА)

наш час і ціннОсті

мИ мУСИмО ЗмІНИТИСЯ 

ОЛЕСЯ жУКОВСЬКА, 21 РІК 
Під час євромайдану: працювала фельдшером, була волонтером-медиком. 
Нині: студентка Національного Медичного Університету ім. Богомольця.
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 Продовження. Початок на 4 стор.
Це завдання стосується 

кожного з нас – навіть того, 
хто вважає себе найменшим 
у цьому світі. Завдання зміс
тити свою життєву позицію 
в бік добра має також вели
кий громадянський сенс, 
бо коли зміниться україн
ка та українець – зміниться 
і вся наша країна. Усі разом 
ми маємо зодягнути її в нове 
намисто ефективних дер
жавних структур, які пере
стануть нарешті бути струк
турами гріха. Адже влада 

може бути благословенням, 
якщо стає служінням.

Обидва завдання немож
ливо здійснити, бодай раз 
не відчувши сумніву, не по
милившись, не зробивши 
кроку назад. Не маймо гор
дині досконалості – краще 
визнаймо перед Богом свої 
слабкості й смиренно про
сімо: Боже, допоможи моєму 
безсиллю! Смиренна людина 
не втрачає віри у свої сили, 
бо, за словами Івана Фран
ка, «чує на своєму плечі руку 
Господню». Тому пам’ятаймо, 

що зневіра, розчарування, 
мстиве прагнення поквита
тися з тими, хто не здійснив 
наших очікувань, – це ін
струменти, якими Темрява 
найефективніше відновлює 
свої втрачені позиції. Не по
магаймо їй зруйнувати наші 
шанси! Біда не в тому, що не 
все вдається зробити. Біда, 
коли від цього в людини 
опускаються руки!

Маємо перед собою ще 
одне завдання, щодо якого 
ніколи не має бути сумніву. 
Це завдання молитися. Май

дан переміг тому, що ревно 
і щиро молився. Сьогодні 
не дозвольмо, щоб через пев
не «призвичаєння» до війни 
ослабла інтенсивність на
ших молитов. Спрямуймо всі 
сили своєї душі на те, щоб у 
наших родинах і спільнотах 
тривала безперервна молит
ва за Україну, щоб у нашій 
державній оселі, ніби в бідній 
вифлеємській яскині, засяя
ло світло віри. І тоді, маючи 
на собі Боже благословення, 
ми станемо найщасливішим 
народом на Землі.

Христос народився!
Славімо Його!

† святОсЛав

мИ мУСИмО ЗмІНИТИСЯ 

Королевський згадує, що 
митрополит шептицький в 
од ному з  листів пише про 
труднощі, пов’язані із дослі-
дженням життя і діяльності 
митрополита Рутського.

Прагнучи зібрати все, 
що могло б придатися в на
писанні біографії свого по
передника Й. В. Рутського, 
справу беатифікації якого він 
планував розпочати в Римі, 
Митрополит надумав посла
ти туди в наукове відряджен
ня Кирила Королевського, 
поширивши поле його дослі
джень на усі російські єпар
хії. Усі витрати Митрополит 
брав на себе. Цю угоду було 
затверджено письмово 30 
листопада 1911 року. За нею 
йшов додатковий акт від 30 
грудня 1912 року. В цьому 
додатковому акті відзнача
лося, окрім усього, що заці
кавлена особа має бути чи
мось на зразок інформатора 
для Митрополита.

Пошуки матеріалів з біо
графії Рутського розпочав 
сам Митрополит Андрей 
Шептицький, в понтифі
кальному архіві, перебуваю
чи в Римі у грудні 1909 року. 
Від’їжджаючи, він передав 
усі свої знахідки Королев
ському, якому було доручено 
продовжувати роботу, роз
почату 28 лютого 1910 року. 
Мимохідь він відзначає, що 
Митрополит щедро обда
рував архівіста, якого дали 
в розпорядження дослідни
ка, та який мав ще й дбати 
про нього; це полегшило 
справу.

На початок І світової 
війни у 1914 році, Кири
ло Королевський зібрав 
усі матеріали на цю тему 
(1613–1693) – «п’ять грубих 
томів», готових до друку. 

Отож, під час своєї остан
ньої передвоєнної подорожі 
до Риму, Митрополит взяв 
усе, що передувало Рутсько
му. Ці матеріали були кон
фісковані росіянами під час 
наступу на Галичину й ареш
ту Андрея Шептицького, їх 
не знайдено досі.

