ІІІ З’їзд мирян УГКЦ відбувся завдяки
католицькій доброчинній організації
«Допомога Церкві в потребі»

Ці матеріали Комісія УГКЦ у справах мирян пропонує для того, щоб всі охочі могли належно підготуватись до ІІІ З’їзду мирян УГКЦ «Покликання до
святості сьогодні». Запропоновані тексти допоможуть
ознайомитись із темами З’їзду, попрацювати разом і
окреслити напрями діяльності щодо формації та апос
толяту мирян УГКЦ на найближчі роки.

Упорядник о. Василь Білаш
Літературна редакторка Анна-Марія Волосацька
Дизайн логотипів Юрія Крукевича
Верстка Олесі Оринчин

Блаженний Володимир Прийма, покровитель мирян УГКЦ

Мученику Володимире,
ти був завжди вірний своєму обов’язкові.
Ти сумлінно і відважно сповняв його навіть у трудних
і небезпечних обставинах.
Ти не побоявся за це життя віддати.
Тож випроси й мені у Бога ласку сумлінного виконання
моїх обов’язків, радості і ревності у сповненні
моїх щоденних християнських повинностей. Амінь
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ПРОГРАМА

ІІІ З’їзду мирян УГКЦ
«Покликання
до святості сьогодні»
Програма на суботу, 3 листопада
Робочі сесії ІІІ З’їзду мирян УГКЦ
09:00 – 		Божественна Літургія (Патріарший Собор Воскресіння Христового)
10:00 – 		Початок реєстрації делегатів З’їзду
(Міжнародний виставковий центр, МВЦ)
10:30 – Частування
11:00 – Відкриття робочої сесії ІІІ З’їзду мирян УГКЦ:
		Спільна молитва
		Вступне слово Патріарха Святослава
		Виступи та привітання гостей З’їзду
1-ша пленарна сесія (доповіді):
11:45 – Апостолят мирян УГКЦ сьогодні
		 (о. Василь Білаш, голова Комісії УГКЦ у справах мирян)
12:00 – Документи Церкви та покликання вірних до святості сьогодні на
основі Апостольського повчання «Радійте й веселіться»
(д-р Юрій Підлісний)
12:15 – Формація та апостолят мирян, досвід Католицької Акції
			 (представники Католицької Акції з Італії)
12:40 – Місія парафії як спільноти святих у суспільстві, згідно з поглядами
Праведного Митрополита Андрея Шептицького (д-р Зиновій Свереда)
13:00 –		Обід
2-га пленарна сесія (праця у форматі WORLD CAFE – зустрічі в групах):
14:30 – Презентації посібника зі створення і проводу мирянських спіль
нот «Покликані до святості» та електронного каталогу мирянських
спільнот і організацій
14:40 – Представлення та обговорення напрацювань локальних з’їздів
		 щодо сучасних викликів і перешкод на дорозі святості
		 (по групах у 5-ти напрямках)
16:00 – Перерва на каву
16:30 –		Пошуки моделей реалізації покликання до святості у сучасному
світі (способи подолання перешкод на дорозі святості)
17:30 – Підбиття підсумків
18:00 –		Вечеря (МВЦ), Вечірня та Утреня (Патріарший Собор)
Повернення до готелю.
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ПРОГРАМА

ІІІ З’їзду мирян УГКЦ
«Покликання
до святості сьогодні»
Програма на неділю, 4 листопада
Форум «Відкриті двері УГКЦ»
11:00 – Божественна Літургія, яку очолить Патріарх Святослав
(Патріарший Собор Воскресіння Христового)
13:00 – Обід (фуршет в їдальні МВЦ і малий зал)
Виставки та презентації (зал №14 МВЦ):
• Виставка «До Світла Воскресіння крізь терни катакомб. Підпільна
діяльність та легалізація Української Греко‑Католицької Церкви»
(Інститут історії Церкви УКУ)
• Виставка «Святі очима дітей» із серії Міжнародного форуму
дитячої творчості «Золотий мольберт» (Місії «Постуляційний
центр беатифікації й канонізації святих УГКЦ»)
• Виставка картин «Світло для світу» Інституту Екуменічних Студій
(розміщено в Патріаршому Соборі Воскресіння Христового)
• Презентація молитовника для незрячих із шрифтом Брайля
(Катехитична комісія УГКЦ)
• Презентації видань УГКЦ
• Презентації мирянських спільнот та організацій УГКЦ
(презентації, стенди, слайди, знайомство, спілкування)
14:00 – Відкриття Форуму «Відкриті двері УГКЦ» (зал № 14 МВЦ)
14:15 – Свідчення про святість сьогодні:
• у сім’ї і родині (Андрій і Марта Свистуни)
• на парафії і Церкві (Оксана Кочерган)
• на навчанні та роботі (Мирослав Маринович, Тарас Кицмей)
• у суспільстві та різних середовищах (о. Андрій Зелінський, ТІ)
15:10 – Флешмоб, презентації, спілкування
16:00-17:30 – Панельні дискусії (зал № 7, № 8, № 9, № 11, № 15):
•		Формація і апостолят мирян сьогодні (модель КА)
Модератор – о. Володимир Мальчин
Доповідачі: о. Василь Білаш, бр. Назар Дуда, а також гості з Італії:
Марія Ґрація Тібальді (Maria Grazia Tibaldi), Марко Баджіо (Marco
Baggio), Ріта Бонотто (Rita Bonotto), Луціо Турра (Lucio Turra)
• Вихованню – ТАК: родина, школа, неформальна освіта, Церква і
духовний супровід.
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ПРОГРАМА ІІІ З’ЇЗДУ МИРЯН УГКЦ «ПОКЛИКАННЯ ДО СВЯТОСТІ СЬОГОДНІ»

Модератор: с. Христофора Буштин
Доповідачі: Оксана Сенчук, Анна Зварич,
с. Георгія Припутницька, о. Петро Майба
• Церква і суспільство: соціальна діяльність УГКЦ
Модератор: Григорій Селещук
Доповідачі: Андрій Васькович, о. Андрій Нагірняк
• Соціально-відповідальний бізнес
Модератор: Зиновій Свереда
Доповідачі: Руслана Лижичко
• Сучасні медіа і Церква
Модератор: о. Ігор Яців
Доповідачі: Олена Кулигіна, Ярина Ключковська,
Павло Казанцев
• Суспільно-політичні й моральні виклики сьогодення
Модератор: о. Олекса Петрів
Доповідачі: Віктор Єленський, Мирослав Маринович
17:30 – Проголошення Резолюції та дорожньої карти ІІІ З’їзду
мирян УГКЦ
17:40 – Молитва на закінчення Форуму та закриття ІІІ З’їзду мирян УГКЦ
Адреса Патріаршого Собору Воскресіння Христового:
вул. Микільсько-Слобідська, 5, м.Київ
Адреса МВЦ:
«Міжнародний виставковий центр», Броварський пр-т, 15, м. Київ
Павільйон № 3 (Вхід 3А) конференц-зал № 14 (2 поверх)
біля Патріаршого Собору УГКЦ.
Адреса готелю «Турист»:
Станція метро «Лівобережна»
вул. Р. Окіпної, 2, м. Київ
Тел.: +380 44 568 40 17
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ВИСЛОВИ УЧАСНИКІВ ФЛЕШМОБУ

про «Покликання до святості сьогодні»:

Анастасія Щирба
Святість – це те, до чого ми
зростаємо щодня.
Особливо це зростання
відчувається тоді, коли ми
перебуваємо у спільноті.
Христина Кутнів
Почала згадувати лекції про святість,
але зрозуміла, що це не потрібно, бо
вартує лише подивитися на людей,
які жили біля нас і своїм життям
засвідчили святість тут, на землі...
Міка Цаповська
Хочеться сказати багато (он як довго
говорила), але відповідь можна знайти
лише в Ньому. Бо святість кожного –
особлива, як особливим є покликання.
Єдине що... Тут потрібна відвага.
Відвага до ризику прожити життя
якнайкраще. Святість – це про любов.
Це як найбільший талан,
яким ми можемо захоплюватися.
Це найкраща подорож людини.
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ВИСЛОВИ УЧАСНИКІВ ФЛЕШМОБУ

Людмила Гридковець
Насправді святість проявляється
не тільки у великому, а й у малому.
Святі – це ті, хто сумлінно
виконує свою працю, хто дякує
Богові за кожен прожитий день…
Святими є ті люди, які, переживаючи труднощі, залишаються в любові.
Артур Погоріленко
Святість – це покликання.
Святість – це просто бути собою...
щирим, справжнім... і не проходити
повз потребуючого,
бути добрим самарянином.
Роман Гридковець
Святі – це ті, які знають,
що можуть свідчити своїм життям,
не бояться. Я хочу бути святим
і докладу усіх зусиль,
щоб ним стати! А ти?
Тетяна Трачук
Святість у щоденному житті –
це повне віддання себе Богові.
Святість – це не те, чого ми маємо
сьогодні цуратися, а навпаки – це те,
до чого ми маємо прагнути.
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ПЕРЕДМОВА

У процесі приготування до ІІІ Всеукраїнського з’їзду
мирян УГКЦ неодноразово виникали дискусії: якою ж має
бути тема, на чому важливо наголосити – на євангелізації,
Слові Божому, молитві, Євхаристії? Адже ж так багато є питань, на які варто сьогодні звернути увагу. Однак як це все
згрупувати, об’єднати, щоб цей З’їзд справді став доброю
нагодою переосмислити місію мирян, їхні формації та апос
толят саме сьогодні? Під час зустрічей оргкомітету постало
питання святості як основного покликання і місії кожної
людини – зростати у святості тут і тепер.
Тема З’їзду обрана за Божим провидінням, оскільки через місяць після її затвердження Папа Франциск звернувся
до всіх членів Церкви окремим апостольським повчанням
«Радійте й веселіться»1, у якому йшлося про покликання до
святості в сучасному світі. Цей текст наша Комісія переклала й видала окремим виданням.
До уваги взято також і візію світлої пам’яті Блаженнішого Патріарха Любомира (Гузара): «Святість об’єднаного
Божого люду», яку ще у вересні 2006 року Божого Синод
наших єпископів потвердив на десятиліття для розвитку
нашої Церкви. Саме ця візія й стала метою стратегії «Жива
парафія – місце зустрічі із живим Христом», а отже, про цю
мету й візію мали би більше знати й роздумувати не тільки
єпископи чи священики, а й миряни.
Саме тому йдеться про Божий люд (мирян під проводом
духовенства), для якого сьогодні мають бути важливими
1

Радійте й веселіться (Gaudete et exsultate). Апостольське повчання Святішого Отця
Франциска (Про покликання до святості в сучасному світі). – Вид-во Отців Василіян
«Місіонер», 2018. – С. 87.
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два поняття – «святість» і «об’єднання». Щодо святості, то
говоритимемо про святість на щодень, і особисту, і подружню, і сімейну, святість на місці навчання і праці, на парафії та у суспільстві. Щодо об’єднання, то це об’єднання до
спільної молитви і праці в різних спільнотах та на різних
рівнях (парафія, деканат, єпархія, Церква) – спільної дії як
єдиного церковного організму, Церкви в дії.
Відповідно до цих двох понять і побудовано концепцію
ІІІ З’їзду мирян УГКЦ та єпархіальних з’їздів. Матеріали, що
є у першій частині, мають на меті через серію авторських
статей представити різні аспекти святості: моральний, біб
лійний, літургійний; а також допомогти переосмислити
поняття «святість» не як недосяжну ціль, а як дорогу нашого щоденного життя, якою є сам Ісус – Дорога, Правда і
Життя (Йо. 14, 6). Ця святість не є якимось особистим здобутком, вона формується у спільноті Церкви, приймається від Христа через Святі Тайни, а віддзеркалюється через
служіння ближнім, як освячення життя у подружжі і сім’ї,
своїй родині і парафії, а також і на місці праці та в суспільстві загалом, яке перемінює у Церкву. Ця святість є втілена
і потверджена кров’ю новомучеників, ісповідників і праведників нашої Церкви, про яких йтиметься далі. Ця святість і
сьогодні має бути фундаментом і натхненням для всіх нас у
служінні Господеві, щоб ми не боялися праці над чеснотами, не боялися самопожертви, не боялися святості (Радійте
й веселіться, 32), не боялися бути святими (св. Іван Павло
ІІ до молоді в Україні).
У другій частині подано статті, які допоможуть нам побачити історичну перспективу того, які вже були зроблені
успішні кроки у розбудові мирянських рухів за часів Праведного Митрополита Андрея, як йому вдалося розвинути
різноманітні сфери життя нашої Церкви і підняти з упадку
українські парафії, селянство та народ загалом. Також коротко проаналізовано стан мирянських рухів, спільнот та
організацій сьогодні в нашій Церкві.
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ПЕРЕДМОВА

