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ТОП-5 ПРИЧИН, ЧОМУ ВАРТО ВЗЯТИ УЧАСТЬ 
У НІЧНИХ ЧУВАННЯХ В ЦЕНТРІ ПАЛОМНИКА 

«СИМЕОН ЛУКАЧ»

Щомісяця в Центрі паломни-
ка «Симеон Лукач», що в с. 

Старуня Богородчанського рай-
ону, в ніч з 29 на 30 число відбува-
ються нічні чування. Тут також діє 
музей блаженного священному-
ченика та підпільної УГКЦ. А та-
кож щосереди та щоп’ятниці від-
бувається молитва на унікальній 
Хресній Дорозі.

Пропонуємо Вашій увазі топ-5 
причин, чому кожному варто брати 
участь у нічних чуваннях в Центрі па-
ломника «Симеон Лукач».

Пізнати особу блаженного Симе-
она

Центр паломника «Симеон Лукач» – 
порівняно молодий для молільників 
у нашій Церкві, який, втім, дуже 
стрімко розвивається. Цьому розвит-
ку активно сприяє особа, на честь якої 
і названий Центр, – блаженний свя-
щенномученик УГКЦ Владика Симе-
он Лукач. Саме Старуня є родинним 
селом блаженного, де він народився, 
зростав, а також активно трудився 
для добра Церкви та був добрим при-
кладом справжнього Христового свя-
щенника.

Щоразу, коли ви відвідуєте Центр 
паломника «Симеон Лукач», можна 

побувати в музеї «Блаженного Симе-
она та підпільної УГКЦ». Тут серед 
експонатів – духовне та матеріаль-
не надбання переслідуваної церкви: 
предмети побуту, одягу, духовна дру-
кована та рукописна тогочасна літера-
тура, елементи вишивки, священни-
чий одяг, ризи, богослужбовий посуд, 
тогочасні фото, образи та ікони.

Крім цього, тут представлені осо-
бисті речі Блаженного Симеона та 
речі, які належали мешканцям Ста-
руні в 1946-1989 роках. Всі ці реліквії 
люди надзвичайно вірно зберігали 
у своїх домівках. Часто про це навіть 
не знали їхні рідні, оскільки будь-яка 
інформація, яка могла вийти «назов-
ні», автоматично наражала відважних 
вірян на небезпеку бути висланим у 
Сибір або до ув’язнення.

Молитва на унікальній Хресній 
Дорозі

Мабуть, найвідомішою «родзин-
кою» Центру паломника «Симеон 
Лукач» є Хресна Дорога. Вона розпо-
чинається біля джерела Матері Божої 
Неустанної Помочі. Опісля, стація за 
стацією, легкою стежиною веде та за-
прошує до розумів про велику жерт-
ву нашого Божественного Спасителя.

Остання стація Старунської Хресної 

Дороги, в якій Господа кладуть до 
гробу, представляє собою спеціально 
розроблену гробницю, де мозаїкою 
викладено сцену поховання нашо-
го Божественного Спасителя. Стація 
Гробу Господнього перетворилася 
на унікальне мозаїчне панно, яке зі 
своєю творчою командою створював 
талановитий майстер мозаїки, свя-
щеннослужитель УГКЦ о. Євген Ан-
друхів.

Праворуч ми бачимо Йосифа з Ари-
матеї, Івана Богослова і Никодима, 
який приніс миро, щоби намастити 
тіло Ісуса Христа. Ліворуч зображені 
жінки-мироносиці – Марія Магдали-
на, Богородиця і Марія – мати Івана. 
Нижня частина мозаїки – це земля, 
тобто земні люди, які по-своєму пе-
реживають смерть Христа. Зазвичай 
ми дуже драматично переживаємо 
такі події, бо вважаємо, що терпіння 
даються, щоб людину впокорити чи 
принизити. Проте, насправді терпін-
ня ми отримуємо, щоб вдосконали-
тися.

Завершує всю цю прекрасну ком-
позицію Хресної Дороги металевий 
хрест. Хресне знамення має вражаючі 
габарити – 25 метрів заввишки та 14 
метрів у ширину. Підсвітка викона-
на по всьому периметру конструкції, 
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так що розп’яття, згідно із задумом, 
видно на десятки кілометрів довкола. 
Окрім того, завдяки світлу хрест до-
бре видно з центральної дороги, що 
також може зацікавити туристів та 
подорожуючих.

Щоразу новий проповідник
Беручи участь у нічних чуваннях в 

Центрі паломника «Симеон Лукач», 
ви немов берете участь у коротких 
реколекціях. А весь секрет у тому, що 
адміністратор парафії св. Апп. Петра 
і Павла о. Ярослав Середюк щоразу 
запрошує іншого священника очоли-
ти нічні моління. Сюди приїжджають 
отці не лише з різних куточків Украї-
ни, але й з-за кордону.

Серед найвідоміших священ-
ників-проповідників, які очолювали 
нічні чування, варто виділити Вла-

дику Дмитра Григорака, о. Василя 
Баглея, о. Володимира Лося, о. Кор-
нилія Яремака, ЧСВВ, о. Йосафата 
Бойка, ВС та ін.

Таїнство Примирення
Вочевидь, найцінніше, що може 

почерпнути кожна людина, яка бере 
участь у чуваннях, – це приступити 
до Таїнства Покаяння. Нерідко люди 
зумисне очікують чувань, щоби кож-
ного місяця прийти та перепросити 
Господа у Сповіді.

У Центрі паломника «Симеон Лу-
кач» для цього завжди доступні 
близько десяти священників, які не 
лише сповідають, але й відкриті на 
духовну розмову.

Доступна для кожного програма 
чувань

Живучи за сучасним ритмом, дуже 
цінним є те, що програма нічних чу-
вань у Центрі паломника «Симеон 
Лукач» продумана так, щоби нікого 
не обтяжувати. Чування проходять 
щомісяця в ніч з 29 на 30 число. Ча-
сто наступного дня більшості людей 
потрібно йти на роботу. Для цього 
програма чувань, яка розпочинаєть-
ся о 19.00 год., завжди завершується  
опівночі.

Таким чином, можна взяти участь у 
цій прекрасній нічній молитві в Цен-
трі паломника «Симеон Лукач» не об-
тяжуючи себе.

Запрошуємо і Вас на нічні чування в 
Центр паломника «Симеон Лукач» за 
адресою: с. Старуня Богородчансько-
го району. Тел.: 067 559 9100.



5

«ПИТАННЯМ ЕКОЛОГІЇ СЬОГОДНІ ПОВИНЕН ЦІКАВИТИСЯ 
КОЖЕН БАТЬКО, ВЧИТЕЛЬ І СВЯЩЕННИК», – ГЛАВА УГКЦ

Сьогодні питання екології – це 
вже не лише питання теорії 

та підручників, але виживання лю-
дини в сучасному світі. Тому цим 
питанням нині повинен глибоко 
цікавитися не тільки науковець, а 
й кожен батько, вчитель, священ-
ник, відповідальний державний 
діяч і кожна людина, яка хоче пе-
редати майбутнім поколінням 
кращий світ. Про це сказав Отець і 
Глава УГКЦ Блаженніший Святос-
лав в Івано-Франківському націо-
нальному технічному університеті 
нафти і газу.

В межах відвідин Івано-Франківсько-
го національного технічного універ-
ситету нафти і газу  Блаженніший 
Святослав взяв участь у відкритому 
засіданні ректорату.

У своєму слові до академічної спіль-
ноти Глава Церкви зауважив, що цей 
університет є не просто навчальним 
закладом, але й унікальним центром 
наукової праці, середовищем, яке 
пропонує не тільки Україні, але ціло-
му людству способи розв’язання най-
більш болючих питань.