В  іншій главі своїх мемуа-
рів Кирило Королевський роз-
криває признання, які у  1912 
році зробив перед ним Андрей 
шептицький. Автор спочатку 
поїхав до Відня, де зустрівся 
з Митрополитом, а потім по
дався в Галичину, де у Льво
ві, більш як місяць складав 
каталог архіву прокуратора 
руських василіян в Римі, ко
трого «Митрополит одержав, 
не без суперечок, з рук са
мих василіян». В один з тих 
численних вечорів, що він 
провів з Андреєм Шептиць

ким, той зробив йому важ
ливі признання. До цього 
часу, хоч Кирило Королев
ський і був інкардинований 
в номінальну Кам’янець
Подільську Єпархію, Ми
трополит не увів його в де
талі апостоляту. Звернімося 
до слів автора: «Одного вечо
ра він накинув мені на шию 
епітрахіль, відкрив шухляду, 
вийняв звідти низку папе
рів й показав мені. Це був 
друкований примірник над
звичайних повноважень, 
які надав йому папа Пій X 
[…]. Він наказав мені виго
лосити клятву, яку зазвичай 
виголошують перед Конґре
ґацією Віри і від якої може 
звільнити лише Верховний 
Понтифік. Мене було посвя
чено в найбільшу таємницю, 
таємницю, якої сьогодні вже 
нема, та в той час вона мала 

велике значення, бо від цьо
го в значній мірі залежало 
майбутнє таємного апосто
ляту Митрополита в Росії». 
Одержавши цю гарантію, 
Андрей Шептицький опові
дає Королевському про свої 
аудієнції з Пієм X, про ши
роту своїх повноважень, 
а потім повідомляє своєму 
другові про повноваження 
«спілкуватися in divinis з не
католиками за звичайних 
умов: непроповідування хиб  
них догм, відсутности не
безпеки власного збочення 
і скандалу», повноваження, 
якими, до речі, він ніколи 
не скористався.

Ці повноваження було 
надруковано в десяти при
мірниках й кількість посвя
чених була зведена до міні
муму.

Занурюючись далі в роз
повідь Королевського, дові
дуємося, що дороги Андрея 
Шептицького й автора пере
тнулися в самому Римі на
передодні І світової війни. 
У Римі, куди, як каже Коро
левський, Митрополит при
їжджав щороку, мотивуючи 
це тим, що «кожен єпископ, 
який посідає більшменш 
значний пост, мусить хоча 
б раз на три роки приїжджа
ти у Вічне Місто, бо інакше 
його забудуть».

Кінець 1914 року. Дві го
ловні дійові особи домо
вились, що, з огляду на те, 
що Російська Історична 
Місія має досить напрацю
вань, можна опублікува
ти сигнальний примірник 
разом з п’ятьма десятками 
листів митрополита Й. В. 
Рутського протягом від
пустки Кирила Королев
ського, який прибуде в Га
личину. Оголошення війни 
перешкодило цьому про
ектові. Митрополит повер
нувся в Галичину, а автор – 
у Францію, де в кінці 1915 
року його мобілізовують 
у допоміжну службу.

Для «хГ» o. др. Августин 
Баб’як (Італія)

мИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ 
В мЕмУАРАх 
кОрОЛевськОгО
(частина 2)

C-на: Massimiliano Migliorato

1893 рік. Андрей Шептицький в парку в Прилбичах. 
Роком раніше він став священиком.  
С-на надіслана автором статті, публікується вперше

Глава Української Греко- 
Католицької Церкви Бла-  
женніший Святослав по-
просив молитися за про-
славу слуги Божого мит-
рополита Андрея, «бо ми 
маємо всі шанси в ново-
му році сподіватися на 
його беатифікацію. Це бу-  
 ла б колосальна духов на 
перемога».

Патріарх зауважив, що 
рік, в який ми увійшли, 
Святіший Отець назвав 
Роком Богопосвячених 
Осіб. «А в нашій Україн
ській ГрекоКатолицькій 
Церкві цей рік співпадає 
з Роком Мит рополита 
Андрея Шептицького. Га
даю, у нашій Церкві годі 
знайти особу так цілко
вито посвячену Богові, 
яка так багато зробила 
для відродження монаше
ства як митрополит Ан
дрей. Тому, переживаючи 
цей рік, ми проситимемо, 
аби митрополит Андрей 
нас провадив», – сказав 
Святослав.

Блаженніший також 
відзначив, що коли на
ших отців викликали 
на допит у Криму, то їх 
запитували: як ви ста
витеся до митрополита 
Шептицького? «Тобто 
Митрополит є таким 
своє  рідним знаменням, 
духовним велетнем Свя
тоюрської Гори, як його 
ще при житті називали. 
І нема нічого випадково
го в тому, що митрополит 
Андрей є нашим провід
ником і в цей час».