У третій частині розглянуто перспективи щодо майбутнього розвитку на основі позитивного досвіду Праведного Митрополита Андрея – пасторальної моделі формації та апостоляту мирян у формі мирянського руху «Католицька Акція» (див.
додаток №3: Спільне пастирське послання Митрополита
Андрея […] про важливість організації Католицької Акції).
Успіх Митрополита Андрея полягав у тому, що він закликав
і зумів об’єднати народ до спільної молитви, навчання і праці
в місії Церкви такими словами: «Дорогі браття і сестри! Поможіть нам, своїм єпископам, душпастирям, в організації
Католицької Акції, поможіть нам у поширенні Христового
царства любови та єдности в усіх ділянках нашого життя,
а ми запевняємо вас, що з цього вийде велика Божа слава і
найбільше добро нашого українського народу»2. Чи зуміємо
ми сьогодні об’єднатися на рівні родин, парафій, деканатів,
єпархій, комісій і курій, спільнот і організацій, асоціацій і
спілок, конфесій і церков під Одним Пастирем задля спільної молитви і праці для освячення і добра нашого народу? Чи
зуміємо сьогодні продовжити справу великого Митрополита
Андрея і візію Блаженнішого Любомира (Гузара) як стратегію
«Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом» та розвинути у «Живу Церкву в дії», яка немов закваска українського
суспільства перемінить та освятить увесь наш народ.
Основна мета ІІІ З’їзду мирян УГКЦ – переосмислити покликання до святості сьогодні як основу формації мирян і
віднайти найкращу пасторальну модель для апостоляту мирян нашої Церкви на зразок моделі Католицької Акції.
о. Василь Білаш,
голова Комісії УГКЦ у справах мирян

2

Спільне пастирське послання Митрополита Андрея та єпископату Галицької церковної провінції до духовенства і вірних про важливість організації Католицької Акції.
Том ІV, с. 204. Тут і надалі усі цитати праць Митрополита Андрея використовуватимемо із 4-томника: Митрополит Андрей Шептицький Документи і Матеріали 1899–
1944, Пастирські послання, Фундація «АНДРЕЙ», Видавничий відділ «Артос», Львів,
Том І–2007, Том ІІ–2009, Том ІІІ–2010, Том ІV–2013.
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КОНЦЕПЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ
ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО З’ЇЗДУ МИРЯН УГКЦ

Тема: Покликання до святості сьогодні.
Гасло: «Будьте святі, як Я святий!» (1 Пт. 1, 16) – із перекладу проф. о. Рафаїла Турконяка.
Загальна візія: У рамках ІІІ З’їзду мирян у Києві 3 листопада будуть проведені робочі сесії з’їзду «Покликання до святості сьогодні», а 4 листопада – форум «Відкриті двері УГКЦ».
Щоб належно приготуватись до цієї події, у єпархіях та
екзархатах попередньо проведено єпархіальні з’їзди мирян,
а після ІІІ З’їзду мирян УГКЦ у Києві, щоб втілити результати і поширити їх у єпархіях та екзархатах, рекомендуємо
провести єпархіальні форуми «Відкриті двері УГКЦ».
Мета стратегії УГКЦ – «Святість об’єднаного Божого
люду».
Мета ІІІ з’їзду мирян УГКЦ – переосмислити покликання до святості сьогодні як основу для формації мирян і віднайти найкращу пасторальну модель для формації та апос
толяту мирян нашої Церкви на зразок моделі Католицької
Акції:
• Допомогти мирянам осмислити покликання до святос
ті як найбільше благо – бути сьогодні святим Божим
народом, Церквою Христовою у сучасному світі;
• Випрацювати пасторальну модель цілісної формації
та активізувати служіння (апостоляту) мирян задля
більшого освячення нашої Церкви та всього українського народу.
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З’їзд присвячено світлій пам’яті Праведного Митрополита Андрея Шептицького не тільки тому, що дата проведення з’їзду майже збіглася із датою відходу до вічності
цього великого подвижника святості, але й тому, що цей
Божий чоловік є найкращим душпастирем нашого народу,
який опрацював і передав нам готову пасторальну модель,
програму розвитку Церкви, яку ми ще належно не прочитали, не вивчили і не зрозуміли. Тому цей з’їзд є нагодою перейняти цю пасторальну модель втіленої «Живої парафії»,
живої Церкви у нашу сучасну українську реальність.
Мета форуму «Відкриті двері УГКЦ» – створити майданчик, щоб представити нашу Церкву як живу і діяльну
Боголюдську установу, закваску Божого Царства у сучасному суспільстві, яка втілює євангельські цінності і є не лише
закритою у храмах, а й присутня у сиротинцях, школах, лікарнях, тюрмах, з воїнами на війні та з неповносправними
особами і їхніми родинами – з тими, хто найбільше в потребі.
Форум присвячено світлій пам’яті Блаженнішого Любомира (Гузара), ще одного подвижника святості наших днів,
духовного авторитета українського народу, який для Києва
став символом УГКЦ не тільки тому, що відважився перенести
осідок УГКЦ до Києва, але й тому, що не боявся бути святим,
щирим і відкритим до потреб інших, який завжди намагався
сповняти Божу волю у щоденному житті.
Цілі з’їзду:
1. Осмислити покликання до святості
• показати святість як основне покликання людини і те,
що в сучасному світі бути святим – це досяжно, що
святість реалізовується сьогодні в різних обставинах,
спільнотах, професіях, середовищах;
• змінити розуміння поняття «святість» – не тільки як
цілі, але і як шляху, дороги, якою є Ісус: «Я дорога, і
правда, і життя» (Йо. 14, 6);
15
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• пояснити про святість сучасними словами, медійними
посланнями – як нову дійсність і нову якість життя,
що сприятиме довгоочікуваним змінам;
• утвердити розуміння необхідності критерію святості –
перебувати в присутності Ісуса Христа, співпрацювати з Ним та дозволити Йому діяти через нас у цьому
світі сьогодні.
2. Розвивати апостолят мирян
• переосмислити покликання і місію мирян у сучасному
суспільстві;
• налагодити комунікацію, щоб розвивати апостолят
мирян;
• визначити напрями розвитку та поширення апостоляту мирян УГКЦ, а також сконсолідувати мирянські
спільноти, організації та активних мирян УГКЦ до
формації, спільної праці у Церкві та суспільстві, на
добро та освячення Божого люду;
• закликати мирян до активності в суспільно-політичному житті своєї батьківщини.
3. Жива Церква в дії (на зразок Католицької Акції)
• визначити напрями тіснішої співпраці мирян з ієрархією Церкви;
• активізувати і створити нові професійні середовища
мирян задля спільної праці у Церкві;
• віднайти найкращу пасторальну модель спільної учас
ті мирян у ієрархічному служінні і місії Церкви (на
взір Католицької Акції), а радше відновити модель
праведного Митрополита Андрея Шептицького.
Поставлені завдання перед ІІІ З’їздом мирян УГКЦ:
• провести соціологічні дослідження та моніторинг розуміння святості;
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• започаткувати й розвивати професійні середовища
(спільноти, асоціації);
• провести локальні з’їзди мирян на ідентичну тему по
всіх єпархіях та екзархатах УГКЦ як приготування до
ІІІ З’їзду мирян УГКЦ у Києві;
• провести ІІІ З’їзд мирян УГКЦ і в його рамках Форум
«Відкриті двері УГКЦ», який покликаний об’єднати
мирян-делегатів усіх єпархій УГКЦ у спільній праці, а
для багатьох киян стати дверима до УГКЦ;
• підбити підсумки та видати відповідну резолюцію,
декларації і заклики до церковних, державних та сус
пільних установ на основі соціологічного опитування
та роботи З’їзду;
• провести, по можливості, локальні форуми мирян
«Відкриті двері УГКЦ» по всіх єпархіях та екзархатах
для втілення напрацювань роботи ІІІ З’їзду мирян
УГКЦ.
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Частина 1.
СВЯТІСТЬ БОЖОГО ЛЮДУ

К

оли Господь Бог творив людину, Він сотворив її «на
свій образ, на Божий образ сотворив її» (Бут. 1, 27),
хоч як знаємо з Писання, що задумав багато більше, кажучи: «Сотворімо людину на наш образ і на нашу подобу»
(Бут. 1, 26). Коли ж звертається до пророка Мойсея, то каже:
«Святими ви мусите бути, бо Я – святий, Господь, Бог ваш»
(Лев. 19, 2), а сьогодні до нас промовляє устами апостола
Петра: «Ви будете святі, бо Я святий» (1 Пт. 1, 16). Тим самим Господь вказує нам на мету нашого життя – святість, а
це – бути подібними до Бога, творити себе на Божу подобу,
а радше співтворити себе разом з Богом – дозволити Богові
довершувати творити нас святими вже сьогодні для вічнос
ті. Саме «дозволити» Богові, бо Він давно вже міг би все довершити, але себе обмежив до певної міри, коли подарував
нам свобідну волю, якою маємо потвердити реалізацію Божого задуму щодо нас. Коли ж людина не прийняла цього
найкращого Божого задуму, то вперше вчинила гріх, помилку, яка закрила можливість їй бути святою. Та Господь «не
перестав творити все, поки нас на небо привів» (з Анафори
Літургії св. Йоана Золотоустого) і, за думками св. Іринея Ліонського, Бог сам став людиною в Ісусі Христі, щоб нам допомогти стати подібними до Бога через Христа: через Його
Слово, через Його Тіло (Євхаристію), молитву і співпрацю з
Ним у Його Церкві, якою є всі охрещені люди.
Місія Церкви – пророча, священича і царська. Пророча місія: Христос чітко говорить через апостолів всім нам
сьогодні (священикам і мирянам) – проповідувати Євангеліє, його читати, ним жити, і ту Добру Новину спасіння у
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Христі ширити по всьому світу для всякого творіння. Священича місія – Христос освячує нас всіх сьогодні у Святій Літургії через молитву і Євхаристію, в якій ми стаємо
одним тілом з Христом, тілом Його Церкви. Царська місія
– це коли ми, освятившись через Слово і Євхаристію, є подібними до Христа, або як каже ап. Павло «вже не я живу,
але Христос живе у мені» (Гал. 2, 20) і так з Ісусом сьогодні
йдемо освячувати світ, розширювати межі Божого Царства, проповідувати Божу любов і доброту до нас своєю
працею і любов’ю до ближніх. Така місія називається апос
толятом Церкви і цю місію впродовж двох тисяч років
успішно виконують тисячі і тисячі святих християн: апос
толи, мученики, ісповідники, праведники, святителі, преподобні, юродиві, безсрібреники, чудотворці, блаженні –
і всі ті, що вірні Христу Ісусові сьогодні.
В сучасному світі, повному викликів Церкві, саме поняття
бути християнином часто висміюють, а найвище покликання
християн – бути святими – принижують. Гірше цього, коли навіть самі християни часто не вірять в те покликання, думаючи
по-земному, що святість – це тільки для тих, кого після смерті
визнає Церква за якісь особливі їх заслуги, не зважаючи на
слова ап. Петра: «Ви ж – рід вибраний, царське священство, народ святий, люд, придбаний на те, щоб звістувати похвали того, хто вас покликав з темряви у дивне своє світло» (1 Пт. 2, 9).
Ця вибраність «від світу» є тією інакшістю (святістю) християн, яка і вимагає від нас іншої поведінки, аніж у дітей світу.
Найбільшою трудністю залишається питання як допомогти сьогодні кожному члену нашої Церкви повірити у
своє покликання до святості, прийняти цей дар і зреалізувати його? Багато християн сьогодні не можуть повірити, що
вони мають бути святими, бо на відміну від Старого Завіту,
в якому про святість людини не могло й бути мови через
неспокутуваний гріх – для нас сьогодні є відкритою можливість освячення через Ісуса Христа: Його Жертви – Святого Причастя; Його Слова – Святого Євангелія; і співпраці
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з Його Святим Духом у служінні Його Церкві – молитва і
праця, через які Господь нас освячує вже сьогодні.
За есхатологічним принципом «вже і ще ні» можемо
сміливо сказати, що ми вже є святі у Христі Ісусі, але ще
не в повноті через нашу неміч і мінливість цього світу. А
тому освячення починається з покори перед Богом і покаяння, яке також є даром Духа Божого у нас, Духа, який
«досліджує все, навіть глибини Божі» (1 Кор. 2, 10). А тому
покаяння, як ключ нашої свобідної волі, відмикає двері нашого серця для Господа Бога, щоб прийняти очищення і
освячення. Тоді стається чудо – Божа природа проникає в
людську і людська стає здатною сприймати таїнственність
Божої природи, яка є святістю, яка є любов’ю, об’явленою
у світі через Христа.
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Марія ЯРЕМА,