Сьогодні, за словами Блаженнішого 

Святослава, в центрі уваги людства, 
яке «входить у третє тисячоліття», 
стоїть питання збереження довкілля.

З цим питанням пов’язані декілька 
нерозв’язаних проблем: пошук нових 
джерел, енергоносіїв для життєдіяль-
ності людини та розв’язання глобаль-
ної екологічної кризи. «Без вирішен-
ня цих проблем існування сучасного 
людства є під загрозою. І ці дві про-
блеми пов’язані між собою. Адже 
бачимо, що нині енергоносії перетво-
рюються на інструмент війни, шанта-
жу. Тому пошук альтернативних дже-
рел енергії, які б не вичерпувалися і 
давали людині можливість не нищи-
ти навколишнє середовище, є дуже 
важливим», – вважає Глава УГКЦ.

Ці проблеми, переконаний він, ма-
ють не лише економічний, політич-
ний і технологічний аспект, але й 
етичний, моральний і духовний. Це 
питання людини, адже саме людина є 
причиною, а відтак і жертвою еколо-
гічної глобальної кризи.

«Сьогодні питання екології – це вже 
не лише питання теорії та підруч-
ників, але виживання людини в сучас-
ному світі. Тому цим питанням нині 

повинен глибоко цікавитися не тільки 
науковець, але й кожен батько і мати, 
вчитель і священник, відповідальний 
державний діяч і кожна людина, яка 
хоче передати майбутнім поколін-
ням кращий світ», – наголосив Глава 
УГКЦ.

«Коли я почув, що наукова спільно-
та університету нафти і газу шукає 
альтернативних джерел енергії, що 
тут є дві кафедри, присвячені питан-
ню екології, то зрозумів, що ці люди 
є світлом, яке виходить з Прикарпат-
тя і сяє на всю Україну. За цей науко-
вий пошук, за викладацьку і виховну 
діяльність у галузі етики довкілля – 
сердечна подяка», – додав він.

Відтак Глава Церкви пригадав кілька 
важливих подій, організованих Ка-
толицькою Церквою, які пов’язані із 
захистом довкілля, щоб академічна 
спільнота змогла побачити спільні 
точки дотику для співпраці з Церк-
вою у цьому контексті.

Перше – це доленосна енцикліка 
Папи Франциска «Славен будь!», яка 
є першим віровчительним докумен-
том, що присвячений питанню етики 
екології в сучасному світі. Як пояс-

Д
ж

ер
ел

о:
 n

ew
s.

ug
cc

.u
a

Голос Церкви



6

Голос Церкви
нив Блаженніший Святослав, у цьо-
му документі Папа робить екологію 
елементом вчення християнської мо-
ралі. В енцикліці, за його словами, є 
декілька ключових понять, які «мають 
вивчатися у всіх катехитичних школах 
при кожній парафії».

Насамперед, Папа говорить про ста-
лий розвиток. «Йдеться про такий 
розвиток цивілізації, який би наша 
земля – Боже творіння – могла витри-
мати. І тут, в понятті сталого розвитку 
ми, християни, відкриваємо біблійну 
істину про Бога Творця, який в особ-
ливий спосіб створив людину і дав їй 
особливе завдання у створеному світі 
– дотворити світ, управляти ним, ро-
звинути весь свій потенціал», – пояс-
нив Глава Церкви.

Інша істина, на яку вказує Папа 
Франциск, – екологічний гріх. Вчення 

про екологічний гріх, додав Блажен-
ніший Святослав, також дуже актив-
но розвиває і пояснює людству Все-
ленський патріарх Варфоломій.

Крім того, Папа Франциск проголо-
сив необхідність екологічного навер-
нення, згідно якого цілковита зміна 
відношення людини до природи має 
бути частиною душпастирства Церк-
ви.

Друга знаменна подія, пов’язана з 
питанням екології, на яку вказав Бла-
женніший Святослав у своєму слові, 
– спільна відозва до людства трьох 
християнських світових лідерів: Папи 
Франциска, Патріарха Варфоломія і 
архиєпископа Кентерберійського.

Глава УГКЦ також пригадав, що Ар-
хиєрейський Синод УГКЦ в Україні 
нещодавно видав послання щодо 
екологічної ситуації в Україні, в яко-

му українські владики намагаються 
аплікувати розв’язання світових про-
блем на українську дійсність.

Відтак Блаженніший Святослав за-
пропонував кілька ідей для співпраці 
між Церквою та Івано-Франківським 
університетом нафти і газу.

На завершення свого слова Глава 
УГКЦ подякував всій науковій спіль-
ноті за відкритість до діалогу і спі-
впраці й додав: «Я сьогодні зрозумів, 
що нам заважає мати свій газ і не ку-
пувати чужий. Це – наш власний гріх 
і наше недбальство. Давайте будемо 
виховувати морально-стійких, про-
фесійно налаштованих працівників, 
політиків, державних діячів, щоб 
наша Україна, яка потребує переос-
нащення, була країною Прометея».
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ПАПА: ЩОБ ДОПОМОГТИ КОМУСЬ ЗДОЛАТИ КРИЗУ, 
ПОТРІБНО ПЕРЕБУВАТИ ПОРУЧ

Домашнє насильство, бідність, 
надія у в’язниці, потреба в 

спілкуванні. Ці та інші теми були 
в центрі уваги спілкування Папи 
Франциска з жертвою домашньо-
го насильства, бездомною, засуд-
женим до довічного ув’язнення та 
юною скауткою.

«Різдво – це народження Ісуса. Тож 
потрібно зупинитися й замислитися 
над Різдвом як посланням миру. Ба-
жаю вам Різдва з Ісусом, справжнього 
Різдва», – таким побажанням Папа 
Франциск завершив передачу-ін-

терв’ю, що в неділю, 19 грудня 2021 р., 
вийшла в ефір на 5-му каналі італійсь-
кої медіагрупи «Mediaset». Під моде-
руванням журналіста Фабіо Маркезе 
Раґони Святіший Отець спілкувався 
із чотирма «невидимими», трактую-
чи такі теми як насильство, бідність, 
наслідки пандемії, життя в’язнів.

У зустрічі взяли учать Джованна, яка 
втратила роботу й натерпілася від 
домашнього насильства, Марія, що є 
бездомною, Маріястелла – вісімнад-
цятирічна скаутка, в якої пандемія 
відібрала здатність радіти життю, 

П’єрдонато – колишній засуджений 
до довічного ув’язнення, що провів за 
ґратами 25 років.

Зберегти гідність
Відповідаючи на запитання Джо-

ванни про те, як наново віднайти гід-
ність, Папа Франциск, вислухавши 
її історію, назвав «мало що не сата-
нинською» проблему домашнього 
насильства. Він погодився, що «коли 
мама або тато дає ляпаса дитині – це 
принизливо». І може виникнути за-
питання: «Чи в мені ще залишилася 
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гідність? Якою є гідність після всього 
цього, якою є гідність жінок, які потер-
пають від побоїв, від зловживань?».

«Мені спадає на думку картина, розта-
шована справа при вході до базиліки 
[Святого Петра], тобто, Богородиця, 
що оплакує Сина, впокорена Богоро-
диця перед нагим Сином, розіп’ятим, 
що в очах усіх був злочинцем. Мати, 
Яка Його вигодувала, повністю при-
нижена. Але Вона не втратила гідність. 
Споглядати на цю картину у важкі 
хвилини, як от твоє приниження, коли 
здається, що втрачаємо гідність, додає 
нам сил», – сказав Святіший Отець.