Департамент  
Інформації УГКЦ

Питання 
БЕАТИФІКАЦІЇ 
мИТРОПОЛИТА
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В двох попередніх наших 
лекціях ми з’ясували істо-
рію і характер Римської місії 
Ярополка-Петра Ізяславича 
до  папи Григорія VII, тобто: 
відклик у справі відзискання 
Київського стола, загарбано-
го молодшими Ярославича-
ми – Святославом і Всеволо-
дом та вимагання інтервенції 
перед  польським королем 
Болеславом II у  справі за-
гарбаного ним Ізяславово-
го майна, у  часі його азилю 
в Польщі по уступленні з Ки-
єва. ми прочитали повний 
текст обох документів з 1075 
року та  бачили їх стиль і 
зміст. А  зараз лишається 
тільки проаналізувати зга-
дані документи та  поробити 
відповідні зіставлення й під-
сумки, важливі для  історії 
Української Держави і  Цер-
кви. І що говорять нам згада-
ні документи?

1. 3 самого заголовку лис
тів папи Григорія VII ви
ходить, що в другій поло
вині ХІ століття Київська 
Держава стояла на вищо
му щаблі єрархії тодіш
ніх європейських дер
жав, ніж сусідня Польща; 
київський володар Руси 
чи русичів, за римським 
правнім і політичним 
мисленням – це «король» 
(рекс), а володар сусідньої 
Польщі – тільки «князь» 
(дукс). Різниця, як бачи
мо, очевидна і замітна, і то 
в користь України.

2. Папа Григорій VII, в свідо
мості повноти своєї духо
вної влади, почувається 
в праві прийняти Київську 
Державу під опіку святого 
апостола Петра, викону
ючи так одну з головних 
тез свого архиєрейства, 
тобто: Римський Єпископ, 
вселенський Архиєрей, 
стоїть понад патріярхами 
та імператорами, чи пак, 
понад нижчими ранґами 
тодішнього політичного 
і церковного світу, і Украї
на визнає цю його преро
гативу.

3. В письмі папи Григорія VІІ 
до Ізяслава I не згадується 
ні словечком про церков
ну проблему в Україні, го
ловно в зв’язку з візантій
ськими непорозуміннями 
і розривом, а це означало 
б, що до Ізяслава в цій 
справі не було потреби 
писати тому, що – відай – 
для нього, як правного 
володаря Києва, така про
блема не існувала, а тож 
не існувала і для його роз
логої держави.

4. В листі Папи до Ізяслава 
подано тільки найголовні
шу й основну справу: при
вернення київського стола 
Ізяславові. Для поладнан
ня інших справ було ви

слане окреме посольство, 
яке мало вияснити затор
кнену в листі справу та по
рушити не згадані в лис
ті справи і їх поладнати 
«владою й авторитетом 
Апостольського Престо
лу»; тимто Папа просить 
підтримки в Ізяслава про
ти можливих перешкод 
з боку «лихих духів». Тут 
зовсім слушно можна 
припускати, що між тими 
справами могли бути й оті 
церковного порядку, що в 
першу чергу займали ува
гу цього великого рефор
матора Церкви та цер
ковного життя на Заході. 
Можливо, що йшлось та
кож про затертя перших 
розколин серед населення 
України, які спричинила 
візантійська пропаганда, 
зокрема митрополитів
греків; дуже можливо, 
що йшлось і про справу об
сади київської митрополії, 
яку, мабуть, під натиском 
Ізяслава десь на переломі 
1072–73 років мусів за
лишити митрополитгрек 
Юрій, неприхильний укра
їнській державі та її полі
тиці, який мав також на
писати аж два послання 
«проти латинян», якими 
намагався защепити Укра
їнській Церкві візантійські 
погляди на деякі справи 
обрядового, догматично
го та церковноправного 
порядку. На жаль, не знає
мо, чи згадане посольство 

папи Григорія прибуло 
згодом з Ізяславом і до Ки
єва, а чи воно обмежилось 
тільки переговорами з Ізя
славом десь на німецьких 
землях.

5. В Римі мав Ізяслав І яко
гось свого «знайомого 
і вір ного приятеля», як пи
сав Папа в листі, а це вка
зувало б, що зв’язки Ізяс
лава та Києва з західним 
світом, а навіть докладні
ше: з Римом, не були по
диктовані лише політич
ними кон’юнктурними 
причинами, але сягали 
і давніших часів, коли в 
Римі існували вже «знані 
і вірні» приятелі україн
ських справ. Хто був тим 
«приятелем» – не знаємо, 
та була це, імовірно, якась 
високопоставлена особа, 
коли Рим висилав її у та
кій важливій, писаній і не
писаній справі та давав по
вновласті ладнати справи 
і «діла іменем Апостоль
ського Престолу».