доктор морального богословія

1. Моральний аспект святості:
святість «тут» і святість
як прийнятий дар
Якщо говорити з християнами про святість, то у більшос
ті з них, на жаль, спостерігаємо невластиві реакції: вони або
заперечують її реальність, стверджуючи, що людині неможливо її осягнути, або ж, навпаки, визнають її реальність, але
переконуючи, що святість – виключна заслуга людини. Є
ще й інші невластиві християнству уявлення про святість,
але тут йтиметься саме про ці дві згадані помилкові позиції.
Чому власне помилкові? Тому що, згідно з такими уявленнями про святість, просто неможливо бути християнином.
У випадку, коли святість визнають недосяжною для людини у цьому світі, виникає доволі логічне запитання: А як вона
стає досяжною у майбутньому? Предестинація? Тобто Бог визначає, кому стати святим, а кому ні? Бо якщо ніхто на землі
не може бути святим, то як набуває цю здатність у Небі? Тоді
виглядає, що на землі усі живуть в однаковій неможливості
бути святими, а в загробному світі невідомо з яких причин
раптом одні отримують таку можливість, а інші – ні. А це явно
суперечить Святому Писанню і Традиції Церкви. Писання
каже, що Бог «хоче, щоб усі люди спаслися» (1 Тм. 2, 4), а в іншому місці засвідчує: «Воля Божа: святість ваша» (1 Сл. 4, 3).
Отже, як міг би Бог хотіти спасіння всіх людей, якщо би
святість була не всім доступна? Лише праведники ввійдуть
Господніми воротами у спасіння, каже псалом (пор. Пс. 118
(117), 20). Тоді або усі автоматично стають праведниками після смерті (а це суперечить описові суду в 25-й главі Євангелія
від Матея), або Бог не хоче, щоб усі спаслися (що суперечить
вище наведеній цитаті). Тому теорію про те, що святість недосяжна у цьому світі, слід відкинути. Мало того, що вона є
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досяжна в цьому світі, вона є обов’язком тут і тепер, бо там і
тоді вона не візьметься нізвідки.
Сказане вище може бути неправильно проінтерпретоване
як нібито твердження про те, що святість залежить лише від
того, як ми тут, у цьому світі, проживаємо своє життя. Тобто,
якщо ми правильно живемо і суттєво не порушуємо Божих заповідей, то святість нам «зарезервована», а якщо неправильно
живемо, то святість нам недосяжна ні в цьому віці, ні в майбутньому. Це інша крайність і викривлене розуміння. Чому? Тому
що святість не є заслугою людини. Єдине, що людина може собі
«заслужити», то те, що вона прийме дар святості, їй задарма даний. Виглядає, ніби ми входимо у суперечність. Трохи вище ми
говорили про те, що святість залежить від нашого «тут і тепер»,
а ось на цьому місці кажемо, що залежить, по суті, не від нас, а
від Дателя всякого добра. Такої суперечності насправді нема. Річ
у тому, що Бог дарує нам святість, але святими ми стаємо лише
тоді, коли «тут і тепер» співдіємо цьому величезному дару. Це
так само, як із будь-яким дарунком. Якщо хтось мені дарує, наприклад, книжку, а я не хочу взяти її до рук, заплющую очі, щоб
не бачити її, затуляю вуха, щоб не чути, коли хтось мені її читає,
то я залишуся без цієї книги і не знатиму, не розумітиму її змісту.
Хоча книга була мені подарована, але я не знатиму, про що вона.
Так і зі святістю. Вона цілком нам дарована через святі таїнства:
Хрещення, у якому ми народжуємося до життя вічного та безгрішного; Миропомазання, у якому ми сповнюємося і скріплюємося Святим Духом; Євхаристії, в якій ми причащаємося Святого святих. Святість дарується і через інші таїнства, і благодать
цих таїнств завжди не від нас, але може стати «нашою», якщо
захочемо їй співдіяти. Іншими словами, святість походить не
від нас і не від нашої моральної досконалості. Про це чудово
пише св. апостол Павло: «Довідавшися, що людина оправдується не ділами закону, а через віру в Ісуса Христа, ми й увірували
в Христа Ісуса, щоб оправдатися нам вірою в Христа, а не ділами закону; бо ніхто не оправдається ділами закону» (Гл. 2, 16).
Апостол розвиває цю тему, кажучи, що якби оправдання (спа22
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сіння, освячення) було би від виконання закону, тобто від людської досконалості, то хрест Христовий був би непотрібний.
Бо навіщо Христові було вмирати на хресті, якщо і без Нього
люди могли б увійти у давній рай (пор. Гл. 2, 21)? Тому насправді
маємо визнати, що святість – це дар, а не заслуга. Єдина наша
заслуга – це прийняти дар.
Знову ж таки, сказане вище дехто може неправильно зрозуміти як дозвіл не виконувати Заповідей Божих, бо ж і так
від їх виконання нічого не залежить. Це не так. Бо власне виконання Заповідей і є прийняттям дару спасіння, освячення,
оправдання. Виконувати Заповіді, всім серцем намагатися
служити Богові та людям – це «простягання рук» до дару святості. Натомість невиконання Заповідей, нехтування Божим
Законом – це «ховання рук за спину», коли Бог дарує благодать святості і спасіння.
Християни покликані бути святими. Апостол Павло, коли
пише у своїх посланнях про християн, то так їх і називає «святі».
І справді, християни не можуть не бути святими. «Як той, хто
вас покликав – святий, так само й ви самі усім вашим життям
станьте святі, написано бо: «Ви будете святі, бо я святий»», –
звертається до християн інший первоверховний апостол
(1 Пт. 1, 15–16). Святими християни покликані стати у цьому світі, а в майбутньому хіба постійно зростати у святості та
обожествленні. Христос прийшов у цей світ як людина і «тут»
свято жив. Водночас Господь Ісус навчав нас, що без Нього ми
нічого не можемо чинити (пор. Йо. 15, 5), тому і святості не
можемо осягнути без Його благодаті. А й сама благодать невистачальна, щоб бути святим; це добре нам ілюструє епізод у
Назареті, коли Ісус не міг зробити там ніякого чуда через невіру жителів (див. Мр. 6, 5–6). Так і зі святістю: без нашої віри,
старання, виконування Заповідей Господь не зможе сотворити
чудо освячення. Бо Бог не діє насильно, а покликає у благодаті.
Святість – це від Бога. Прийняти ж благодать святості – це від
нас. Прийняти її «тут» – це від нас. Інакше неможливо бути
святим, як і неможливо бути християнином.
23