Культура байдужості
Відповідаючи Марії, яка запитувала 

про те, чому суспільство є настільки 
жорстоким до бідних, Папа зауважив, 
що йдеться про «найважчий ляпас 
суспільства», яким є «ігнорувати про-
блеми інших». «Ми заглиблюємося в 
культуру байдужості, де стараємося 
віддалятися від справжніх проблем», 
– сказав він, додавши, що з пандемією 
цих проблем побільшало, а люди по-
трапляють у тенета лихварів і втра-
чають усе, що мають. А тоді запитав 
жінку, чи вона, зустрівши людину, що 
перебуває у ще гіршому становищі, 
простягає їй руку допомоги. Отримав-
ши ствердну відповідь, мовив: «Коли 
перебуваємо в болючій ситуації, то 
розуміємо глибину болю. Старайся 
завжди дивитися проблемі у вічі, бо 
існуватиме хтось, кому ще гірше, й він 
потребуватиме твого погляду».

Надія для тих, які хочуть змінити-
ся

П’єрдонато запитував про те, чи існує 
надія для тих, які прагнуть змінитися. 
Папа відповів словами з Біблії про те, 
що «надія ніколи не розчаровує». «Іс-
нує Бог, не десь на орбіті, але поруч з 
тобою, бо Божим стилем є близькість, 
співчуття та ніжність. Бог перебуває 
поруч з кожним із в’язнів, з будь-ким 
хто переживає труднощі», – сказав він, 
наголошуючи також на тому, що Бог 
завжди прощає, і наша сила в надії на 
того «близького, співчутливого та ніж-
ного Бога».

Потреба спілкування віч-на-віч
Маріястелла поділилася свідченням 

про наслідки пандемії для молоді й 
запитувала про те, як творити здорові 

взаємини, що побудовані на контактах 
і досвідові. Коментуючи ситуацію, що 
склалася в період строгого каранти-
ну, коли не було можливим виходити 
з дому й не працювали навчальні за-
клади, Папа підкреслив, що ми потре-
буємо контактів віч-на-віч, але маємо 
спокусу ізолюватися, наприклад, ро-
звивати «дружбу по телефону». «Ти 
ж у цій ситуації навчалася, що кон-
кретний діалог неможливо замінити 
онлайн-діалогом», – зауважив він, до-
давши: «Коли хочеш користуватися 
смартфоном, то користуйся, але нехай 
це не відбирає у тебе контактів з людь-
ми, безпосередніх контактів, спільної 
дороги до школи, прогулянок, спіль-
ного походу в кафе, щоб існували ре-
альні, а не віртуальні контакти», – на-
голосив він.

Криза і надія
Знову взявши слово, Джованна 

розповіла про те, як внаслідок пан-
демії втратила все, що мала, а тому за-
питувала, як у таких обставинах мати 
надію. Відповідаючи, Святіший Отець 
зауважив, що пандемія всіх нас поста-
вила в умови кризи. Й одним із шляхів, 
щоб вийти з неї, є впасти в гіркоту, що 
викликає бажання покінчити з нею… 
І під час кризи зростає кількість само-
губств. Іншою дорогою є боротися. «Ти 
робиш ставку на життя, і задля свого 
та своїх близьких життя ти прямуєш 
вперед. Не знаєш куди, бо не маєш ні 
дому, ні праці, не знаєш, що маєш ро-
бити. Але дивишся вперед, і виходиш 
кращою, як до цього. Але не сама: ось 
що важливо – знайти когось, людей, 
які супроводять», – наголосив він.

Серце відкрите на бідних
Марії, яка запитувала про те, що 

можна зробити для того, щоби сер-
це людей відкрилося на бідних, Папа 
зазначив, що коли поглянути у вічі 
вбогому, то серце змінюється. За його 
словами, ота «культура відкинення 
мов непотребу», яку він критикує від 
початку свого понтифікату, не має на 
увазі лише ставлення до бідних. Як же 
часто в сім’ї проявляється бажання 
позбутися як непотребу літньої люди-
ни, або ж дитини, яка не є бажаною… 
«Так і суспільство, коли захворіє, почи-
нає викидати бідних. Але ми повинні з 
цим боротися», – підкреслив Святіший 
Отець.

Рани самотності
П’єрдонато запитав про те, як гоїти 

рани в’язнів, які в період пандемії ста-
ли ще самотнішими. Папа в цьому 
контексті згадав про проблему пере-
повнених в’язниць, назвавши це явище 
нелюдяним. «Будь-який засуд за скоє-
ний злочин повинен мати надію, мати 
вікно. Тюрма без вікон – це щось не те, 
це лише стіна. Камера без вікна недо-
пустима», – сказав він, зауваживши, що 
йдеться не тільки про фізичне вікно, 
але й про екзистенційне, про духовне 
вікно. Мусить існувати можливість 
сказати: «Я знаю, що вийду, що зможу 
робити те чи інше». Саме тому Церква 
є проти смертної кари, бо в смерті «не-
має вікна». Святіший Отець поділився 
свідченням одного в’язня, який був не-
віруючим. Він різьбив по дереву. Одно-
го разу відвідувач порадив йому чита-
ти Євангелію, після чого він зізнався: 
«У моєму серці щось сталося, немовби 
впала стіна». Папа показав дерев’яну 
статуетку, яку той чоловік зробив з де-
рева та подарував йому зі словами: «Це 
мій досвід, відколи я пізнав Ісуса». Він 
побачив, що «з Ісусом стіна падає, в 
житті існує вікно».

Сперечатися з Богом
Як у молодому віці підтримувати 

стосунки з Богом і зберегти їх? Про це 
запитувала Маріястелла, на що Святі-
ший Отець зауважив, що під час лок-
дауну «все переживає випробування, 
також і наші стосунки з Богом». Він 
підкреслив, що взаємини з Богом не 
є лінійними, вони також переходять 
через кризи, як і будь-які стосунки 
любові. що є стилем Бога, й це нам 
дає Євангелія. А чи гніватися на Бога 
є гріхом? За словами Святішого Отця, 
сказати: «Господи, не розумію Тебе!» 
може бути формою молитви. Ми по-
кликані поводитися перед Богом із ди-
тинним довір’ям.
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Порадня

Що стається з нашим серцем, 
коли нас опановує «ду-

ховний відчай»? Відповідь на це 
запитання намагався дати Папа 
Франциск у своїй проповіді, зо-
середженій на постаті біблійного 
Йова.

Праведний Йов був багачем і все 
втратив. Загинули навіть його діти. 
Він почувається загубленим, але не 
проклинає Бога. Він переживає «ду-
ховний відчай», який виливає перед 
Богом, «немов син перед батьком», 
але з його уст не зриваються прокльо-
ни.

Духовний відчай – це річ, яка тра-
пляється з кожним із нас. Він може 
бути слабшим чи сильнішим… Але 
всім доводиться переживати похму-
рий стан душі, безнадію, зневіру, не-
бажання жити, відсутність світла в кін-
ці тунелю, збудження серця, наплив 
ідей… Духовний відчай – це відчуття, 
ніби нашу душу розтоптано: здається, 
що не можу і не хочу жити. “Краще 
смерть!”, – виливав свою душу Йов: 
“Краще вмерти, ніж так жити”. Ми 
повинні зрозуміти, коли наш дух пе-
ребуває в цьому стані посиленого 
смутку, який мало не душить нас. Це 
трапляється з усіма нами, більше чи 

менше відчутно, але з усіма. Мусимо 
зрозуміти, що діється в нашому серці.