6. В листі Григорія VII до Ізяс
лава І немає жодної озна
ки якогось обосторонньо
го контракту, на основі 
обопільних зобов’язань, 
прав і повинностей, а тому 
можна було б уважати, 
що Київська Держава Із
яслава ставала васальною 
державою (за тодішнім 
політичним думанням). 
Навпаки, є тільки одно
сторонні зобов’язання 
Апостольського Престолу: 

поновне передання Києва 
Ізяславові ім’ям святого 
Петра, опіка над Київ
ською Державою, її воло
дарями і майном, а також 
підтримка Апостольського 
Престолу в усіх слушних 
правах і справах Ізяслава. 
Тому історики твердять, 
що не йшлось тут про ва
сальну залежність Киє
ва від Риму, а про опіку 
Апостольського Престолу 
для Києва в тяжких часах 
міжусобиці та крамоли 
і порушення встановлено
го ладу.

7. Григорій VІI передав вла
ду і державу в руки сина 
Ярополка не як ново
му королеві Русі, але як 
представникові батька. 
Авжеж, правда, цим ак
том сам Ярополк прий
мав на майбутнє дуже 
таки багато і для свого 
престижу в Україні. Істо
рики, на загал, не призна
ють погляду, буцімто тим 
актом папа Григорій VII 
хотів змінити державний 
устрій у Києві, і з родового 
старшинства зробити його 
династичним у сім’ї Ізясла
ва. Однак немає сумніву, 
що коли в Ізяслава була 
така думка і плянування, 
то і він, і його однодумці 
в Києві могли використа
ти цю подію для здійснен
ня такої зміни державно
го устрою. Не виглядає 
імовірним, щоб уже тоді, 
в 1075 році, в обличчі осо
бистих труднощів у Києві, 
Ізяслав думав зректися, 
а чи й зрікся, влади і кня
жого столу на користь 
сина, – після того як одер
жав для нього апробату 
Риму посадити його на Ки
ївському великокняжому 
столі. Бо годі припустити, 
щоб молодші Ярослави
чі, – Святослав і Всеволод, 
які прогнали його з Ки
єва чи власне не за оті 
пляни, – були б пристали 
на фактичне настолен
ня Ярополка в Києві вже 
в 1076 році, і таким чином 
раз на завжди зреклися 
можливості засісти самим 
у Києві, до чого мали пра
во на основі конституції 
Ярослава про начальну 
владу в державі, де мав 
володіти кожночасний 
най старший член княжого 
роду Рюриковичів.

8. Вкінці, в зв’язку з тією поді
єю, виринає знову питан
ня корони київського кня
зя. Григорій VІІ титулує 
Ізяслава королем, а його 
князівство – королівством. 
За тодішнім мисленням, 
для цієї вищої ранґи на
лежала правна коронація 
і корона. Тут треба зверну
ти увагу на ще іншу гіпоте
зу: про коронування свято

го Володимира Великого 
десь коло 1000 року пап
ськими послами, одночас
но з коронацією угорсько
го князя Степана Святого. 
Можливо, дуже можливо, 
що й лист Григорія VІІ 75 
літ згодом це підтверджує, 
що вже від тисячного 
року Україна вважалась 
у Римі королівством. Тож, 
коли заіснувала потре
ба конкретного контакту 
з Києвом, папська канце
лярія заглянула до своїх 
записок. Та, якщо б і ця 
гіпотеза в дальшому неви
правдала себе, то початки 
українського королівства 
треба таки датувати при
наймні від поїздки Яро
полка до Риму в 1075 році. 
І на це маємо дуже цінне 
свідчення з кінця ХІ сто
ліття, незалежне від рим
ських документів. Ідеться 
про так званий «Рукопис 
Ґертруди» з кінця ХІ сто
ліття, який зберігається 
в північноіталійському 
місті Чівідале коло Удіне. Є 
це збірник різних молитов 
київської княгині Ґертру
ди, жінки Ізяслава, доньки 
польського короля Мешка 
II. Власне в цьому збір
нику знаходяться два об
разкимініятюри, які від
творюють акт коронації 
Ярополка в Римі в 1075 р. 
Перший зображає св. Пе
тра з ключами, а при ньо
му, по боках, дещо нижче, 
коронованих – Ярополка 
та його жінку Ірину; у стіп 
св. Петра – мати Яропол
ка, тобто жінка Ізяслава – 
Ґертруда. Другий образок 
представляє ХристаГос
пода на троні, як коронує 
тобто кладає на їхні го
лови корони. Ці образки 
майже сучасні з поїздкою 
Ярополка до Риму, а згада
ний рукопис виготовлений 
на Заході, де й зберігався. 
З цих мініятюр пробива
ється тодішнє коменту
вання цієї події, тобто по
гляд, що папа Григорій VII 
коронував таки Ярополка 
та підніс Україну до ранґи 
королівства.
Оці, та їм подібні виснов

ки й зіставлення наглядно 
показують, що за таких об
ставин не можна й говорити 
про якесь фактичне відчу
ження Києва від Риму за часів 
Ізяслава, хоч уже тоді в Києві 
наполегливо діяла візантій
ська протиримська пропаган
да, яка поволі здобувала собі 
цей простір на вершинах і на 
низах. Але цілість Української 
Церкви і Держави залишалась 
ще на позиціях з часів Ярос
лава Мудрого, тобто: повно
го і повнокровного, неупе ре
дженого розуміння Христової 
Євангелії й Церкви.