Частина 1. СВЯТІСТЬ БОЖОГО ЛЮДУ

о. Захар МИХАСЮТА,

голова Комісії УГКЦ у справах мирян
Коломийської єпархії

2. Біблійний аспект святості:
поняття «святість»
у Святому Писанні
Ідея «святості», хоч і з різними акцентами та перспективами, є у всіх релігіях. У семітському світі, зокрема в ханаанян, як загалом у всіх поганських релігіях, термін «святість» виражає переважно поняття таємничої сили, яка
пов’язана з божественним світом, і властива конкретним
особам, місцям, установам та об’єктам. Із цієї сили випливає, як характерний елемент, концепція поділу: святе має
бути відокремлене від профанного (світського, мирського, буденного), щоб могти зберегти свою специфіку і, водночас, щоб профанне не піддалося впливові небезпечної
енергії святого. Таким чином святість набуває надзвичайно складного значення, що містить поняття «священний»
та «чистота», особливо пов’язані з обрядовими культовими поклоніннями.
Ізраїль хоча і прийняв ханаанську термінологію, яка стосується святості, але глибоко переосмислив цю концепцію, так
що терміни «святий», «святість», «освячувати» (усі походять
від семітського кореня qdš, євр.  שדקкадóш) стали одними з
найбільш характерних і значних біблійних одкровень.
I.
СВЯТІСТЬ У СТАРОМУ ЗАВІТІ
У всьому Старому Завіті слово «святий» – це термін,
який можна абсолютно й повно застосовувати лише до
Господа (YHWH, Ягве), до Бога Виходу та Завіту, оскільки
він визначає невимовний вимір Його таїнства. У світлі цієї
фундаментальної правди віри Ізраїля (тільки Господь є свя24
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тим!), вживання цього терміна стосовно Ізраїля, храму, Сіо
ну, культових предметів дає нам змогу сприйняти таїнство
Бога як любов, яка об’являється через постійне здійснення
спасіння в історії свого народу.
1. «Свят, свят, свят Господь» (Іс. 6, 3).
Значення, яке слово «святий» набуває у біблійному одкровенні Старого Завіту, явно можемо побачити в Осії 11, 9:
«Не виконаю палаючого гніву мого, не буду нищити більш
Ефраїма, бо я – Бог, не людина; Святий посеред тебе; я не
вломлюся в місто».
Як видно з паралелізму «Святий» тут означає Господь як
«Бог, а не людина», отже, вказує на найсокровеннішу таємницю Його сутності (див. також Aвакум 3, 3; Амос 4, 2, Господь
клянеться своєю «святістю», тобто собою). Для Осії Божа
святість полягає у Його любові: любові батька, який звільняє
свого сина з Єгипту і навчає ходити (пор. Ос. 11, 1–4), любові
чоловіка, який прощає і оновлює свою дружину, щоб могла
жити у відчутті спасіння, а отже, і в єдності з Ним через союз-завіт (пор. Ос. 2, 16.21–25). У цьому контексті «святість
Бога» є як джерело вічної милості, яка оновлює і перемінює
життя Ізраїля як народу Виходу і Завіту.
Про це ж розповідає видіння Ісаї, як описано в Іс. 6, 1–11.
Господь є «святим, святим, святим» (6, 3), тобто «святість»
становить типовий і абсолютний вимір Його буття. Цей
вимір Його природи проявляється на землі як «слава», як
сила любові, яка спасає. Святий Господь, по суті, є Царем
(Іс. 6, 1.5), який відкриває своєму народові шлях, що веде до
з’єднання життя з Ним. Якщо людина грішна, зустрічаючи
Святого Бога, відчуває, що має померти (пор. Іс. 6, 5), Ісая
стає пророчим знаком того, що святість Бога поводиться з
людиною не як енергія, яка руйнує, а як любов, яка спасає,
прощаючи і запрошуючи до спасительної місії. Цей спасительний вимір Божої святості наголошено висловом «святий
Ізраїля», який придумав Ісая і міститься тільки у книзі, яка
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має його ім’я, і в текстах, які залежать від нього (Іс. 1, 4; 10, 20;
12, 6; 30, 11–12; 43, 3.14; 49, 7; 60, 14; 2 Цар. 19, 22; Єр. 50, 29).
Якщо термін «святий» вказує на Бога як Бога, тобто в Його
радикальній відмінності від людини і від кожного створіння, то вислів з «Святий Ізраїля», у глибокій гармонії з усією
традицією Виходу та Завіту, висвітлює тайну Ягве, який, будучи Богом, спілкується з людиною і об’являється їй, щоб
зробити її учасником свого життя і, певним чином, своєї
природи. Господь як «святий Ізраїля» є вогнем, який очищає
свій народ від усякої нечистоти, це сила, яка здійснює суд
над усякою невірністю (пор. Іс. 10, 16); однак Він передусім
є тайною любові та благодаті, яка збуджує довір’я і надію в
тому, хто відкривається Йому (пор. Іс. 30, 15). Цей аспект
матиме історичний розвиток у Второ-Ісаї, для якого Святий
Ізраїля є єдиним Богом, єдиним спасителем, який реалізує
новий Вихід (пор. Іс. 43, 3–5.16–21); є Творцем свого народу,
який любить вірною любов’ю і подружньою ніжністю (пор.
Іс. 54, 4–10), який Своїм милостивим прощенням відкриває
шлях істинного Виходу в радості та мирі (пор. Іс. 55.5–12a).
Цей глибокий сенс, який слово «святий» набуває у вірі
Старого Завіту, засвідчили не лише пророки. Вони тільки поглибили літургійну традицію, якою Ізраїль керувався, щоб
актуалізувати спасительну подію Виходу в житті зі справжнім спілкуванням із Богом. Ми маємо цінне свідчення про цю
традицію у Псалмі 99, де потрійне визнання Господа святим
(вірші 3.5.9) окреслене різними суміжними темами: спасительне царювання Господа, яке проявляється в Сіоні та над усіма
народами (вірші 1–2); ведення Ізраїля шляхом законності та
справедливості (вірш 4, пор. Іс. 5, 7); одкровення, яке особливо
виражається в культі, у послусі «Слову» і в пережитті божест
венного прощення (вірші 6–8, вірш 8бв М. Дахут перекладає
так: «Ти став Богом, Який прощає, той, хто очищав їх від їхніх
злодіянь»).
Звертаючись до літургійної і пророчої традицій, Єзекиїл
після падіння Єрусалима в 586 році до Христа підбадьорює
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вигнанців, проголошуючи, що Господь «освятить» свій народ, тобто покаже свою святість, відлучивши свій народ від
поган і повернувши його на Свою землю (Єз. 36, 23–24). Дія,
якою Бог відкриє «святість» своєї спасительної присутності,
досягає апогею у провіщеній тут глибокій трансформації.
Посилаючись, власне, на обіцянку Нового Завіту в Єр. 31,
31–34, Єзекиїл говорить про Господа, який очищає свій народ, даючи йому нове серце й новий дух. Це той самий Дух
Божий, завдяки якому Ізраїль може жити в «новий» спосіб,
у живій єдності з Господом, як це зазначено у формулюванні завіту: «Ви будете моїм народом, і я буду вашим Богом»
(Єз. 36, 28).
Отже, визнання святості Бога спрямовує віру до найбільш глибокої і невимовної божественної таємниці, водночас виявляє «приховане» буття Господа і Його спасительну
присутність, яка спрямовує життя Божого народу до духовного розвитку в контексті Виходу та Завіту.
2. Святий народ Господній.
Те, що термін «святий», який став характерним для позначення невимовної таємниці Бога в його трансцендентності,
застосовують до Ізраїля як «народу Господнього» є, мабуть,
найяскравішим свідченням величі, досягнутої вірою Старого Завіту. Це відбувається саме в богословсько-духовному
роздумі второзаконної школи. «Бо ти народ святий у Господа, Бога твого» – на це сміливе твердження ми натрапляє
мо в деяких важливих уривках Второзаконня (Втор. 7, 6; 14,
2.21; 26, 19; 28, 9). Святість Ізраїля можна розуміти лише як
участь у Божественній святості, а отже, в Його бутті, у Його
житті, у Його любові. Тому святість народу розглядається
як плід божественного вибору, який був спрямований на те,
щоб вчинити Ізраїль «особистою власністю» (segulah) Гос
пода та через це тісно з’єднаним і життєво орієнтованим на
Його Особу. Цей вибір був зроблений не через попередні
особливі заслуги Ізраїля, а тільки з любові Господа й вічної
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вірності своїм обіцянкам (пор. Втор. 7, 6–7). Звідси випливає, що Ізраїль ніколи не міг би ствердити, що він святий
народ Господа, якщо б перед тим Бог сам не зробив його таким своєю благодаттю і не відкрив це через своє Слово (пор.
Втор. 26, 18–19).
«Святість» Ізраїля також тісно пов’язана з тим, що він
є «народом Господнім», тобто з формулою завіту, якою богослов’я Второзаконня бажає відтворити в усьому багатст
ві реальність причастя-єдності життя, що з’єднує Ізраїль
з Богом. Ця даність походить від тієї самої патріархальної
традиції і тому її важливо розглядати як серце всього одкровення, будучи через формулу завіту тісно пов’язана з образом синівства та образом подружжя (пор. Ос. 2, 1.21–25).
Дійсно, у Второзаконні 14, 1–2 твердженню, що Ізраїль є
«народом святим у Господа», передує урочиста заява про те,
що всі ізраїльтяни є «дітьми» Господа, їхнього Бога.
Єдність із Господом у пережитті Його подружньої любові може бути нечітко вираженою у Второзаконні, бо ця
книга часто закликає Ізраїль «держатися» свого Бога (див.
Втор. 4, 4; 10, 20; 11, 22; 13, 5; 30, 20; пор. Нав. 22, 5; 23, 8;
2 Цар. 18, 6). Зате у пророка періоду після вавилонської
неволі чітко представлена як дар Господа, який оновлює і
освячує свій народ, порівнюючи його до «незайманої дів
чини» (Іс. 62.4–5.12).
Святість, що дана народові як участь у житті та сім’ї Бога,
обов’язково передбачає суттєву й неодмінну конотацію: Ізраїль повинен у будь-який спосіб виражати свою ідентичність святого народу Господнього. У зв’язку з цим важливо зазначити, що твердження про святість народу Божого
поєднане у Второзаконні із зобов’язаннями, покладеними
на Ізраїль: «…ти ходитимеш його дорогами та додержуватимеш його установи й заповіді і рішення та й слухатимешся
його голосу» (Втор. 26, 17–19, пор. Втор. 7, 6.9). Тобто плодом того стану, у який Бог ставить Ізраїль, є моральне життя народу, і це є вираженням самої святості Бога, як є ка28
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тегорично стверджено в так званому «законі про святість»:
«Святими ви мусите бути, бо я – святий, Господь, Бог ваш»
(Лев. 19, 2).
Із цього погляду після звістки, що святий Бог вкладе свого «духа» в нутро свого народу (Єзек. 36, 27), гріх показано як
бунт, зворохоблення, яке завдає смутку «духові його святому»
(Іс. 63, 10). Аналогічно досвід прощення буде зустріччю з вірною та милосердною любов’ю Господа, який не позбавляє розкаяного грішника свого «духа святості» (пор. Пс. 51, 13).
3. Знаки Божої святості.
У світлі Божої святості, що належить через благодать Ізраїлю, по-особливому виникають деякі постійні знаки, які
спрямовують народ Старого Завіту на віру у святого Бога.
Так серед людей постає священик – знак святості Господа,
– який освячує весь народ і кличе його на жертовний бенкет для єднання з Богом (пор. Лев. 21, 6–8). Ця символічна
функція священства яскраво виявляється у первосвященикові, який носить на голові золоту пластинку з гравіюванням «святий для Господа», тому, властиво, може прикликати
прощення і милість святого Бога на весь народ (див. Вих. 28,
36–38).
Також назорей, який через пожиттєву або тимчасову
обітницю зобов’язувався до суворого стандарту життя, був
даром Господа, в якому виблискувала сила божественної
святості на користь Його народу (див. Бут. 49, 26; Втор. 33, 16;
Суд. 13, 5–7.14; 16, 17, 1 Сам. 1, 11; Чис. 6, 5–8).
Термін «святий» також застосовують до певних об’єктів,
пов’язаних із культовою сферою. Якщо тут більш очевидний ханаанський вплив, то варто наголосити, що «святість»
не є додатком, як якась неконтрольована сила, що перебуває у таких об’єктах, але, тільки будучи призначеними для
поклоніння Господу, вони стають знаком або пригадуванням Божественної святості, що спасительно діє для Його
народу. Так кивот є святим, тому що це символ присутності
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Господа, який говорить із Мойсеєм і через нього з усім народом (Вих. 25, 10–22; 1 Сам 6, 20). Святим є храм, тому що
він виявляє спасительну присутність Господа (Вих. 25, 8;
Пс. 11, 4; Ав. 2, 20), який дарує своє благословення (Пс. 118, 26),
своє слово (Пс. 60, 8) та свою допомогу (Пс. 20, 3), вислуховуючи й виповнюючи молитви свого народу (1 Цар. 8, 30–40). Святими є жертовні приноси (пор. Лев. 6; 8, 31 і наступні; 14, 13),
тому що жертвоприношення у його численних формах є ознакою людини, яка, приймаючи Божий дар примирення, сягає єдності з Господом (і так перебуває у справжній динаміці виходу: пор. Вих. 19, 4). Святою, навіть якщо по-різному,
є обстановка храму, зокрема, жертовник (пор. Вих. 29, 36) і
різні об’єкти, що використовують для храмового богослужіння. Хоча пізній юдаїзм не завжди уникав небезпеки матеріа
лізованого сприйняття (Мт. 23, 17.19), однак, біблійні текс
ти пропонують законодавство й засвідчують лінгвістичну
практику, яку вживають в культі, звідки розуміємо, що все це
має на меті спрямувати віру Ізраїля на досвід святого Бога і
водночас нагадувати народові про життєві необхідності, що
випливають із союзу з Богом (пор. Нав. 24, 19–20). Цей символічний вимір підтвердив ілюстративно Второ-Захарія, для
якого в месіанських часах навіть найпростіші речі повсякденного життя будуть оповиті спасінням Божим, а отже, зможуть бути позначені написом, зарезервованим для первосвященика: «Святий для Господа» (Зах. 14, 20–21).
Врешті «святість» стосується часу свята, оскільки це
«сьогодні», у якому Господь скликає свій народ, щоб той у
святкуванні відновив пам’ять про Вихід для його реалізації
у власному житті з віри та вірності Завітові (пор. Втор. 29, 3).
По-особливому святою називається субота (пор. Іс. 58, 13),
оскільки це день, коли Ізраїль досвідчує, що Господь є Той,
хто його освячує (Єз. 20, 12.20) і робить його учасником
Свого «відпочинку» (Вих. 20, 8–11; 31, 8–17).
Суть святкування, що представлено як час «святий», максимально виражений у період ювілею, коли проголошення
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святого року збігається з оголошенням про «визволення»
для всіх мешканців країни (пор. Лев. 25, 10). Святий час,