А що слід чинити, коли переживає-
мо такі темні хвилини, чи то з огля-
ду на родинну трагедію, хворобу, на 
щось, що нас пригноблює? Хтось вва-
жає, що вистачить «взяти снодійне» 
і «віддалитися від сумних фактів», 
або «перехилити дві, три чи чотири 
чарки». Але це «не допомагає». Що 
слід чинити, коли приходить духов-
ний відчай, коли стаємо літеплими, 
подавленими, почуваємося без надії, 
підказують літургійні тексти:«Нехай 
прийде перед Твоє обличчя моя мо-
литва!».

Слід невпинно молитися, як це чи-
нив Йов, «взивати вдень і вночі». 
«Господи, ти вкинув мене в глибоку 
яму… Тяжить на мені гнів Твій… Не-
хай прийде перед Твоє обличчя моя 
молитва!» – саме так ми повинні мо-
литися «в найтемніші хвилини», коли 
почуваємося у відчаї, розтоптаними, 
але також «виливати свою душу пе-
ред Богом, як це чинив Йов».

Святе Письмо розповідає про мов-
чання друзів Йова. Коли стоїмо пе-
ред страждаючою особою,  слова 
можуть скривдити. Важливо є бути 
поруч, дати відчути близькість, а не 

виголошувати промови. «Коли хтось 
страждає, коли людина переживає 
духовний відчай слід якнайменше го-
ворити, але, натомість, підтримувати 
мовчанкою, близькістю та ласкою її 
молитву до Отця».

«Просімо у Господа, – заохотив 
Святіший Отець, – щоб дав нам ці три 
благодаті: благодать розпізнавати ду-
ховний відчай, благодать вміти моли-
тися, коли перебуватимемо в цьому 
стані духовного відчаю, та благодать 
вміти супроводжувати осіб, які пере-
живають жахливі хвилини смутку й 
духовного відчаю».

ЩО ТАКЕ ДУХОВНИЙ ВІДЧАЙ І ЯК ЙОГО ПОБОРОТИ?
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Новини паломницького центру

В останні дні осені молільників, 
на заклик Архієрейського 

синоду УГКЦ, об’єднала спіль-
на молитва за Батьківщину нашу 
Україну.

У ніч з 29 на 30 листопада в Центрі 
паломника «Симеон Лукач», що в с. 
Старуня, Богородчанського району, 
відбулися традиційні нічні чування. 
На запрошення отця-пароха о. Ярос-
лава Середюка, цього разу чування 
провадив о. Богдан Сабало, сотруд-
ник Архікатедрального та Митропо-
личого собору Воскресіння Христово-
го, засновник Школи християнського 
аніматора в м. Івано-Франківську.

Нічні моління розпочалися з Вечір-
ньої, яку очолив ректор Духовної 
семінарії о. Олексій Данилюк. Після 
молитви о. Богдан Сабало виголосив 

першу реколекційну науку. В ній про-
повідник роздумував про піст, адже 
ми саме вступили в період підготовки 
до великого свята – Різдва Христового.

За вже сталою традицією кожен мо-
литовний блок програми чувань пере-
ривався на духовні науки та розмови 
зі священниками. Після першої нау-
ки розпочався молебень до блажен-
ного Симеона Лукача, а опісля вірні 
просили в Господа дару здоров’я під 
час відповідних молитов та отримали 
благословення мощами блаженного.

Після чого розпочалася молитва на 
Хресній Дорозі. Вірні, спільно зі свя-
щенниками, пройшлися шляхом на 
гору, зупиняючись на стаціях, щоби 
роздумувати над страстями нашого 
Господа. В часі Різдвяного посту ця 
молитва, беззаперечно, звучить по 

особливому, адже кожен має нагоду 
застановитися над власним життям, 
над своїми клопотами та просити в 
милосердного Господа всіх необхід-
них ласк.

Кульмінаційним моментом нічних 
молінь стала Божественна Літургія. 
Її очолив о. Богдан Сабало, спільно з 
присутніми священниками.

Пригадуємо, що в Центрі паломни-
ка «Симеон Лукач» щомісяця в ніч з 
29 на 30 число відбуваються нічні чу-
вання. Тут також діє музей блажен-
ного священномученика та підпільної 
УГКЦ. Протягом Різдвяного посту 
Хресна Дорога буде відбуватися що-
середи та щоп‘ятниці о 18:00 год.
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У ЦЕНТРІ ПАЛОМНИКА «СИМЕОН ЛУКАЧ» 
МОЛИЛИСЯ ЗА УКРАЇНУ
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ТОП-подія

БЛАЖЕННІШИЙ СВЯТОСЛАВ ОЧОЛИВ СВЯТКУВАННЯ 
10-ЛІТТЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ УГКЦ
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У понеділок, 13 грудня, від-
булася знаменна для усьо-

го Прикарпаття подія – відзна-
чення 10-річчя проголошення 
Івано-Франківської Митрополії 
УГКЦ. Створення Івано-Франківсь-
кої Митрополії стало вінцем праці 
людей різних поколінь, їх підне-
сень і падінь, терпінь і пересліду-
вань у їх відданості у служінні Богу 
та Його святій Церкві. З цієї наго-
ди святкове Богослужіння очолив 
Отець і Глава УГКЦ Блаженніший 
Патріарх Святослав. 

Щорічно святкування розпочина-
ються з прощі до Архікатедрального 
і Митрополичого собору Воскресін-
ня Христового в м. Івано-Франківську 
на честь Блаженних Новомучеників 
Івано-Франківських (Станіславівсь-
ких) Івана Слезюка, Симеона Лука-
ча та Григорія Хомишина. Кожного 
року вона випадає в день Ап. Андрія 
Первозванного – 13 грудня, саме 
коли у 2011 році Отець і Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав проголо-
сив нашу Митрополію та підвищив 
Івано-Франківську єпархію до рангу 
архієпархії. В програмі були Вечірня з 
Литією, яку очолив Владика Йосафат 
Мощич, духовні розважання єпарха, 

вервиця, молебень до священномуче-
ників Станиславівських, благословен-
ня мощами.

У понеділок, 13 грудня, до Іва-
но-Франківська завітав Отець і Глава 
УГКЦ Блаженніший Святослав. Пе-
ред Архікатедральним і Митрополи-
чим собором Воскресіння Христового 
Предстоятеля радо зустріли віряни з 
Прикарпаття. Згодом Предстоятель, 
разом з присутніми архієреями та 
священнослужителями, освятив нові 
горельєфи ісповідникам віри Павлові 
Василику та Софронові Дмитерку на 
Архікатедральному і Митрополичо-
му соборі Воскресіння Христового.

Опісля, Патріарх очолив святкове 
Богослужіння. Разом з ним молили-
ся Архієпископ і Митрополит Іва-
но-Франківський УГКЦ Владика Во-
лодимир Війтишин, Архієпископ і 
Митрополит Львівський Владика Ігор 
Возняк, Архієпископ і Митрополит 
Тернопільсько-Зборівський Владика 
Василій Семенюк, Єпарх Коломий-
ський Владика Василій Івасюк, Єпарх 
Чернівецький Владика Йосафат Мо-
щич, Єпарх Сокальсько-Жовківсь-
кий Владика Михаїл Колтун та його 
помічник Владика Петро Лоза, Єпарх 
Самбірсько-Дрогобицький Влади-

ка Ярослав Приріз та його помічник 
Владика Григорій Комар, Єпарх Бу-
чацький Владика Дмитро Григорак, 
Єпарх Стрийський Владика Тарас 
Сеньків та його помічник Владика 
Богдан Манишин, Екзарх Одеський 
Владика Михаїл Бубній, Екзарх Хар-
ківський Владика Василій Тучапець, 
численно зібрані священнослужителі 
та вірні з усіх куточків Прикарпаття.