о. Атанасій Великий, ЧСВВ

ПОЛІТИЧНЕ І ЦЕРКОВНЕ ЗНАЧЕННЯ РИмСЬКОЇ мІСІЇ

«Кодекс Ґертруди», Христос коронує Ґертруду і Ярополка,  
кінець X ст., Чівідале, Італія
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Пам'ятаю, що мені важко було 
підводити підсумки 2013 року. 
Було відчуття, що  за той рік 
практично нічого не  стало-
ся, ну, хіба що  під самий кі-
нець ходорковський вийшов 
на  свободу. А  решта часу на-
копичувалася якась тужлива 
імла. 2014-й був зовсім інший. 
Він був настільки бурхливим, 
що виникає прямо протилежна 
проблема – зуміти узагальнити 
хоча б основне в одній колонці.

Для того, щоб спробувати 
це зробити, я ризикну поміс
тити події 2014го в широкий 
історичний контекст, тим 
більше що я згоден з кон
цепцією, за якою ми продов
жуємо жити в світі, основні 
процеси розвитку якого де
терміновані наслідками І сві
тової війни, що почалася рів
но століттям раніше.

Одним з цих наслідків було 
руйнування чотирьох імпе
рій, дві з яких – австрійська 
і турецька – більше не нама
галися відродитися. Німець
ка спробувала, і в основно
му та ж сама коаліція, яка 
в 1918му її зупинила, змуси
ла німців забути про світове 
і навіть регіональне пануван
ня, що досягається військо
вим шляхом, назавжди. Ро
сійський імперський проект 
швидко трансформувався і 
відродився у вигляді СССР, 

але в 1991му зазнав тяжкої 
поразки. Багатьом здавалося, 
що це крах, але з'ясувалося, 
що є люди, є структури і є 
сили, які ризикнули спробу
вати взяти реванш.

Паралелі з гітлерівською 
Німеччиною та її спробою ре
ваншу стали чимось звичним. 
Експерти визнають, що маємо 
справу зі спробою імперсько
го реваншу, історично анало
гічного гітлерівському. При
чому це останній можливий 
варіант можливого реваншу, 
тому що за минулі сто років 
всі імперії, що брали участь 
у І світовій, а також і в ІІій, 
фактично перестали існува
ти, навіть ті, які двічі були 
в складі звитяжних коаліцій. 
Останньою була позбавлена 
імперських ілюзій Сербія, 
залишилася через сто років 
практично в тих же межах, які 
у неї були на момент пострілів 
в Сараєво.

Чи є у Путіна і, на жаль, 
очолюваної ним Росії шанси 
на успіх? Чи вдасться фак
тично повернути історію на
зад, за великим рахунком, 
зробити те, що ще нікому 
не вдавалося? Здавалося б, 
ресурси для протистояння 

сукупному Заходу настільки 
недостатні, що за цим пара
метром порівняння з Гітле
ром і Німеччиною 30х – роз
кішний комплімент. І є лише 
два чинники, які дозволяють 
новому «великому диктато
ру» шантажувати вчораш
ніх партнерів з «вісімки» 
і «двадцятки»: це зневажли
ве ставлення до життя, яке 
властиво і йому, і його під
даним, і надія на гаранто
вану ядерну нічию. По суті, 

з Верхньої Вольти з ракета
ми країна трансформувалася 
в Північну Корею з вуглевод
нями. Але як зброя вуглевод
ні спрацювати не змогли.

Судячи з  усього, воювати 
з  Росією Захід не  збирається, 
а  першим розв'язати світову 
війну, особливо ядерну, зва-
житися дуже важко. Думаю, 
що  помилка була саме в  цьо-
му: правильно припускаючи, 
що Захід не застосує військову 
силу, в той же час не очікували, 
що той може піти на втрату час-
тини прибутків, вводячи значу-
щі і тривалі економічні санкції.

Ясно, що всі ці обставини 
за логікою повинні радикалі
зувати і згуртувати російську 
опозицію. Путінська Росія є 
явним агресором, при цьо
му вона напала на мирну 
країну, вся вина якої – не
бажання жити під владою 
путінських подільників і під
ручних. Але протистояння 
агресії з твердих антиім
перських позицій вибрала, 
судячи з усього, порівняно 
невелика частина російської 
опозиції. Більше того, істот
на її частина фактично в тій 
чи іншій формі підтримала 
путінський аннексіонізм. 