врешті-решт, є днем, у якому на особистому та всенародному рівні відбувається спасительний Вихід від рабства до
свободи й відновлюється єдність із Господом, живим Богом,
у досвіді Його любові та Його милості (пор. Іс. 61, 10–11).
II.
СВЯТІСТЬ У НОВОМУ ЗАВІТІ
Новий Завіт отримує поняття «святість» від старозавітної віри та надає йому особливо інтенсивного значення. Ця
інтенсивність походить від пасхальної віри Церкви та досвіду єдиного Бога, який в Ісусі розкривається у своєму невимовному багатстві Отця, Сина і Святого Духа.
1. Обличчя Трисвятого Бога.
Писання Нового Завіту постійно припускають святість
Бога. Проте є деякі явні твердження, по-особливому значущі. У літургійному гімні Апокаліпсису знову лунає трисвяте
Ісаї, поєднуючи тему божественної святості зі спасительною
всемогутністю (Од. 4, 8). Святість і всемогутність Бога є термінами, які взаємно висвітлюють один одного (див. Лк. 1, 49),
щоб стати радісним досвідом у народі, який приймає одкровення Бога Виходу, «Хто був, хто є і хто приходить».
Оскільки істинний Вихід – це те, що здійснив Ісус (Лк. 9, 31):
Бог є «Отцем святим» (Йо. 17, 11), який відкриває свою славу в хресті й у воскресінні свого Сина. У Йоана 12 численні
натяки на основні теми Ісаї 6 дають змогу стверджувати, що
для четвертого євангелиста святість Божа повністю проявляється в «піднесенні» Сина, тобто в Його смерті та воскресінні. Слава Божа наповнює всю землю, бо Ісус «піднесений
... притягує всіх до себе» (Йо. 12, 32). Отже, святість Божа
тісно пов’язана з Його бездонною любов’ю (Йо. 3, 16), що
розкривається в любові Ісуса (Йо. 13, 1), який дає Своє життя, щоб всі могли мати життя вдосталь (Йо. 10, 10).
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У цьому стосунку святість Божу представлено як основний фундамент покликання християн та мотивацію їхнього оновленого життя (див. 1 Пт. 1, 15–16). До цієї спасительної дійсності належить перше прохання молитви,
якої навчає Ісус: «Нехай святиться Твоє ім’я». Цим, власне,
просимо Бога виявити свою святість, звіщаючи спасіння,
яке здійснив Син, роблячи таким чином людей учасниками
своєї любові, свого життя, свого Духа.
Святість Бога в Новому Завіті повністю належить Ісусові.
Він є святим, тому що Він є Сином Божим (див. Лк. 1, 35), і
тому бере участь у житті Отця. Будучи «Святим Божим», Він
володіє Святим Духом Божим і є Дателем цього Духа, який
перемагає сили зла (див. Лк. 4, 34; Мр. 1, 24). У Йоановій традиції вислів «Святий Божий» наголошує на тому, що Ісус отримує ті самі атрибути Бога (пор. Йо. 6, 69; Од. 3, 7 і 6, 10), має
слова життя вічного, оскільки об’являє Отця (Йо. 6, 68, пор.
Йо. 1, 18; 14, 9.20) і дає помазання Святого Духа (1 Йо. 2, 20).
Беручи участь як Син у святості Отця, Ісус показує себе своїм
життям «святим слугою» (Ді. 3, 14; 4, 27.30), тим, хто виповнює місію «слуги Ягве», даючи власне життя в жертву спасіння та примирення (пор. Іс. 53.10, 1 Пт. 1, 18) для всіх людей
(пор. Іс. 42, 1–4; 49, 1–6; Рим. 3, 21–24; Ді. 4, 10–12). Особис
та святість Ісуса проявляється у святості його відкуплення:
Він освячує себе (приймає у своє людське існування святість
Отця), щоб усі, хто вірує в Нього, стали учасниками святос
ті і слави Божої (пор. Йо. 17, 19.22). Ця спасительна Ісусова
дія досягає своєї кульмінації у воскресінні, коли Він є «установлений сином Божим у силі, духом святості» (Рим. 1, 4).
Своїм воскресінням Ісус, навіть у власній людській природі,
сповнений повнотою Святого Духа й отримує від Бога силу
виливати Духа, який є джерелом всього освячення (див. Йо.
7, 37–39). У Його славному воскреслому стані Ісус може бути
визначеним як «той, хто освячує», і, своєю чергою, ті, які вірять у Нього, оскільки вони отримують Його Духа, є «освяченими», тими, яких Бог вводить у своє життя (Євр. 2, 10–11).
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Стосовно Бога, термін «святий» використано в Новому
Завіті на позначення насамперед Святого Духа. Він є на початку відкупительного народження Ісуса (Мт. 1, 18; Лк. 1, 35)
і Його місії спасіння (Мт. 3, 13). Сходження Духа на Ісуса
при хрещенні означає, що Його послав Бог, щоб сформувати нове людство, звільнене від сили зла. Це особливо виражено в Луки, який показує в Євангелії (3, 21–23), що через
хрещення Ісуса і сходження на Нього Духа Святого розпочинається діяльність Спасителя, чим відсилає нас до події
П’ятдесятниці (Ді. 2, 3–4), коли Дух наповнює всіх своєю
присутністю й ознаменовує початок місії Церкви. Обіцяний
у Старому Завіті як характерний дар Нового Завіту (пор. Єз.
36, 24–28, читати у світлі Єр. 31, 31–34), Дух дає пережити
великий досвід спасіння, у якому живе з радістю і діє Церк
ва Нового Завіту. Прикметник «святий», достосований до
Духа, хоче, властиво, наголосити, що це Той, хто реалізовує
божественну святість у народі Нового Завіту, оскільки передає життя Отця і Сина. Справді, через Духа Божа любов
виливається в серця вірних (Рим. 5, 5), позаяк вони отримують дар синівської гідності (Рим. 8, 14), і стають введені
в «істину», тобто одкровення Отця, яке здійснив Ісус (пор.
Йо. 16, 13; 17, 3). Це, знову ж таки Дух, який охрещених
робить здатними свідчити про святість Бога через любов
і різні дари-харизми, які Він роздає для загального блага
(1 Кор. 12, 4–11), тому Церква може наставляти себе в любові (Еф. 4, 15–16.30). Нарешті Дух, який ми тепер отримали
як завдаток, є гарантією майбутнього воскресіння спадкоємців, коли вони стануть повністю подібними до воскреслого Христа (пор. Рим. 8, 11), і їхня гідність, як дітей Божих,
досягне свого остаточного виповнення (Рим. 8, 23, Флп. 3,
20–21, 1 Йо. 3, 1–2). У світлі цієї віри Нового Завіту ми розуміємо вислів Ісуса про гріх проти Святого Духа (Мт. 12, 31).
Хто після П’ятдесятниці, а отже, в ікономії Нового Завіту,
свідомо закривається на дар Духа, той відкидає єдине спасіння – Христа – що Отець пропонує людям (пор. Євр. 10, 29).
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Врешті ці слова свідчать про віру ранньої Церкви, для
якої дар Духа був тісно пов’язаний із прощенням гріхів
(Ді. 2, 38–39; Йо. 20, 22–23), і той, хто Його прийняв через
віру в Ісуса, ставав долученим до спільноти Нового Завіту,
до народу тих, хто освячені «кров’ю завіту» (Євр. 10, 29).
2. Свята Церква Господня.
Відповідно до віри Старого Завіту, Бог передавав свою
святість своєму народові. Ця чудова звістка пронизана новим світлом, що світить у всьому Новому Завіті. Церква як
спільнота Нового Завіту є народом святим та священичим,
покликаним проголошувати чудеса свого Бога (див. 1 Пт. 2,
9–10, де поєднуються літургійно-пророчі традиції Вих. 19,
5–6; Іс. 43, 20–21 і Ос. 2,25); вона є сім’єю тих, хто за покликанням є святими (Рим. 1, 7; 1 Кор. 1, 2), і тому реалізовують у всьому своєму існуванні цю святість, яка для Старого
Завіту була виражена символічно в зібранні, скликаному у
присутності Ягве (пор. Вих. 12, 16; Лев. 23, 2–3). Відповідно
до чудового тексту Еф. 5, 27, Церква є «святою та непорочною» нареченою, яку Христос, у своїй любові, звільняє від
усякої плями (робить її «незайманою», у сенсі Ісаї 62, 4–5) і
оновляє в юність віри і милосердя.
Святість Церкви проявляється у всіх її членах, які також
«святі і непорочні» (Еф. 1, 4), оскільки стають учасниками воскресіння Христа (Рим. 6, 4) і через це є дітьми Бога
(Лк. 20, 36). Тут можна зрозуміти глибину, якої поняття «святість» досягає у Новому Завіті. Ісус своїм воскресінням повністю бере участь у житті та святості Бога; так само хрещені
є святими, оскільки беруть участь у воскресінні Христовім,
вони мають Духа Того, хто воскресив Ісуса (Рим. 8, 11).
Отож святість охрещених – це дар Бога, який «вирвав нас
із влади тьми й переніс у царство свого улюбленого Сина»
(Кол. 1, 13). На цьому рівні вона визначає не мету, якої треба досягти, а радше стан буття, у який віряни вміщені спасительною благодаттю Божою, яка з’явилася в Господі Ісусі
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та дії Святого Духа (пор. 1 Кор. 6, 11). Звідси випливає, що
охрещений, навіть будучи в цьому світі, більше не є від цього світу (Йо. 17, 14), він належить до нового творіння, яке
почалося з воскресіння Христа. Дійсно, Святий Дух єднає
охрещуваного з воскреслим Господом, перемінюючи його у
славний образ (пор. 2 Кор. 3, 18), так що він може зробити
власне ствердження, як св. Павло: «Христос живе у мені»
(Гал. 2, 20).
Беручи участь у воскресінні Ісуса, християни також наповнюються присутністю святого Бога, і тому до них можна
застосувати духовний зміст старозавітного храму, власне у
пасхальному значенні, яке стосується Ісуса (Йо. 2, 19–22).
Справді, охрещені є «святим храмом у Господі» (Еф. 2, 21),
«храмом Бога живого» (2 Кор. 6, 16; 1 Кор. 3, 16–17), «храмом Духа», який живе в них (1 Кор. 6, 19).
Здобутий святістю Бога, учень Ісуса живе Духом і виражає новизну свого життя, дозволяючи Духові вести себе і
показуючи плід Його освячувальної присутності (пор. Гал.
5, 18.22). Святість, з цією точки зору, є фундаментом морального зобов’язання охрещеного: нове життя воскресіння проявляється у повсякденному бутті з усією його ожив
ляючою енергією і перемінює «освячених» в образ Творця
(пор. Кол. 3, 1–15). Отже, моральність християнина є мораллю Нового Завіту, воскресіння, Духа! Тільки в цьому
світлі можна розташувати євангельські імперативи, які вимагають від людини бути досконалою, як Отець Небесний
досконалий (Мт. 5, 48), бути послідовниками Бога, як любі
діти (Еф. 5, 1), любити любов’ю Христа (Йо. 13, 34–35; 15,
12–13; пор. Рим. 15, 15; Еф. 5, 2.25; Кол. 3, 13; Флп. 2, 5). Те,
що неможливе для людини, Бог виконує силою свого Духа,
освятивши нас «приносом тіла Ісуса Христа раз назавжди»
(Євр. 10, 10).
Ось чому термінологія святості Старого Завіту була не
лише спіритуалізована та перенесена на жертву, в яку Ісус
приніс себе, а й стосується святого життя християн. Вони
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насправді через милосердну любов стають здатними від
Духа принести себе, «як жертву живу, святу, приємну Богові» (Рим. 12, 1). Святий Павло проголошує Євангеліє серед
язичників, щоб вони через своє нове життя стали «жертвою
милою і освяченою у Святім Дусі» (Рим. 15, 16). Як для Ісуса (пор. Євр. 10, 1–10), так і для християнина любов, яка
здійснюється в жертві себе за братів, стає постійним об’явленням спасительної святості Бога, пророчим свідченням
воскресіння Христа, що вже діє у Церкві (пор. Йо. 13, 35;
Гал. 5, 6 і 6, 15).
Однак Церква має лише перші плоди Духа на цій землі, а отже, тільки в майбутньому житті здійсниться повна
участь у воскресінні Христа. Тому християнське існування,
як і раніше, характеризується боротьбою, випробуванням,
аскетизмом. У такому стані – «вже» (святий) і «ще ні» (повністю освячений) – вірянин, у покорі Духа, провадить до
виповнення своє «освячення» (2 Кор. 7, 1), що зростає з віри
у віру (Рим. 1, 17), прагнучи до досконалості (2 Кор. 13, 11),
все більше відкриваючись на любов Святого, який його
освячує.
ІІІ.
СВЯТЕ МІСТО МАЙБУТНЬОГО
Уже Старий Завіт, коли дійшов до віри у воскресіння
(пор. Дан. 12, 2–3), перечитав сторінки власної віри у новому світлі. Людина, сформована святою мудрістю Бога (пор.
Муд. 9, 1–2 і 7, 22), була створена на образ Божий (пор. Бут.
1, 26) для безсмертя (Муд. 2, 23). Отже, участь у Божій святості – основа воскресіння: Бог не дасть своєму святому побачити зітління (Пс. 16, 10).
Пасхальна віра Нового Завіту провадить, щоб охопити
ще сильніше тісний зв’язок між святістю і воскресінням. У
воскресінні Христа розкривається святість Божа; в участі
охрещених у воскресінні Господа передається божественна
святість дією Святого Духа. Церква, яка має перші плоди
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«Духа освячення», спонукана своєю вірою споглядати небесний Єрусалим, святе місто «нового неба» і «нової землі»
(Од. 21, 1–2), коли виповниться дар Виходу та Завіту, і ми
«завжди будемо з Господом» (1 Сол. 5, 17), станемо «подібними до Нього» (1 Йо. 3, 2). Це споглядання не є безболісною і абстрактною дійсністю, навпаки, воно стає кожного
дня в житті Церкви та християнина гарячим сподіванням
і молитовним чуванням. Церква через таїнство Хрещення
вже досягнута спасительним воскресінням Господа (1 Кор.
12, 13; Рим. 6, 4–5), у кожній Євхаристії єднається з Воск
реслим і напоюється Його Духом (1 Кор. 12, 13). Так вона
зростає не тільки у прагненні пізнати Його, силу Його воск
ресіння і взяти участь у Його стражданнях, але і в надії на
те, щоб бути в змозі досягти воскресіння з мертвих (Флп. 3,
10–11), повноту святості, коли Бог буде всім у всьому (пор. 1
Кор. 15, 28).
Відомо, це очікування дуже характеризувало початки
Церкви (пор. Мт. 25.1–13). Маємо відлуння в Одкровенні, де прикликання Духа і нареченої – «Прийди, Господи
Ісусе!» (Од. 22, 17.20) – висвітлює слова: «Святий хай ще
освячується» (Од. 22, 11). Цим вигуком просимо Бога, щоб
виявив вірним, у неперервному зростанні благодаті, свою
святість, щоб вони ставали між братами та світом все більше і більше свідками воскресіння в новому житті братерства і любові. Очікування Господа, у цьому стосунку, це не
втеча від обов’язків життя, бо воно стає джерелом послідовної і активної любові (пор. Тит. 3, 8), яка вводить вже
сьогодні в людську історію знаки й енергію нового творіння, аж до дня, коли «смерти не буде більше, ні скорботи, ні
плачу, ні болю не буде більше, бо все попереднє минуло»
(Од. 21, 4). Врешті, в остаточному виповненні одкровення
і у вічному досвідченні божественної святості Церква –
«безліч від усякого народу і племен, і людностей, і язиків»
(Од. 7, 9) – співатиме пісню Мойсея, раба Божого, і пісню
Агнця: «ти єдиний – святий» (Од. 15, 3).
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Ігор ВАСИЛИШИН,