Під час проповіді Архієрей мав наго-
ду привітати усіх присутніх зі святом 
Апостола Андрія Первозванного та 
десятиліттям утворення Митрополії. 

«З висоти прожитого 10-ліття усві-
домлюємо, що 10 років тому в Україні 
існувала одна Митрополія. І ця єди-
на Митрополія, яка носить назву 
Києво-Галицької, народила три но-
вих. Нас стало в 4 рази більше. За 1025 
років християнства на Україні таких 
подій досі не відбувалося. І тут, в Іва-
но-Франківську була встановлена ми-
трополича катедра, яка об’єднує три 
єпархії. Хочемо подякувати Господу 
за те, що місія і свідоцтво Церкви – 
познайомити з Богом кожну людину 
успішно звершується на цих землях. 
За Божим промислом її покровите-
лем є Святий Апостол Андрей, який 
побачив славу Христову на Київських 
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горах. І сьогодні ми надзвичайно ша-
нуємо Його Апостольське Андріївсь-
ке благословення.

Я в особливий спосіб вітаю першого 
Митрополита Владику Володимира 
Війтишина, адже колись мав честь 
ввести на цей престіл Владику. В його 
лагідності можна побачити риси 
Апостола Андрея. Владика ніколи не 
шукає своєї слави чи вигоди, бо хоче 
познайомити людей не із собою, а з 
Христом. Ви розвиваєте Митрополію, 
дбаєте про вірних, скликаєте синоди 
та продовжуєте апостольське служін-
ня як наслідники апостолів у наших 
часах», – виголосив Патріарх.

По завершенні Божественної Літур-
гії Блаженніший Святослав звернувся 
з вітальним словом до усіх присутніх. 
Патріарх наголосив на тому, що Вла-
дика Володимир Війтишин –  пер-
ший в історії Івано-Франківський Ми-
трополит, на плечі якого лягає велике 
історичне завдання. 

«Замало мати Митрополію, треба 
бути цією Митрополією. Дякуємо 
Вам, вітаємо і зичимо Божого бла-
гословення. Хай Господь помножує 
плоди Святого Духа, хай помножує 
таланти, якими щедро обдарував 
Вашу Митрополію. Нехай Господь 

посилає вам повноту благодатей 
Святого Духа. Дозвольте подякувати 
нашим владикам, адже сьогодні тут 
зібрався майже весь архієрейський 
синод. Це ви – священнослужителі, 
сестри та брати в монашестві і вірні 
будете будувати митрополію. Вона 
буде такою, як ви спільно її збудуєте», 
– побажав Блаженніший Святослав. 

В свою чергу Митрополит Володи-
мир Війтишин подякував Патріархові 
за його постійну молитву, добре сло-
во і батьківське благословення.

Владика Володимир здійснив неве-
ликий історичний екскурс, розповів-
ши усім присутнім про основні здоб-
утки Митрополії.

«Коли говоримо про Митрополію, 
варто згадати, що ще у 1885 році від-
булося становлення Станіславівсь-
кої єпархії, яка понад століття була 
духовною матір’ю на наших зем-
лях, пройшла часи підпілля, а піс-
ля цього виросла так, що з неї поча-
ли поставати інші єпархії. Згодом, 
у 1991 році, єпархія отримує назву 
Івано-Франківської. У 1993 р. відбув-
ся поділ єпархій, коли було прого-
лошено Коломийсько-Чернівецьку 
єпархію. А 13 грудня 2011 року від-
булася знаменна подія утворення 

Івано-Франківської Митрополії, з 
якої потім у 2017 році створилися Ко-
ломийська і Чернівецька єпархії», – 
пригадав правлячий Архієрей.

А сьогодні завдяки праці єпископів, 
священників, монашого стану та вір-
них Івано-Франківська Митрополія – 
це 22 тис. кілометрів квадратних, 778 
священників, 676 парафій, 31 черне-
чий дім, 193 богопосвячені особи, 191 
семінарист та понад 200 богословів 
та катехитів, понад 600 дітей у Ка-
толицький школі, соціальна праця 
Єпархіальних Карітасів, безперервне 
функціонування лікувально-діагно-
стичного центру Святого Луки та ро-
звиток Департаменту інформації.

Про досягнення та здобутки, крок 
за кроком, можна дізнатися у фільмі, 
який створив Департамент інформа-
ції Івано-Франківської Архієпархії 
УГКЦ.
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Кожен практикуючий христи-
янин добре знайомий із сло-

восполученням «іспит сумління». 
Його ми робимо кожного вечора, 
готуючись до сну, а також перед 
кожною сповіддю. Іспит сумління 
– це переосмислення свого життя 
за останній пройдений день або від 
останньої сповіді – що було добро-
го, а що поганого. Звісно, на сповіді 
ми насамперед визнаємо свої гріхи 
– темні плями, упадки, провини. 
Але в іспиті сумління варто також 
звернути увагу на ті добрі вчинки, 
які ми вчинили, і подякувати за це 
Богові.

Підходить до завершення 2021 рік. 
Мабуть, доброму християнину варто 
проаналізувати і цей, дещо довший, 
часовий відрізок. Чи бува не закралося 
до нашого життя якесь зло і чи не при-
жилося воно у нашому серці протягом 
довшого часу? Як можна зупинити 
його подальше розростання, іншими 
словами – знайти коріння конкретно-
го гріха. Роблячи такий іспит сумлін-
ня, християнин, як зазначалося, дякує 
Богові за все добре, що йому вдалося 
зробити в році, що минає, аналізує та 
перепрошує за всі провини та, беручи 
до уваги одне і друге в смиренні душі, 
планує наступний рік з чистого арку-

ша паперу. Аналізуючи таким чином 
минуле, християнин робить усе мож-
ливе, щоб жити вже тут і тепер своє 
омріяне майбутнє в гармонії зі своїм 
Творцем.

Тож давайте спробуємо зробити під-
сумовуючий іспит сумління за увесь 
минулий рік.

Щоб глибоко проаналізувати вчинки, 
які ми зробили в певному часовому 
відрізку, іноді може бути корисним 
допомогти собі своєрідною анкетою, 
яка дає змогу досягти тих інтимних ку-
точків свідомості, які у вирі щоденних 
турбот можуть залишитися непоміче-
ними.

Моє ставлення та мої дії чи без-
діяльність у відношенні до Бога:

• Я справді вірю в Бога чи більше 
довіряю чаклунству, амулетам, 
забобонам, гороскопам чи «енер-
гійним» йогам?

• Яку останню книгу я прочитав, 
яка допомогла б мені відновити 
мою віру, розсіяти сумніви? (під-
казка: Біблія, «Вчені знаходять 
Бога» тощо).

• Я люблю Бога понад усе чи біль-
ше люблю матеріальні речі?

• Чи були у мене гроші, матеріаль-
ні речі, моя влада, зовнішність як 

пріоритет у моєму житті, відки-
даючи владу Бога в моєму житті?

• Чи я йду в неділю на Літургію і 
намагаюся відпочити в цей день 
разом з моєю сім’єю, присвячую-
чи спільно цей день Богові?

• Чи часто ходжу на сповідь, чи 
практикую духовні розмови з 
духівником?

• Чи присвячую я себе молитві, яку 
розумію як інтимний діалог з Бо-
гом?

Моє ставлення та мої дії чи без-
діяльність щодо ближніх:

• Чи добре я ставлюся до своєї ро-
дини?

• Я намагаюся зробити їх щасливи-
ми чи я хочу, щоб усе було лише 
так, як я кажу?

• Чи добре я ставлюся і чи справед-
ливий я до інших (колег на роботі 
і взагалі пересічних людей)?

• Чи допомагаю я нужденним?
• Я вбив когось (морально теж 

можна вбити), вчинив/вчинила 
аборт?