І це, мені здається, у вели
чезній мірі позбавляє Ро
сію шансів на те, щоб знову 
спробувати увійти в русло 
цивілізації в скількинебудь 
осяжній перспективі.

Фактично можна ствер
джувати, що в Росії просто 
не знайшлося саме політич
ної опозиції як скількине
будь помітного і масового 
явища. Що говорити, шко
да, звичайно, що багато 
хто з учорашніх, точніше, 
торішніх противників ре
жиму, в ситуації жорсткого 
розмежу вання приєдналися 
до більшості (у політичному 
сенсі), але це явище, мабуть, 
вже звичне. Якщо жорстка, 
радикальна і непримиренно
безкомпромісна програма 
хоча б перших кроків оста
точно вже необхідної транс
формації країни не буде 
сформульована в найкорот
ший час, то неминучий крах 
чекає не тільки російський 
імперський проект, але й 
саму Росію. Адже те роздо
ріжжя, на якому Росія стоїть 
зараз, з великою часткою 
ймовірності, є останнім. 
І один з найближчих років 
буде великий і страшний.

Алєксандр Осовцов, 
російський оглядач  

(з Фейсбуку). Переклад  
о. Б. Підлісецького

«Я не  знаю, чому митрополит 
Алфєєв говорив ці неправдиві 
речі»,  – так в  інтерв’ю CREDO 
Апостольський Нунцій в Україні 
архиєпископ Томас Ґалліксон 
прокоментував звинувачення 
митрополита РПЦ Алфєєва та 
інші численні заяви ієрархів 
російської Церкави зі звинува-
ченнями на адресу УГКЦ.

Під час подій останнього 

року, і особливо в контексті 
АТО, з боку РПЦ не припи
няються нападки на греко
католиків. Зокрема у своєму 
виступі на синоді єпископів, 
що відбувся в жовтні 2014 р. 
у Ватикані, митрополит Ал
фєєв у пропагандистському 
стилі накинувся на україн
ських католиків, заявивши, 
що вони влаштовують го

ніння православних на cході 
України.

Коментуючи звинувачен
ня митрополита Алфєєва, 
якого вважають другою лю
диною після патріарха Кіріл
ла в РПЦ, представник Папи 
Римського в Україні сказав: 
«Це все неправда, і я не знаю, 
чому митрополит Алфєєв го
ворив ці неправдиві речі». 

За його словами, причина 
може бути у заполітизованос
ті РПЦ і її фактичному злитті 
з державою. «РПЦ вже довгий 
час, на жаль, досить сильно 
пов’язана з державним апа
ратом і відчуває себе в якійсь 
мірі знаряддям політичних 
дій держави і політичного 
устрою Росії», – сказав вати
канський дипломат. (А.Ф.)

Цілі покоління виховували 
в  дусі противному Україні. 
Змінити думку цих людей 
зможуть тільки добрі спра-
ви й  покращення життя 
ук раїнців. Про  це розповів 
кардинал Любомир Гузар 
в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«…Треба не забувати 
про других людей, бо вони 
такі ж люди, як і ми. Ті люди, 
хоча вони не є нашими кров
ними родичами, але вони, 
як і ми, так само Божі діти 
й мають той самий початок 
і то саме життєве призначен
ня. І треба нам думати і про 
їхнє добро, бо це обернеться 
добром для нашого майбут
нього.»

Гузар нагадав, що є вже 
понад півмільйона людей, 

які покинули східні області 
й переселилися в інші краї 
України. «Може хтось в цьо
му добачує велике лихо? 
Мовляв, мусимо їх годувати, 
мусимо давати їм можли
вість десь мешкати й працю
вати, а це для нас додатковий 
й непотрібний тягар. Звісно, 
це тяжко, я не заперечую. 
Але я також знаю, бо сам ко
лись був скитальцем під час 
ІІ світової війни, що я досі 
вдячний тим людям, які нас 
тоді приймали. То не були 
українці, то були австрій
ці та інші люди. Я пам’ятаю 
їхнє добро», – сказав Бла
женніший.

«І ті переселенці, яких ми 
з серцем приймемо, будуть 
апостолами єдності Украї

ни, коли повернуться у до
мівки. Вони будуть розпові
дати тим, хто не виїжджав, 
що знайшли добрих людей 
і у центральній, і у західній 
Україні. «Ми їм вдячні», – 
казатимуть ці люди. І вони 
цей досвід повезуть назад 
до Донбасу і будуть про це 
говорити, і в своєму серці 
будуть носити ту вдячність 
й будуть оповідати своїм ді
тям, як їм допомогли інші 
українці у лиху годину.»