доктор літургійного богословія

3. Літургійний аспект святості:
святість і Літургія

(Роздуми про божественне і людське)

Мабуть, одним із найбільш вражаючих закликів, які
християни чують у храмі на богослужінні, є слова священика «Святеє святим». Колись саме ці слова були фактично
закликом усіх, хто був присутній у храмі, до святого Причастя. Тобто священик нагадує нам, що Тіло і Кров Ісуса
Христа вділяють тим людям, які змагаються за повне викорінення морального зла в собі, які стараються у всьому уподібнитися Господу Богові, «Святому над святими».
По-іншому це означає, що для прийняття святого Причастя потрібно бути у стані Божої ласки, не мати на сумлінні важкого гріха, а якщо потрібно, приступити до святого
Таїнства Покаяння.
Однак відповідь людей на цей заклик відома: «Єдиний
святий, Єдиний Господь Ісус Христос на славу Бога Отця.
Амінь». Тобто Святим є лише Господь, а ми – грішні, ми
тому й прийшли до храму, щоб освятитися від Нього, стати
учасниками Його природи.
Парадокс Христової Церкви у тому, що вона – свята (про
це ми визнаємо кожного разу в Символі віри), проте складається з грішних людей. Адже не лише миряни, а й ченці,
черниці, священики, єпископи моляться молитвою митаря:
«Боже милостивий, будь мені грішному». Утім ціле богослужіння скероване власне до освячення грішних людей, тобто
всіх нас, присутніх у храмі.
Ніхто сам себе не може витягнути за волосся з води. Не
ми самі себе освячуємо, це здійснює Господь. Саме Він –
Той, хто бере ініціативу. Він – Той, хто ділиться з нами сво38
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єю святістю. І саме завдяки церковним відправам, спільній
молитві, участі в таїнствах постійно відновлюється у наших
душах той образ Божий, на який ми створені.
Уперше ми освячуємося у купелі Таїнства Хрещення. Через цю святу тайну ми вмираємо для гріха і для світу (слово «світ» тут вжито як сферу зла, а не як творіння Боже).
Ми також заново народжуємося до вічного життя. У діалозі
Никодима з Ісусом читаємо повчання Спасителя, що той,
«хто не народиться від води і Духа не може увійти у Царство
Боже» (Йо. 3, 5).
Однак через нашу людську неміч ми часто знову грішимо.
І коли заходимо до святого храму, де бачимо святі ікони,
чуємо святі (священні) тексти молитов і писання, спів, відчуваємо аромат ладану й поринаємо у священну атмосферу,
зовсім іншу, аніж у цьому світі, то поступово знову освячує
мося, зростаємо у святості.
Ісус Христос на Тайній Вечері сказав апостолам, що вони
вже чисті через Слово, яке Він до них промовив (Йо. 15, 3).
Так і кожного разу той самий Ісус, який невидимо присутній
у храмі, промовляє свої слова, які очищують і освячують нас.
Священик читає уривок зі святого Євангелія. Перед тим
він читає молитву про те, щоб Христос засвітив у наших
серцях своє нетлінне світло Божого розуміння і розплющив
наші духовні очі для розуміння Євангельської проповіді,
а також щоб Він уклав у нас страх заповідей Божих, тобто
щоб ми боялися образити Бога гріхом, і, щоб знищивши тілесні похоті, перейшли в духовне життя.
Стояння перед Богом із благоговінням на молитві – це
один із найважливіших аспектів, який має на меті освятити
людину.
Диякон промовляє: «Станьмо гідно, станьмо зі страхом,
будьмо уважні, щоб святе приношення в мирі приносити».
Тобто тут відбувається приготування до головної молитви
святої Літургії – анафори, яка у перекладі означає «піднесення вгору» та має на меті освятити хліб і вино. Завдяки
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цій молитві священика над дарами разом з усім народом
Божим силою і дійством Святого Духа хліб і вино стають
Тілом і Кров’ю Ісуса Христа.
Однак освячення хліба і вина насправді не є остаточною метою Літургії. Її мета(власне завдяки Причастю) – це
освятити народ Божий, кожного учасника Євхаристії, який
приймає Тіло і Кров Ісуса Христа у святому Причасті.
Саме через Ісуса Христа, який перебуває у Євхаристії, відбувається це освячення. Тобто мета Служби Божої – не лише
перемінити хліб і вино на Тіло і Кров Ісуса Христа, а й перемінити всіх нас.
Ми часто не задумуємося над словами, які чуємо у храмі.
«Колись давно люди були святі, а тепер нема…», – так зазвичай говорять старші люди. Таким людям треба нагадати, що
і тоді, і тепер були митарі, лицеміри, блудниці, перелюбники, шахраї, убивці. Апостол Павло в одному з послань пише,
«що ці люди потай роблять, соромно й казати» (Еф. 5, 12). Чи
можемо ми з історії Спасіння вилучити розповіді про цих навернених грішників? Звісно, ні, бо це розповіді саме про нас!
Святість – це ані неосяжний ідеал, ані привілей групки
монахів чи священиків. Святість – це жива реальність, яку
ми переживаємо тут і тепер.
Пригадаймо притчу про блудного сина, в якій люблячий
батько біжить назустріч своєму синові, який повернувся з
далекої країни. Так само і Господь Бог прямує до нас, зокрема
така зустріч відбувається у богослужіннях і святих таїнствах.
Щодня на Утрені ми проказуємо 50-й псалом. Цей давній покаянний гімн має на меті розбудити в нас почуття
покаяння, жалю за гріхи. «Серце чисте утвори в мені, Боже,
і духа правого обнови у нутрі моєму…» (Пс. 50, 10), – говорить псалмопівець. Наприкінці Першого часу священик
читає молитву «Христе, Світло істинне…», у якій просить
Ісуса Христа просвітити людей і спрямувати їхні стопи на
добру дорогу і на діло заповідей Божих. Така думка простежується і в інших богослужіннях.
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На Вечірні настоятель з людьми після гімну «Світло тихе»
проказує також «Сподоби, Господи, цього вечора без гріха
охоронитися нам…». Це дуже важливо, бо якщо Бог не охоронить нас від зла і від гріха, то даремно, марно ми будемо
самі себе вдосконалювати.
Богослужіння добового кола, які скеровані на освячення
часів дня, мають на меті освячувати тих, які у цих відправах
беруть участь.
Усвідомлення своєї гріховності, недосконалості, неможливості діяти без Бога – це і є першим великим кроком до
святості.
Вміти прийти до Христа, перепросити його за вчинене,
визнати свою немічність перед Богом – це дуже важливий
кроку власному освяченні.
Бог створив нас без нас, але спасти нас без нас не може.
Грішити – це річ людська, але жити у гріхах – диявольська.
Чи є такі гріхи, яких не може простити Бог? Так, це ті гріхи,
в яких ми не розкаюємось.
Адже Господь шанує нашу свободу й не нав’язує нам: «ти
мусиш», «ти повинен». Однак після кожного чергового падіння і каяття Він приймає нас та дивиться на нас, наче на
святих.
Життя у Христі, віддання себе у Його розпорядження і
дотримування Його заповідей і Його волі – це саме те, що
нас підносить із прогріхів та недосконалостей. Адже беручи участь у відправах Церкви, ми стаємо іншими, кращими,
відкритими на голос Бога в наших душах.
Слово Боже очищає, молитва і таїнства зціляють, проповідь Слова Божого підбадьорює і все діється на наше освячення і спасіння.
Прославляймо Господа, бо милість Його вічна!
У Господі наша надія, бо Він є святість наша, Він освячує
тих, які люблять величність Його дому і уповають на Нього.
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4. Патристичний аспект святості:
святість в ученні
святого Максима Ісповідника
Максим Ісповідник (580–662) – великий мислитель і вчитель духовності VII ст., чию творчість можна розглядати як
переосмислену квінтесенцію патристичної спадщини. З-поміж багатьох тем, яких він торкався, важливе місце займало
питання людського прагнення Бога. Згідно зі св. Максимом,
людина за природою стремить до Бога. Із цим стремлінням
Ісповідник пов’язує природне прагнення людини до святості. Ця стаття – спроба систематизувати й узагальнити
вчення св. Максима про святість і те, як її досягнути.1
1. Покликання людини до святості
У вченні св. Максима Ісповідника людина має серед усього сотворенного буття особливе покликання, яке заклав Бог
у її природу. Бог дав людині чотири божественні властивості: буття, вічне буття, благість та мудрість. Із цих дарів
перші два належать до сутності, а два інші, залежні від свобідного вибору людини, забезпечують їй можливість стати
тим, ким Бог є у своїй сутності. Перші два пов’язані з образом Божим, а два інші здобуваються через вольову здатність, спрямовану на уподібнення до Бога: всяке розумне
творіння є образом Божим, але Його подобою є лише ті, які
є благі та мудрі. Образ Божий закладений в умній і розумній
душі, а подоба – це мета людини, якою є бути в Бозі. Хрис
тос є в абсолютному значенні премудрістю, праведністю і
1
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святістю. Оскільки Він є святістю, то досягнути її – означає
стати причасником Христа: уподібнюючись до Христа, людина стає святою і обожується.
Людина покликана об’єднати у Бозі все створіння. Святий Максим представляє людину як маленький світ, у якому
в мініатюрі відображені всі сфери великого світу. Людина
своїм єством пов’язана: із землею – тілом, із чуттєвим буттям – чуттями, з мисленним буттям – душею, а з несотворенним буттям – умом. Через осягнення гармонії вона має
об’єднати всі ці елементи й поєднати їх у єдиному стремлінні до Бога. Людина покликана бути посередником не лише
в лоні сотвореного світу, але й між сотвореною і несотвореною дійсністю, згладжуючи п’ять основних розрізнень у
природі. Адже вся природа, за св. Максимом, поділяється
на несотворене і сотворене; сотворене – на мисленне і чуттєве; чуттєве – на небо і землю; земля – на рай і заселений
світ; останній же поділ – на чоловіче і жіноче – є у самій
людині. Людина перш за все мала подолати поділ на статі
через безпристрасність; відтак святим життям поєднати
світ і рай, оскільки рай є алегорією чеснотливого життя; потім рівноангельською чеснотою духовно витончити тіло та
почуття настільки, щоб відкрити собі мисленний доступ до
Неба через споглядання; потім через глибше споглядання
осягнути рівноангельське пізнання і так глибше поєднатися
з мисленним світом, тобто духовним Божим творінням; і,
врешті, у любові поєднатися із самим Богом. Таким чином
духовно-тілесна структура людини та створення її на образ
і подобу Божу отримують космічний вимір. Те, що у великому світі несотворенне, духовне і мисленне, відповідає людській душі, а те, що чуттєве, – тілові.
Однак після гріхопадіння гармонійна цілісність людської природи була порушена, що унеможливило людині
звершити своє призначення посередництва. Непослух приніс космічний розрив, серію поділів між самим творінням
та між творінням і Творцем. Падіння людини торкнулося
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також усього сотворенного буття. Людські сили отримали
хибне спрямування, і людина зловживала свобідною волею.
Людина стала духовно обтяженою. Її тіло стало тлінним і
смертним. З пошкодженою людською тілесністю св. Максим часто пов’язує негативну дію сил пристрасної сфери
душі – гнівливої і пожадливої. Вони мають вплив на мисленну сферу, а вона – на них. Пристрасні сили душі часто
можуть бунтуватися проти ума й нівечити його дію. Адже
від часу гріхопадіння сили всіх сфер людини протистоять
одна одній.
2. Пристрасть як перешкода до святості
Із протистоянням сил у людській природі пов’язана дія
пристрастей, а з ними – гріх. Пристрасть походить із прист
расної сфери від зловживання силами душі. Пристрасть – це
уявлення про зовнішній предмет з інтенсивною емоційною
прив’язаністю до нього. Зовнішнім предметом можуть бути
жінки, гроші, слава, їжа та будь-які інші блага, що підлягають чуттєвому сприйняттю. Таке визначення пристрасті
св. Максим доповнює іншим визначенням, стверджуючи,
що пристрасть – це протиприродний рух душі (тобто рух
у напрямку від Бога), спричинений нерозумною любовною
прив’язаністю або ненависною відразою до зовнішнього
предмета, який підлягає чуттєвому сприйняттю. Однак цей
протиприродний рух увійшов у природу впалої людини. І
пристрасті, хоча й не були сотворені разом із людиною, а
ввійшли в нерозумну частину душі після гріхопадіння, приросли до впалої людської природи.
Пристрасть – це перешкода до осягнення невимовного
Блага, тобто причасності Христові. Пристрасті затемнюють ум, зв’язують його матеріальними предметами, в них
ум віддаляється від свого руху за природою, тобто від руху
до Бога, та стає занечищеним, як і вся душа. Таким чином,
людина у своїй пристрасності не може сповнити власного призначення – обоження і поєднання цілого всесвіту. Її
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сили потребують відновлення. Тому Ісповідник звертає увагу на необхідність очиститися від пристрасті на шляху до
обоження.
Попри добровільне гріхопадіння людини, Бог залишився
вірним своєму замислові щодо людського призначення. Без
Божої дії людина не змогла б відновити свого призначення.
Тому найперше і повністю це завдання мав звершити Хрис
тос. Його воплочення було частиною Божого плану щодо
відновленння людини й усього створіння. Таїнство воплочення у Христі безсумнівно є звершенням і сповненням
того, що було незвершене в праотці Адамі. У воплоченні
Христос рухається в напрямку до людини і показує спосіб
правильного вживання природних сил. Самоприниження
Христа у воплоченні показало, як глибоко людина перебувала у гріху.
Людина народжується через дароване Христом нове народження від Святого Духа. Він преображує волю, щоб вона прагнула обоження, формує ум для обоження та оберігає і збуджує
природний розум, через який приводить людину до усвідомлення своєї гріховності та, врешті, дарує усиновлення.
Особливим місцем, де серед людей діє обожествлювальна
благодать, є Церква. Їй доручено таємницю обоження людини. Святий Максим далекий від індивідуалізації прагнення до святості. У «Містагогії», розважаючи над містичним
значенням літургійного життя Церкви, він переносить отцівську духовність в еклезіальний контекст. Христова людськість була обожена, тому кожен член Христового Тіла має
доступ до обоження через діяння Духа у Христовій Церкві.
Таким чином, мудрість і благість, до сповнення яких покликана людина, звершує у ній Бог. Людина лише бере в цьому
участь своїм добровільним співдіянням, бажаючи морально прекрасного.
Співдіючи з Божою благодаттю в добровільному прагненні морального блага, людина повинна докласти багато
зусиль. Від неї залежить, чи в душі переважить духовне пра45
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во, чи право тілесне, пов’язане з пристрастями. Очищаючи
душу і тіло подвижницьким способом життя, людина прикликає Святого Духа. Він діє в тих, хто чистий душею і тілом
завдяки строго подвижницькому сповненню заповідей.
Процес очищення від пристрастей св. Максим називає
«святою боротьбою». Вона передбачає боротьбу з почуттями, переплетеними з уявою, і боротьбу із вчинками. Однак
Ісповідник наголошує, що християнин бореться не проти
чуттєвих предметів, а проти посилених почуттів, що пов’язані з їхніми образами, тобто проти нерозумної емоційної
прив’язаності. Через це потрібно зректися прив’язаності до
земного, щоб звільнити ум та осягнути безпристрасність. З
цією метою людина повинна опанувати свої органи чуття й
огородити від них ум, щоби знищити зброю диявола. Святий Максим пропонує різні засоби боротьби із пристрастями, які не тільки не дозволяють пристрастям розвиватись і
зростати, але й очищають ум від уяви та оздоровлюють від
пристрастей.
3. Чесноти як шлях до святості
Зусилля, спрямовані на очищення від пристрастей,
св. Максим називає «трудами чеснот». Чесноти є свободою
душі. Вони запевняють людині Царство Небесне, на відміну
від пристрастей, що ведуть до вічного засуду. Практикуючи
любомудрість, тобто чеснотливість, людина гасить прист
расті. Душа стає чистою, коли звільнюється від пристрас
тей. Найвищий етап поступу в чесноті – це найвищий стан
безпристрасності.
Святий Максим Ісповідник наголошує, що за посередництвом чеснот людина свідчить Христа. Кожен, хто причасний чесноті, є причасний Христові, бо Христос присутній у чесноті. Через практикування чеснот Логос воплочується в людину і об’являє себе. Ісус Христос в абсолютному
значенні є премудрістю, праведністю і святістю. Тому причасність Христові через чесноти є набуттям і премудрості,
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і праведності, і святості. Таким чином, набуття чеснот – це
єдиний спосіб служіння Богові і турботи людини про свою
душу.
Людині, що стала на дорогу чесноти, притаманна гармонія всіх сфер її складеної особи. Через воплочення Христа
в чеснотах людина відновлюється і нібито відтворюється.
Відновлюється єдність і порядок природних сил людини та
знаходять вони нове устремління. Ці сили співдіють з умом
у знищенні вади та формуванні чесноти. Вони зміцнюють
ум. У разі гармонії всі сили людини працюють для любові,
яка є найбільшою чеснотою і проявляє інші чесноти, адже є
звершенням усього.
Коли любов охоплює всі сфери людини, людина здобуває
блаженну пристрасть святої любові (τοῦ μακαρίου πάθους
τῆς ἁγίας ἀγάπης). Тому у святих людей навіть пристрасність
стає гарною, коли вони, мудро віддаливши пристрасті від
тілесного, спрямовують їх на здобуття небесного. Таким
чином, св. Максим відмежовується від стоїчної ідеї цілковитої безпристрасності, а вчить про спрямування всіх сил
людини, і пристрасних також, до прагнення любові. Адже
стремління до святості означає не притуплення пристрасної сфери людини, а підпорядкування її уму.
Оскільки любов – вінець усіх благ, то людина, яка має
любов, має повноту благ, тобто набуває третю з чотирьох
божественних властивостей – благість. Стати благим через
любов – означає також стати мудрим. Отже, любов уподібнює людину до Бога, і в любові людина обожнюється. Адже
душа через набуті чесноти, виражені в любові, стає прегарною та подібною до Бога і, врешті, досягає обоження. Стаю
чи однорідною, вона єднається сама зі собою і з Богом. Коли
пристрасні сили душі спрямовуються до Бога, душа стає досконалою. Також і тіло стає одуховлене чеснотами. Оскільки людину Бог створив як єдність мисленної душі й тіла, так
само не частина людини, а вся людина – і душею, і тілом –
буде обоженою. Через обоження людина здійснює своє при47
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значення посередника, щоб здолати вказані вище поділи.
Обожуючись, людина перемінює всесвіт.
Таким чином, лише в любові сповнюється покликання,
яке Бог заклав у людину, створивши її на образ Божий. Обоження через любов не віднімає нічого від людської природи,
а навпаки, робить цю природу більш людською, тому що через практичну любомудрість людська природа очищується.
Людина, поєднана з Богом у любові, залишається повністю
собою – у своїй природі та діянні. Христос, який став людиною без гріха, обожує людську природу без переміни її
природи в божественну.
Проте, потрібно зазначити, що людина, на думку св. Мак
сима Ісповідника, не може повністю перемогти пристрас
тей й осягнути досконалої святості. Стаючи через чесноти
богом за благодаттю, вона ніколи не осягне досконалості
в тому старанні. Тому благодать Божа ніколи не перестає
діяти, щоб перемінити людину для обоження. Обоження в
цьому світі є лише передсмаком вічного життя, а не самим
вічним життям.
Спробувавши систематизувати й узагальнити вчення
св. Максима про святість, можна зробити певні висновки.
За св. Максимом, Бог заклав у людську природу прагнення
до святості, яку Ісповідник розуміє як причасність Хрис
тові. Християнин стає причасником Христа за посередництвом чеснот, адже Христос воплочується в чеснотах.
Найбільшою чеснотою є любов. На перешкоді до святості
стоять пристрасті як протиприродний рух від Бога. Через
подвижництво людина бореться з пристрастями і здобуває
чесноти. Мета духовного подвижництва – досягти єдності
з Богом, через яку людина обожується, стаючи богом за
благодаттю, але залишаючись людиною за природою. Тож у
земному житті людина не може досягнути повноти обоження, а досвідчує лише передсмак небесного життя.
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о. Полікарп МАРЦЕЛЮК, ЧСВВ,