• Я вкрав те, що не моє?
• Чи повернув я те, що вкрав?
• Чи витрачаю я намарне час на 

роботі, у школі чи вдома?
• Чи бережно я ставлюся до при-
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ЯК ЗРОБИТИ ІСПИТ СОВІСТІ НА ЗАВЕРШЕННЯ РОКУ, 
ЩО МИНАЄ?
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речовини?

• Чи граю я в азартні ігри, марную-
чи потреби своєї сім’ї?

• Чи вчасно я сплачую свої борги?
• Я комусь заподіяв шкоду?
• Я погано говорю чи думаю про 

інших?
• Я брехав?
• Я пліткував?
• Чи був я чесним у своїх стосунках 

з іншими?
• Чи я лише критичний, негатив-

ний чи не вистачає милосердя у 
моїх думках до інших?

• Чи тримаю я в таємниці те, що 
має бути конфіденційним?

Моє ставлення та мої дії чи без-
діяльність щодо самого себе:

• Я намагаюся бути кращим з кож-
ним днем? Кращим не від когось 
іншого, а від того, ким я був учо-
ра?..

• Я аналізую свій характер?
• Я амбітний чи егоїст?
• Чи ставлюся я з повагою до свого 

тіла та свого здоров’я?
• Чи не занедбував я доброї звички 

щодо фізичних вправ та здорово-
го способу харчування?

• Чи не схильний я до поганих зви-
чок (куріння, алкоголь, наркоти-
ки)?

• Я позбувся поганих думок?

• Чи був я вірним у своєму шлюбі?
• Не бажав чужої жінки/не бажала 

чужого чоловіка?
• Чи погодився я на нечисті думки? 

Чи молюся я відразу, щоб відга-
няти нечисті думки чи спокуси?

• Чи був я чесним зі своїми друзя-
ми?

• Чи заздрю   я іншим через те, хто 
вони є, або через те, що вони ма-
ють?

• Чи вірю я, що Бог подбає про всі 
мої матеріальні та духовні потре-
би?

Цю анкету кожен може продовжити 
ще значно довше і глибше, заглянув-
ши в найпотаємніші куточки своєї 
душі. Однак, слід пам’ятати, що ці 
запитання далеко не спрямовані для 
моралізації себе чи інших. Вони є для 
того, щоб прийти до Бога, стати перед 
ним такими, якими ми є і повірити в 
Його любов і милосердя.

«Господь не втомлюється прощати, 
це ми часто втомлюємось просити у 
Нього прощення», – як нам часто про 
це нагадує Папа Франциск. Господь 
прощає завжди і ми навіть нічого не 
винні взамін за Його прощення, бо 
Христос Своєю жертвою вже заплатив 
за нас. Від нас потрібно лише повірити 
в Його любов, милосердя та з усіх сил 
намагатися змінювати своє життя. Го-

сподь хоче бачити нас щасливими!
Ці роздуми мають народити в нас 

оновлене бажання відбути нашу щиру 
сповідь, віддаючись у ній Його Божій 
волі, стати більш схожими на Ісуса, по-
бачити речі у світлі вічності, входячи 
щасливо в новий 2022 рік.

Дорогий Християнине, невже силь-
не відчуття провини ще досі не дає в 
тобі прорости паростку Божого мило-
сердя? Ти затаїв у своєму серці якийсь 
дуже важкий та страшний гріх? Це по-
роджує в тобі сумнів? Страх? Тривогу? 
У чому причина твого надмірного по-
чуття провини? Будь готовий покласти 
її біля підніжжя хреста. Бог просто так 
не відпустить тебе, Він замінить цей 
порожній простір чимось набагато 
прекраснішим, чимось, що дарує тобі 
більше радості, ніж те, що ти залишиш 
біля підніжжя хреста. Тож відкинь 
свою провину! Не потрібно носити її 
більше ні хвилини! Широко відкрий 
двері свого серця і дозволь Божій лю-
бові увійти до нього. Він прощає тебе 
знову й знову і дасть тобі сили поба-
чити, як твій духовний бій дозріває 
до перемоги. Якщо ти просиш, якщо 
ти каєшся, тобі прощається! Вставай 
з твого упадку! Не барися, біжи до 
сповідальниці, Господь чекає тебе, 
прийми це прощення якнайшвидше!

Уже невдовзі – новий рік і новий 
період життя для кожного з нас. А 
поки час підсумовувати та планува-
ти, читаючи цю молитву.

Боже, наприкінці цього року хочу по-
дякувати Тобі за усе, що від Тебе отри-
мав.

Дякую Тобі за життя і любов, які от-
римав і які давав, за квіти, повітря і 
сонце, за щастя і за сум, за те, що було 
можливе і те, що виявилось неможли-
вим.

Віддаю Тобі усе, що встиг цього року 
зробити: працю, речі, які створив са-

мотужки, і все, що вдалось змайстру-
вати власноруч.

Довіряю Тобі тих, хто мене любить і 
тих, хто не надто, мої друзів, тих, хто 
близько, і тих, що далеко, яких немає 
уже поруч, тих, які просили про до-
помогу і тих, кому вдалось допомогти, 
тих, з ким ділю життя, обов’язки, жалі 
і радощі.

Сьогодні, Боже, прошу Тебе: вибач 
мені недобре використаний час, не-
розумно розтрачені гроші, висловлені 
пусті слова, легковажне ставлення до 
любові.

Пробач мені пусті справи, погано 
виконану працю, життя без ентузіаз-
му, те, що так мало часу присвячу-
вав молитві, мою забудькуватість і те, 
що мовчав, коли слід було говорити. 
Покірно прошу вибачення.

Боже часу і вічності, Твоє є сьогодні 

і завтра, майбутнє і минуле. Напере-
додні Нового року, який от-от розпоч-
неться, довіряю Тобі раз і назавжди всі 
ті дні, які дозволиш ще мені прожити.

Прошу Тебе про спокій, щастя, відва-
гу, милосердя і мудрість для себе і для 
своїх близьких.

Хочу бути щодня сповнений оптиміз-
му і доброти. Охорони мої вуха від уся-
кого фальшу, мої уста від брехні, егої-
стичних слів і слів, які можуть зранити 
когось.

Але відкрий цілого мене для всього, 
що добре, щоби Твоє благословення 
могло наповнити мій дух.

Наповни мене добром і щастям, 
щоби ті, хто зі мною живе, могли від-
найти у моєму житті щось від Тебе.

Боже, дай мені щасливий рік і навчи 
мене свідчити своїм життям про Тебе.

В ім’я Ісуса. Амінь.

ГАРНА І МУДРА МОЛИТВА НА ЗАКІНЧЕННЯ РОКУ
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Це цікаво

Щороку, напередодні Різдвя-
них свят, ми неначе відправ-

ляємося в якусь дорогу. Про це дуже 
часто любить навчати Папа Фран-
циск, коли говорить про будь-я-
кий піст, зрештою його Великопо-
сне послання-2021 так і називалося 
«Отож ми вирушаємо в Єрусалим». 
І справді, життя кожної людини 
схоже на дорогу. Ми про це часто 
чуємо, говоримо і навіть до певної 
міри романтизуємо у своїх віршах, 
піснях чи книгах.