За словами Кардинала, 
дуже важливо допомогти 
«тим нашим братам і се
страм зі сходу й Криму. Про
сто говорити їм правду – 
мало. Вони нам не вірять. Їм 
треба робити добро, бо тіль
ки тоді вони зрозуміють, 

що їх обманювали. Говорити 
їм: «ми вам добра хочемо», 
якщо за цим не стоять діла, 
то є пуста справа. Воно не діє 
так, знаєте, моментально, 
що сказав слово, і вже пові
рили. Треба довести ділами, 
що ми не бажали й не бажає
мо зла людям на сході, тоді ті 
слова наберуть якогось зміс
ту і тоді нам повірять».

Блаженніший закликав 
українців «жити так, як Гос
подь Бог хоче, щоб ми жили. 
Так поводитися, так стави
тися і до Бога, і до ближніх, 
як він нас вчить. Я не знаю, 
чи є інший спосіб як може 
в світі існувати мир, справ
жній мир, в якому кожний 
був би собою задоволеним, 
спокійним, певним своїх 

прав. Якщо би ми всі стара
лися сповняти Божу волю, 
то такі речі як війни, кривда 
різного роду, просто б не іс
нували. Тому, як щось можу 
сказати, щось просити, то 
прошу: стараймося, дорогі 
люди, сповняти Божу волю. 
Це єдиний певний шлях, 
щоби ми могли жити так, 
як Господь Бог хоче щоб 
ми жили». (А.Ф.)

«це все – НЕПРАВДА»

АПОСТОЛИ єДНОСТІ УКРАЇНИ

C-на: Andreas Steegmann

С-на: Ігор Ісаєв

ПІДСУмОК РОКУ ДЛЯ РОСІЇ
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Досліджуваний період 
це роки, коли Церква пере
жила воєнне лихоліття, со
вєтські, німецькі та польські 
репресії й насильну ліквіда
цію, ув’язнення, заслання 
та депортації духовенства 
і вірних. Отець Прах вико
ристав архівний матеріял 

і численні інтерв’ю з очевид
цями подій та родичами ре
пресованих, відтворив жит
тєвий та душпастирський 
шлях, мучеництво та іспо
відництво віри єпископів 
і священиків, а також пред
ставників чернецтва.

«Ця книга – пам’ятка 

тим священикам, які пе
режили воєнне лихоліття, 
репресії. Робота над дослі
дженням була масштабною 
та складною. За першочер
гову мету поставив скласти 
перелік священиків, які були 
ув’язнені та померли під час 
війни. З 1990 до 2006 року 
працював над тим, щоб зро
зуміти загальну картину того 
часу. Завдання ускладнюва
лось тим, що жодної пись
мової згадки про діяльність 
Церкви у той період не існу
вало. За 16 років роботи в ар
хівах та спілкування вдалося 
зібрати 5 тисяч свідчень, 100 
тис. архівних матеріалів», – 
розповідає автор.

У своїй монографії рек
тор УКУ розшукав інформа
цію про вихованців Пере
миської Духовної Семінарії 
в останні роки її існування. 
«Семінарія у Перемишлі 
була закрита у 1945 році. 
Доля у семінаристів склада
лася після цього порізному. 
Частину з них призвали 
до лав Червоної Армії, і вони 
загинули на околицях Бер
ліна, в районі річки Одри. 
Деякі ще раніше приєдна
лися до українського зброй
ного підпілля, здебільшого 
ОУН. Лише невеликий від
соток був висвячений під час 
вій ни. Очевидно, картина 
щодо семінаристів є непо
вною. Священика легше зна
йти – незважаючи на церкву, 

всетаки парафіяльні списки 
були. А інформацію про се
мінаристів вдавалося зна
ходити тільки випадково», – 
зазначає автор.

У другому томі отець Бог
дан опублікував великий 
масив документів, що ви
світлюють долю духовенства 
й події на теренах історичної 
Перемиської Єпархії під час 
особливо жорстоких пере
слідувань 1939–1950 рр. 
Серед матеріялів: витяги 
з кримінальних справ про
ти перемиських єпископів 
Йосафата Коциловського 
та Григорія Лакоти, а також 
проти багатьох священиків 
і вірних, документи парафі
яльних і деканальних уря
дів про депортації українців 
та терор з боку польської 
влади та збройного підпіл
ля, спогади репресованих 
душпастирів та їхніх рідних 
тощо.

Отецьректор вперше 
публікує звіт о. Василя 
Гриника «Церква в рідно
му краю і в Польщі», який 
один з перших порушив 
питання загиблих свяще
ників впродовж 1937–1947 
рр. Окрім опису стану УГКЦ 
на землях, що опинилися 
у складі повоєнної поль
ської держави, подає спи
сок убитих загонами поль
ського збройного підпілля 
і частинами війська поль
ського 23 священиків.