голова Місії «Постуляційний центр
беатифікації й канонізації святих УГКЦ»

5. Святість – наслідування Христа:
УГКЦ як громада праведників,
блаженних, мучеників
та ісповідників віри
Церква зберігає вчення Христа, який називає блаженними
тих, хто слухає Слово Боже і зберігає його (Лк. 11, 28). Апос
толи говорили про церковні громади в Єрусалимі (Ді. 9, 13),
Ахаї (Еф. 1, 1) й інші як про громади святих. Вони вказували, що особи, які зустріли Христа і є вірними Його Євангелії, є святими, якщо працюють над виправленням власних
недосконалостей (1 Кор. 2, 26). Апостол Павло, ведучи мову
про святого архидиякона Стефана, описує його мучеництво
і вказує на його злуку з Христом та витривалість у вірі як
на основу святості. Літургія Церкви передає розуміння особистої святості вірних у словах Трисвятого: «Ви що в Христа христилися у Христа зодягнулися». Церква сьогодні, як
і у часи апостолів, наголошує, що святі є серед нас. Прослава святих в античній Церкві відбувалася так: єпископ
вносив у цивільний календар їхні імена і дати народження
для Неба (Diesnatalis) з вказівкою місця мучеництва – так
формували мартиролог місцевих церков. Із проголошенням
едикту толеранції імператора Ліцинія (311 р.) виробилася
практика, що житіє ісповідника віри єпископ спершу представляв на соборі єпископам митрополії, а пізніше, за згоди
єпископів, ім’я ісповідника (уже як святого) вносили до загального почитання. Піднесення на престіл, прослава святого супроводжувалась урочистим перепохованням його
мощей, тобто їх перенесенням для загального почитання з
місця поховання на престіл храму. У Римі приблизно 336 р.
укладено мартиролог Depositio martyrum, де у хронологічному порядку подано дати вшанування мучеників – від
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Папи Лукія (254 р.) до Папи Сильвестра (335 р.). Разом із
мучениками Церква розвиває традицію прослави святих
єпископів, ісповідників віри. Коментар до Декреталій Папи
Інокентія IV містить визначення поняття «канонізація», що
розрізняє мучеників, ісповідників і публічний культ у Літургії в Католицькій Церкві. Зокрема лише Папа має право
канонізувати на основі зібраних свідчень щодо «життя віри
через мучеництво, чеснотливе життя і чудесні оздоровлення», стверджуючи цим, що у справі канонізації Церква не
помиляється. Канонізація – це урочистий і остаточний акт
Римського Понтифіка, яким Папа проголошує, що християнин-католик уже зараз перебуває у славі Царства Небесного
й заступається перед Господом Богом. Церква його публічно вшановує через проголошення його чеснот як прикладу
для наслідування, а також через особисте почитання його
вірними та публічні богослужіння Католицької Церкви.
«Сопричастя мучеників є знаком єдності християн», –
цими словами 6 листопада 2015 року Папа Франциск звернувся до учасників Світового форуму християн у Тірані,
виголошуючи доповідь «Дискримінація, переслідування,
мучеництво: стопами Христа». Сам «форум, – продовжив
Понтифік, – дає голос численним жертвам переслідувань.
Ви зібрані, щоб шукати для людства шлях виходу з цього
лихоліття. Мученики сьогодення є свідками єдності охрещених в одному тілі Христовому, яким є Церква. Отож ця
правда нехай супроводжує нас на шляху пошуку єдності і
зростання у любові та взаєморозумінні».
Від часів рівноапостольних свв. Володимира і Ольги більшість вірних Христової Церкви розуміла, що шлях досконалого християнського життя полягає у наслідуванні Христа.
Крізь століття вірні Христової Церкви в Україні взорувались
на святих, а серед них особливо на тих, які виросли на рідній землі. До прикладу, святі страстотерпці Борис і Гліб стали відомими і їх вшановували як мучеників уже незадовго
після їхньої смерті. Житія законодавців чернечого устрою –
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святих отців Антонія і Теодосія – описані як шлях поступу
в досконалості і вони знані завдяки Києво-Печерському патерику літописця Несторія уже в ХІІ столітті. Мучеництво
свщмуч. Йосафата Кунцевича, який у літургійній молитві й
монашій аскезі черпав силу для проповіді Христа, є свідченням вірності Христовій Апостольському Престолові. Його
смерть розпочинає довгий
мартиролог мучеників, яких
не бракуватиме серед вірних і духовенства Унійної
Церкви. Приклад свщмуч.
Йосафата став взірцем і для
монахів-василіян, які загинули у монастирі м. Вітебськ
від руки московського царя
Петра І за вшанування ікони Блаженні Пратулинські мученики
свщмуч. Йосафата, і для мирян, які, обстоюючи церкву
в с. Пратулин на Холмщині, та яких вбили російські
жандарми, здобули вінок
мучеництва у Господа нашого Ісуса Христа.
Іпостась святого як Доб
рого Самарянина притаманна греко-католикам Галичини ХІХ ст., які бачили у священикові не лише духовного, але й громадського і культурного провідника. Одним
із визначних душпастирів
доби Просвітництва є Слуга Божий отець Кирило Селецький. Вихований у сім’ї
Слуга Божий
учителя, після закінчення
о. Кирило Селецький
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гімназії у Самборі й семінарій Львова та Перемишля у 1859 р.
він став гімназійним учителем у Дрогобичі, де познайомився
з Емілією, донькою пароха села Більча. У 1860 р. вони одружилися, а богослов Кирило прийняв свячення з рук єпис
копа Григорія (Якимовича). В подружжя народилося двоє
дівчат. Емілія піклувалася про них, господарювала, була невимогливою, покірною і тихою. Жила молода сім’я Селецьких скромно, навіть бідно, але у злагоді. Отець Кирило був
сотрудником, адміністратором у селі Мількові, а згодом – у
м. Любачеві. На проповідях простими й доступними словами та образними прикладами виховував і навертав вірних, дбайливо опікувався ними. У 1866 р. родину о. Кирила
спіткала біда – через запалення легенів померла дружина і
старша донька Олена. Молодшу дочку отець віддав в опіку
сестрам-василіянкам у Яворові, де став капеланом при монастирі і дбав не лише про духовний, але й про матеріальний
добробут спільноти. Дізнавшись, що до Йосифінської касати
в селі були сестри-домініканки, він плекав бажання створити монастир. Коли на місії
у с. Жужель приїхали отці
Товариства апостола Павла,
то кілька дівчат висловили о. Єремії Ломницькому,
ЧСВВ, своє бажання посвятитися Господу Богові. Отці
розпочали формувати новіціат сестер: о. Кирило підготував устави, дбав про дім і
його утримання, а о. Єремія
став духовним провідником
новоствореної спільноти
українських сестер-служебниць. Маючи досвід побуту в
Слуга Божий
о. Єремія Ломницький, ЧСВВ
Торіно, у спільноті Салезіян,
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о. Кирило уклав «Житіє св. Івана Боско», де у формі прос
тих оповідань розповідав про виховання молоді. Ця його
праця, а також українськомовний «Катехизм для дітей», який
він уклав, є свідченням його активної громадянської позиції
у справі вихованням молоді. Кошти з реалізації книги мали
покривати витрати харитативної праці, зокрема першої на
Галичині захоронки для сиріт у с. Жужелі, де дітьми опікувались сестри-служебниці. Працю сестер о. Кирило трактував
у руслі харитативного служіння громаді. У цьому дусі – служіння, жертви і посвяти – минуло все його життя.
Невід’ємно вагомою є і жертва новітніх мучеників. Вона
вказує, якими цінностями і переконаннями ми повинні
керувалися, щоб вистояти у час випробувань. Як жити за
заповідями, щоб у часі, коли буде потрібне моє свідчення,
я зміг гідно утвердити ім’я християнина? Христос каже:
«А коли видаватимуть вас, не журіться, як або що говорити:
тієї години буде вам дане, що маєте ви говорити, бо не ви
промовлятимете, але Дух Отця вашого в вас промовлятиме» (Мт. 10, 19–20). Очі, серця і думки мають бути постійно
звернені на Христа. Наш досвід щоденних жертв і діл милосердя – ось фундамент будівлі духовного життя. Серед учителів «благовоління віри», яких святий Папа Іван Павло ІІ
подав нам до вшанування, годі визначити, чий приклад
більш промовистий. Лише коли крок за кроком пізнаєш
ближче особу мученика чи праведника в контексті доби, у
якій він жив, в наших очах росте його велич.
Митрополит Кир Андрей Шептицький ще 1904 р. бачив
небезпеку соціальних антагонізмів у суспільстві: «У нас положення стає ще трудніше через загальне невиносиме становище цілого краю, через неустаючі борби політичні, надмірні
податки, і більший як деінде брак просвіти убогих… треба
рук приложити… до вирівняння суспільних нерівностей і до
улагодження борби»1. Праця над вирішенням соціального пи1