Це правда, що наше життя є дорогою 
і кожен свідомий християнин розуміє, 
що так, як воно мало природний поча-
ток, так матиме й логічне завершення. 
От тільки пам’ять наша часто любить 
про це забувати. Проживаючи з дня 
у день, ми рідко думаємо про момент 
відходу до вічності, живучи так, наче 
існує тільки те, що є поруч нас. Однак, 
кожен справжній християнин (маю 
на увазі не номінальних, але активних 
християн) покликаний розуміти, що 
фінішу в нашому житті, по суті, не-
має. Адже, окрім фізичного тіла, яке, 
безумовно, колись змушене буде по-
вернутися до «землі, з якої було взяте», 
маємо ще безсмертну душу, яка також 
змушена буде перейти до Вічності. 
Якою буде ця вічність – у великій мірі 
залежить від нас, але в ще більшій – від 

Божої ласки та благодаті, яка, як вчать 
правди нашої віри, «для спасіння душі 
є конечно необхідна».

Дія народження Божого Сина – це не 
одноразова акція. Бачите, в християн-
ському житті, і ми будемо про це пізні-
ше більше роздумувати, немає місця 
історичним подіям. Через участь у 
Божественній Літургії – ми завжди, 
разом з нашим Господом перебу-
ваємо тут і тепер. Слово «літургія» з 
грецької мови означає «спільне діло»: 
душпастиря і вірних – ми це знаємо, 
але слово «Божественна» означає, що 
остаточно тим, хто звершує це спільне 
діло є Господь. Він, як відомо «вчора, 
сьогодні, той самий навіки» (Євр. 13, 8), 
а тому його народження, смерть та вос-
кресіння – це те, що завжди Є.

І ось ми вступаємо в черговий період 
Різдвяного посту, мета якого дуже про-
ста – приготувати наші душі та тіла до 
приходу Божого Сина. Коли в сім’ї 
має народитися дитинка, сім’я якось 
по-особливому, з трепетом переживає 
цей момент. Молоді батьки, для яких 
це перша дитина, стараються приготу-
ватися практично до всього: це і при-
бирання (а може і ремонт, як було в 
моєму випадку) у житлі, купівля нових 
речей, приготування окремого місця 
для свого майбутнього чада, словом – 
це мить приємного приготування.

Подібно і в духовному житті, перед 
кожним великим святом Церква че-
рез піст старається підготувати нас, 
хоче, щоб ми подумали про щось віч-
не, про щось, що справді варте того, 
щоби готуватися. Повторюся, часто ми 
думаємо про те, що нас оточує: наші 
клопоти, робота, якісь відносини. В 
той самий час, ми вкрай мало думаємо 
про Небо, про вічність. І це помилка, 
адже, як казали святі: «Якщо Господь 
нам не цікавий зараз, як буде цікавий 
у Вічності?».

Проживаючи це життя, піклуючись 
виключно про його фізичні аспекти, 
ми схожі на туриста, який, скажімо, 
відправився на відпочинок за про-
грамою «all-inclusive». Він проживає 
п’ять, сім, десять днів і мимоволі може 
подумати, що це життя – його життя, 
що все, що його оточує – йому нале-
жить і що так буде завжди. Однак про-
ходить час, по закінченню якого його 
попросять залишити свій номер і він 
буде змушений повертатися до своєї 
реальності.

Десь такими я вбачаю і нас з вами, які 
проживаємо це життя, мов ті туристи. 
Здається, наче всі справи, все довко-
ла гіперважливе. Нам складно навіть 
припуститися думки, що в якийсь мо-
мент можемо покинути все це. Погодь-
теся, що ми думаємо про вічність, про 
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Це цікаво
Небо, про нашого Бога в кращому ви-
падку 1% свого часу, в той час, як 99% – 
ми присвячуємо собі, своїм клопотам, 
своєму тілу.

Саме тому, вступаючи в цей час Різ-
двяного посту, давайте трішки більше 
подумаємо про того, хто незабаром 
прийде до Вифлеєму, до нас. Разом із 
Марією та Йосифом, пастухами та му-
дрецями саме ми запрошені сьогодні 
здійснити це паломництво, цю духов-
ну подорож до вифлеємської стаєнки, 
де будемо бачити Воплочене Слово 
Боже.

Це Боже Слово ми запрошені слуха-
ти, читати, ним живитися та ділитися. 
І впродовж кількох тижнів підготовки 
до Різдва Христового, запрошую Вас 
також за допомогою цих коротких 
роздумів збагатитися Божим Словом.

Таємниця воплочення Божого сло-
ва - це таємниця послуху: Діва Марія 
слухає Ангела, Йосиф упокорюється 
Божому голосу, який приходить уві 
сні, зрештою Син, друга Божа Особа, 
починає свій шлях послуху Отцю. «Не-
хай буде не моя, але твоя воля, Отче» 
(пор. Лк. 22) пролунає через тридцять 
три роки, але вступ до цієї молитви 
присутній вже в поставі Бога у яслах.

Тому, ступаючи цим різдвяним ча-
сом, маємо насамперед навчитися 
слухати. Слухати і почути – це різні 

речі, про які ми також окремо будемо 
роздумувати, адже сьогодні, в чимраз 
гучнішому світі, все важче почути го-
лос Бога, який промовляє у тиші. Саме 
тому Різдвяна ніч, її містерія ховається 
в тиші. Нам важко це збагнути, навіть 
під час нашої Святої вечері, ми все рід-
ше колядуємо, натомість вмикаємо 
колядки по телевізору чи магнітолі. 
Тиша сімейної вечері, яку переривали 
хіба колядники, сьогодні, на жаль, все 
частіше наповнюється або рутинними 
балачками, або нудьгою.

Коли збираємося до когось у гості, 
скажімо на якусь урочистість, завжди 
стараємося принести гарний дарунок. 
Якщо людина для нас цінна, ми актив-
но готуємося до цього походу: пере-
глядаємо гардероб, доводимо до ладу 
свій вигляд, зрештою – обираємо сам 
подарунок. Чим більше ми любимо 
людину, до якої йдемо, тим ретель-
ніше обираємо, що їй подарувати. 
Подібно і сьогодні, коли вирушаємо 
до вифлеємських ясел, щоби побути 
поруч Новонародженого Спасителя, 
маємо себе запитати: а що я можу 
Йому подарувати? 

У церковних піснеспівах читаємо ось 
такі гарні слова: «Чим тобі, Христе, 
віддячимось за те, що ти задля нас з’я-
вився на землі як людина? Кожне бо 
створіння, що тобою постало, воздає 

тобі подяку: ангели − співання, небо − 
зорю, мудреці – дари, пастухи − спові-
щення чуда, земля – вертеп, пустеля 
– ясла, а ми – Матір-Діву. Споконвіч-
ний Боже, помилуй нас!» (Стихари на 
Вечірній).

Тому ступаючи цим часом Різдвяно-
го посту, готуймо своє серце – бо це і 
є найкращий дар, який можемо пода-
рувати Господеві, воплоченому Богові, 
який очікує нас у своїх яслах. Готую-
чи своє серце, послухом та покорою, 
спішімо, щоби принести Йому своє 
оновлене серце, повне любові, мило-
сердя та співчуття. Це буде, вочевидь, 
найбільше Різдвяне чудо, якщо ми 
справді раз і назавжди відвернемося 
від гріха та повернемо своє обличчя, 
серце і всього себе до Господа, що в ці 
дні так мирно спочиватиме у вифлеєм-
ських яслах.
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Зі сторінок історії УГКЦ 

Відродившись у Західній Україні, 
УГКЦ провела низку реформ, 

які стосувалися поділу єпархій, роз-
ширила юрисдикцію Верховного 
архієпископа та Синоду єпископів 
на всю Україну, окрім Закарпаття, 
де Греко-Католицька Церква має 
автономний статус.