УНІКАЛЬНА ПРАЦЯ ОТЦЯ БОГДАНА ПРАхА

Пластунка-сеньорка, мотря 
Яремко вітала громаду таки-
ми слoвами: Нехай цей Во-
гонь, як стремлiння до миру 
та Божoгo Свiтла, завжди 
буде з нами. Кожної годи-
ни, кожногo дня та мiсяця, 
хай Бог благословить всiх 
нас а біда нехай oмине. Щoб 
горя і лиха не булo між нами, 
щоби в згоді ми жили з на-
шими сестрами i братами. 
До кращої долі хай Бог нас 
веде, а Вогонь цей нiкoли 
не гасне, бo Вiн символ любо-
ви надії i добра.

Австрійськi скаути при-
везли цей Вoгник з Вифлеє-
му. Вoни мандрували з Ним 
із заходу на схід, перетина-
ли кордони і єднали христи-
ян в часі Христового Рiздва. 
Вифлеємський Вoгoнь Миру 
став видимим в країнах Єв-
ропи. Прo це Світло тепла, 
миру, злагоди і сподівання 
не забули й нашi Пласту-
ни в Українi. Вoни прине-
сли Йoгo й на рiдну землю. 
Дякуємo Вам, Пластуни, 
щo несете це Свiтлo дo 
сирoтинцiв та лiкарень, бo 

там самiтнiсть i терпiння; 
щo несете Йoгo дo шкiл 
та урядiв, бo нам треба 

Свiтла для свiту; та щo не-
сете Йoгo i дo церкoв, щoби 
всiх нас змiцнити у вiрi. 

Вифлеємський Вогонь Миру, 
як симвoл миру, радoсти, 
братерст ва і пoчуття спіль-
ноти, oсoбливo сьoгoднi, пo-  
трiбний Українi, цiлoму 
свiтoвi i нам, у дiаспoрi.

Запалюючи лампадки, 
плас туни передавали Вифле
ємський Вогонь Миру всiм 
присутнiм в церквi, а голова 
Пласту в Стокгольмі, пл. сен. 
Мотря Яремко, закiнчила 
тoржествo словами пoдяки 
пластунам, oтцевi, всім ук
раїнцям та людям дoбрoї 
вoлi за участь у святкoвiй 
передачi Вифлеємського Вог
ню Миру в мiстi Стокгольмі. 
Ось так завiтав Вифлеєм
ський Вoгoнь Миру дo наших 
дo мiвoк та наших сердець…
Для «християнськoгo Гoлoсу»  

пл. сен. мoтря Яремкo

ПРИБУВ ВИФЛЕємСЬКИЙ ВОГОНЬ мИРУ

Вийшла друком монографія о. Богдана Праха «Духовенство 
Перемиської єпархії та Апостольської Адміністрації Лемків-
щини: у 2-х томах. Том І: Біографічні нариси (1939–1989). Том 
ІІ: Документи і матеріяли (1939–1950)». Праця присвячена іс-
торії Пе ремиської єпархії й Апостольської Адміністрації Лем-
ківщини в буремний і  трагічний період 1939–1989 рр. Робота 
над книгами тривала понад 20 років.

Цього року пластуни в Стокгольмі вперше перебрали Вифлеєм-
ський Вогонь миру і офіційно передали його українській гро-
маді після Святої Літургії, яка відбулася в храмі Благoвiщення 
Пресвятoї Бoгoрoдицi при  Linnegatan 79 в  Стoкгoльмi. Плас-
туни та отець мирослав Костів офіційно внесли Вогонь миру 
до церкви.

ІНФОРмАЦІЙНА 
дОвідка

Перемиська Єпархія є однією 
з найдавніших єпархій Східної 
Церкви. До 1939 року Україн-
ська Греко-Католицька Церк-
ва розвивалася й жила своїм 
повним автономним життям. 
Перемиська Єпархія тоді на-
лічувала 45 деканатів, 640 
парафій та 1 159 380 вірних; 
духовні послуги несло 746 
священиків і  керували нею 
двох єпископів. Катедральна 
Капітула нараховувала 5 кри-
лошан-прелатів, 3  – собор-
них і 7 – почесних крилошан. 
У  Єпископській Консисторії 
в  усіх її установах працюва-
ло 47 осіб духовного сану. 
У  єпархіальному товаристві 
«Єпархіальна поміч» труди-
лось 18, а в Інституті Вдів і Си-
ріт по  Священиках  – 6 отців. 
В Апостольській Адміністрації 
Лемківщини було 9 деканатів, 
111 парафій, у яких працюва-
ло 127 священиків серед 127 
305-ти вірних.

Функціонували також  мо-
наші установи: 8 монастирів 
чоловічих Чину Св. Василія 
Великого, 4 жіночих, 34 доми 
згромаджень Сестер НДМ, 
16 домів Сестер св. Йосифа. 
З цього можна мати уявлення 
про широку мережу духовного 
життя зі всебічним майновим, 
науковим і духовним її забез-
печенням.

Відділ Інформації 
та маркетингу УКУ