2004 року тодішній глава УГКЦ Бла-
женніший Любомир (Гузар) прийняв 
рішення, затверджене Синодом, яке 
благословив Папа Римський, про по-
вернення осідку Верховного архієпи-
скопа Церкви зі Львова до Києва. Офі-
ційною датою повернення вважається 
21 серпня 2005 року. Від цього дня Гла-
ва УГКЦ іменується титулом «Верхов-
ний архієпископ Києво-Галицький».

Відтоді розпочався активний розви-
ток УГКЦ на теренах «великої» Украї-
ни. Під час останньої реорганізації 
УГКЦ наприкінці 2011 року в межах 
України було створено три нові митро-
полії — усі вони знаходяться на заході 
країни й охоплюють, окрім трьох гали-
цьких, ще дві прилеглі області.

Повернення осідку Глави Церкви до 
Києва та зведення Патріаршого собо-
ру Воскресіння Христового на березі 
Дніпра Любомир Гузар назвав симво-
лом «нашого внутрішнього єднання».

«Історія нашої Церкви, — розповідав 
Блаженніший Любомир засобам ма-
сової інформації, — налічує 1025 років 

від часів Хрещення Київської Русі. У 
1596 році частина Церкви вступила до 
Берестейської унії. Ми завжди підтри-
мували контакти і з Патріархом Кон-
стантинопольським, і з Апостольсь-
кою Столицею. З одного боку, це було 
для нас благословенням, а з другого 
— призвело до поділу в православній 
Церкві. Відтоді обидві наші Церкви не-
залежно розвивалися на території всієї 
України. Потім після поділу Польщі 
землі на схід від Збруча потрапили до 
рук Російської імперії, яка намагалася 
ліквідувати нашу Церкву. Це спричи-
нило переміщення нашого тодішнього 
митрополита до Львова (1806 р.) — на 
територію монархії Габсбургів, де ми 
могли безперешкодно розвиватися. 
Перенесення у 2005 році осідку гла-
ви УГКЦ зі Львова до Києва було по-
верненням до стану, що мав місце до 
поділу. Греко-Католицька Церква — 
це не західноукраїнська, а всеукраїнсь-
ка дійсність».

УГКЦ є частиною Вселенської Церк-
ви зі статусом самоуправної Верховно-
архієпископської Церкви. Її Глава — 
Верховний архієпископ — перебуває в 
єдності із Святим Апостольським пре-
столом у Римі. Серед 22 самоуправних 
східних Католицьких Церков вона є 
найбільшою.

Церква сьогодні
Українська Греко-Католицька Церква 

є найбільшою східною католицькою 
Церквою у світі. Вона налічує понад 
6,5 мільйона віруючих. Очолює УГКЦ 
Верховний архієпископ Києво-Гали-
цький, Блаженніший Святослав (Шев-
чук), який змінив на престолі карди-
нала Любомира Гузара в березні 2011 
року (Блаженніший Любомир подав 
прохання про зречення, прийняте Па-
пою Римським у лютому 2011-го).

Упродовж 1989–2011 років відбулося 
п’ять сесій Патріаршого собору УГКЦ: 
перша була присвячена проблемам 
нової євангелізації (1996 р.), друга — 
ролі мирян у житті сучасної Церкви 
(1998 р.), третя — соціальним пробле-
мам українського суспільства, зокрема 
щодо абортів, розлучень, корупції та 
алкоголізму (2002 р.), четверта — мо-
лоді (2007 р.), п’ята — монашеству (2011 
р.). За словами Блаженнішого Свя-
тослава, «сьогодні наша Церква крок 
за кроком у розбудові своїх структур 
прямує до патріархату». «І це є лише 
справа часу, — зазначив він на одній 
з прес-конференцій, — коли Святі-
ший Отець, відповідно до свого Уряду, 
оприлюднить це рішення. Тому, я ду-
маю, це скоріше є справа наших вірян, 
нашого духовенства будувати патріар-
хат, що ми й робимо кожного дня».
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ПОВЕРНЕННЯ ДО КИЄВА ТА УГКЦ СЬОГОДНІ
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Порадня 

Про стосунки з батьками 
розповів  у молодіжній про-

грамі о. Олександр Оріховський ОР.
Початок дорослішання 
18 років — це не стартова точка до-

рослості. Ісус Христос, маючи лише 12 
років, уже мав своє завдання, місію від 
Отця.  

«Чого ж ви Мене шукали? Хіба не 
знали, що Я маю бути при справах 
Отця мого?» (Лк 2,49). Цей випадок 
нам показує, що зріле, доросле життя 
формується ще у підлітковому віці.    

Свобода вибору 
Мудрість батьків полягає в тому, щоб 

відпускати своїх дітей, давати їм певну 
свободу, щоб вони уміли робити вибір.  

На прикладі спілкування Ісуса і Марії 
у Кані Галілейській ми бачимо, що 
Марія не примушує Ісуса виконати Її 
прохання — вирішити проблему від-
сутності вина. Марія вказує на пробле-
му і залишає Сину вибір, довіряючи 
Ісусові.    

Наслідки порушення свободи 
Кожна людина має вільну волю, дану 

від Бога. Це річ очевидна, але є багато 
випадків, коли діти йдуть навчатися 
на певну спеціальність чи факультет 
не за власним бажанням, а з огляду на 
батьків. Це приводить молоду особу 
до життя у смутку (злість на своїх бать-
ків або докір власного сумління через 
брак наполегливості у виборі). Також 

призводить до крайності — коли діти 
повністю перестають спілкуватися з 
батьками. Такі наслідки від підпоряд-
кування батькам є патологічними для 
обох сторін.    

Конфлікт із батьками  
Коли батьки нав’язують свою думку, 

не вдасться оминути конфлікту. Але 
конфлікт може бути добрим і кори-
сним! Подивімося на приклад святого 
Франциска Ассізького. Коли він був 
молодим юнаком, його батько був куп-
цем — відповідно, вони були заможні. 
Батько Франциска був упевнений у 
тому, що син продовжить сімейний 
бізнес та успадкує ремесло. Але Фран-
циск розпізнав своє покликання до 
іншого життя, що призвело до гостро-
го конфлікту з батьком — суду перед 
єпископом, адже батько сподівався на 
напоумлення сина. Історія закінчилася 
тим, що Франциск відійшов від сім’ї, 
чітко наполягаючи на своєму.  

У такому твердому рішенні полягає 
зрілість молодої людини. Бог дав кож-
ному у розпорядження одне життя; 
тому мудрі батьки радітимуть за вибо-
ри та рішення своїх дітей (одруження, 
навчання тощо).    

Межі у спілкуванні з батьками 
Варто ставити молоді щодо батьків 

певні межі, навіть якщо доведеться зіт-
кнутися з образою чи нерозумінням.  
«Так то полишає чоловік свого бать-

ка й матір і пристає до своєї жінки 
[…]» (Бут 2,24). 

Тверде слідування своїм мріям та ба-
жанням не означає цілковитого відме-
жування від батьків. У Божій заповіді 
«Шануй батька свого і матір свою» міц-
но закладена Божа мудрість. У певний 
момент, коли батьки стають слабкими, 
— ролі змінюються. Чудовим прикла-
дом цього є, як діти дбають про своїх 
старших батьків: коли заготовляють 
дрова, роблять покупки, всіляко тур-
буються. Створюючи уже власні сім’ї, 
потрібно пам’ятати про батьків, про-
являти свою любов через турботу до 
них.    

Пошук Божої мудрості 
Якщо батьки вміють довіряти своїм 

дітям: «Я не буду тебе контролювати 
постійно, ти сам відповідаєш за свої 
вчинки та рішення», тоді діти вміють 
добре розпоряджатися власним жит-
тям. У таких випадках у молоді про-
кидається бажання шанувати батьків, 
охоче приїжджати до них, ділитися 
своїм досвідом.  
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