Кир Андрей Шептицький. Церква і суспільне питання, Львів 1998, т. ІІ, кн. 1, с. 140.
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тання через створення ієрархією УГКЦ Товариства опіки
вдів і сиріт, через опіку над
сиротинцями і захоронками
та працю у них сестер-монахинь і катехитів, розбудову
системи охорони здоров’я
через фундацію Народного
шпиталю, розвиток освіти
через підтримку Наукового
товариство ім. Т. Шевченка та
створення Академічної гімназії й Богословської академії, плекання культури і збереження пам’яток мистецтва
Праведний Митрополит
у Національному музеї – ось
Андрей Шептицький
яскравий приклад реалізації Кир Андреєм його ідеалів соціальної складової діяльності
УГКЦ на початку ХХ століття. Літургійне життя і духовний
провід вірних, опіка сиріт та захист євреїв під час війни, ідея
відродження східного монашества, яку Кир Андрей реалізував у ств. Студитів та розвитку східної вітки Редемптористів
і Салезіян, – усі ці кроки скріплювали авторитет Церкви, яка
стала для суспільства «шпиталем на полі війни». Кир Андрей
протиставляв вченню комуністів про рівність соціальних класів і спільну колективну власність модель життя монашої
спільноти: «Ми в монашому житті маємо досвід, чим є комунізм… до такої спільної власності треба знаменитої організації, великої карности і щирої, сердечної, взаємної любові…».
У посланні Зближаються часи А. Шептицький вказав,
що потрібно слухати всяку владу, яка не противиться Богу:
«Коли після 25-ти літ російська армія знову зайняла наш
край, другий раз могли й Українці, і щиріші Росіяни переконатися про наклепи, стало і з розмислом поширювані проти
нас у цілій російській церковній літературі. Сьогодні може54
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мо сказати, і тисячі Українців потвердять правду того, що
твердимо: організація нашої Церкви є цінним добром українського народу; вона для народу є цінною і великою силою».
Радянська влада бачила в авторитеті Греко-Католицької Церкви, укоріненому в суспільстві через культурно-соціальну
працю, загрозу становленню більшовицької влади. Тому уже
в 1940 р. влада заборонила й націоналізувала культурно-просвітницькі заклади та обмежила соціально-харитативну діяльність Церкви. Органи НКВС 30 грудня 1939 р. розпочали
агентурну справу «Ходячиє», збираючи інформацію про ієрархів Церкви, обплутуючи її сіткою інформаторів для пошуку «компромату» на провід Церкви. Репресії Церкви відбувалися в рамках чинного «демократичного» законодавства. Як
згадує о. Іван Гриньох, Кир Андрей після приходу більшовиків зібрав отців собору св. Юра на духовну науку, у якій на
основі книги філософа Платона про безсмертність людської
душі вказував, що настав час випробування віри. У пастирському листі до монахів у листопаді 1939 р. Кир Андрей пов
чав: «Розсіваючи Вас по світі, Боже Провидіння дає Вам ясне
і велике послання ширити ради святого Євангелія та знання
Євангелія між людьми. Де лиш осяде хто з Вас або там, де буде
могти працею рук заробляти на життя з християнською
молитвою, там буде Вашим обов’язком давати вірним св[ятий] приклад християнського життя і науку катихизму. Будете мусіти вірним служити в покірному сповнюванні своїх
обов’язків, ідучи за прикладом Ісуса Христа, що прийшов не
на те, щоб Йому служили, але щоб служити»2.
«Добрий пастир життя своє кладе за овець» (Йо. 10, 11), –
цей євангельський принцип є слідуванням дорогою Хрис
та. Ісповідь мученика перед лицем переслідувачів у вірі
свідчить про автентичність його злуки з жертвою Христа
і є прикладом суголосності слова проповіді й життя. Жит2

До монахів і монахинь та всіх, що спільно живуть по євангельським радам. Митрополит Андрей Шептицький, Пастирські послання 1939–1944 р., том 3, Львів 2010, с. 12.
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тя мученика, немов маяк для моряка, котрий у бурхливому
морі вказує безпечний фарватер, за допомогою якого можна
гідно осягнути пристані Царства Божого. Кир Андрей Шептицький як митрополит Львівський самовіддано служив
вірним у непросту історичну епоху – і під час панування
Австро-Угорщини, і в часи російської, польської, радянської чи німецької влади на Галичині, – він завжди був відданим довіреному йому стаду й настановляв душпастирів
теж бути вірними Христові й опікуватися громадою у час
випробувань.
Одним із перших мучеників на теренах Великої України
в СРСР став душпастир Києва і Радомишля о. Микола Щепанюк, якого двічі заарештовували радянські органи і який
загинув 1936 р. у таборах ГУЛАГу.
Змова, яку в серпні 1939 р. вчинили глави уряду Німеччини
і СРСР, Ріббентроп і Молотов, поклала початок окупації Галичини, яка потрапила до складу УРСР. Оскільки Католицьку Церкву в СРСР розглядали як «ворожого агента» держави
Ватикан, то переслідування були неминучими. Свідомий долі
Церкви, Кир Андрей Шептицький 22 грудня 1939 р. поставив
єпископом-наступником на митрополичому престолі у Львові Кир Йосифа Сліпого, якого Кир Андрей рукоположив у
асисті єп. Никити Будки і єп. Миколая Чарнецького, вручивши дерев’яний посох Кир
Йосифа Боцяна, єп. Луцького. Кир Йосиф згадував той
момент так: «Сприйняв я це
як поклик таємного голосу
Божого, що словами Христа
кликав Іди за мною, бо в час
гоніння свячення не є честю,
а тягарем»3. Кир Йосиф не
Слуга Божий патріарх Йосиф Сліпий мав ілюзій щодо долі УГКЦ і у
3
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1940 р. приготував практичні вказівки – Сучасні правила душпастирст
ва, – дороговказ духовенству щодо
душпастирства у час гоніння Церк
ви. Це видання стало причиною
арешту й засуду Кир Йосифа. Одним із перших душпастирів, якого
заарештувала радянська влада, був
Слуга Божий о. Андрій Бандера,
який під час визвольних змагань
Першої світової війни душпастирював як капелан серед поранених
у боях та хворих на тиф січових
стрільців. Отець перехворів тифом,
який не перенесла його дружина, і
сам виховав п’ятеро дітей у любові
до Бога й Батьківщини. Слугу Божо-

Свщмуч. Миколай
Чарнецький

Слуга Божий о. Андрій Бандера
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го о. Андрія син Степан просив виїхати з території, яку захопили більшовики, однак він вибрав служіння громаді, за що
заплатив життям.
Терор не зламав і о. Ярослава Чемеринського, який
душпастирював у с. Вербилівці біля Рогатина, а згодом –
у храмі Петра і Павла у Львові. Його схопили напередодні
наступу німців на Львів і розстріляли 21–25 червня 1941 р.
у в’язниці НКВС на вул. Лонцького у Львові. Усі ці блаженні є для сучасної молоді взірцями справжніх людей, Богом
писаних «ікон щастя», сяйво
яких присутнє у Церкві.
Прикладом життя в гармонійній любові до Бога і
ближнього є свщмуч. Пет
ро Вергун, візитатор для
українців у Німеччині. Він
обрав шлях священства, а на
ньому – служіння убогим і
знедоленим українцям-еміг
рантам в Німеччині. Для
цих людей на далекій чужині о. Петро був єдиною надією на порятунок. Сьогодні в суспільстві ми бачимо
Свщмуч. Петро Вергун
рух у зворотному напрямі.
У німецькому часописі «Der
Spiegel» на обкладинці – дівчина, яка вдивляється у дзеркало, а зображення підписане: «Суспільство мого Я». Цей
образ – тривожний сигнал, який вказує на атмосферу незадоволення і спробу втечі від реальності, а також на збайдужіння людей до потреб ближніх. Шлях їхнього зцілення якраз і полягає у тому, щоб із любові до Господа Бога дарувати
любов і допомогу ближньому.
На цьому шляху взірцем милосердя та іконою Доброго Самарянина у час війни є також ієромонах-василіянин
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Северіян Бараник, про якого свідчать: «По шпиталях, куди ми ранених і хворих бійців з фронту відсилали, виконував службу полевого
духовника». У цьому служінні він
віддано наслідував Христа, який
умивав ноги апостолам і заповідав:
«Будете щасливими, якщо так чинитимете» (Йо. 13, 17).
Непересічним прикладом служіння Богові і ближньому є також
свщмч. Григорій Лакота (1883–1950),
родом із с. Голодівка (Задністряни)
біля Комарного. Закінчивши богослов’я у Львові, він став священиком Перемишльської єпарх ії,
Свщмуч.
навчався у Відні та закінчив навСеверіян Бараник
чання, здобувши ступінь док
тора
богослов’я. Згодом викладав у Перемишльській семінарії,
став її ректором. 16 травня 1926 р. прийняв архиєрейсь
кі свячення і як єпископ-помічник у Перемишлі опікувався вірними до дня свого арешту. Дорога душпастиря поєднала наукові студії, виконання священичих обов’язків
та архиєрейське служіння.У життєвих виборах молодого
юнака з Самбірщини було важливим, без сумніву, християнське виховання у сім’ї, а ще одна подія з його життя
глибоко вкарбувалося в його серці – прийняття св. Тайни
Священства. Як єпископ у вересні 1934 р. блаженний Григорій звернувся до клиру, пригадуючи отцям день свячень:
«Пам’ятаєте, як при престолі зігнули Ви Ваші коліна, а на
Вашу голову поклали омофор тай святительську руку?
Ваше серце слало молитву, молитву без слів до Христа Гос
пода, молитву за зіслання ласки св. Тайни Священства.
А Христос Господь питався Вас потайки через Ваше сумління, як питався колись апостола Петра: Симоне Йонин,
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любиш лимя. Любові домагався від
нас Христос Господь. Тієї любові
домагається Христос і на порозі
Ваших нових завдань... Ця любов
– наша сила». Жертвенна любов
скріплювала владику залишатися пастирем у лихоліттях Другої
світової війни. Згодом він повторив Хресну Дорогу Господа, якого
любив усім серцем, – перетерпів
арешт, засуд, ув’язнення і 5 листопада 1950 року прийняв мученицьку смерть у таборах Воркути.
Молитвами до Богородиці з
Фатіми пронизаний апостолят редемпториста, Слуги Божого о. Роман Бахталовського, який з вдячСвщмуч. Григорій Лакота
ності за оздоровлення від туберкульозу 1927 р. уклав Акафіст до Богородиці Неустанної Помочі, а уже за радянської влади 13 вересня 1945 р. заснував
у Станіславові Згромадження сестер Матері Божої з Фатіми,
харизмою якого є молитва за навернення Росії. У науці «На
стежках Марії» о. Роман повчав: «Нам потрібна спільна молитва до Божої Матері за свою Батьківщину, витривала,
посвятна молитва…, щоб Божа Мати різними порушеннями Божого провидіння зберегла від заглади, провадила народ,
як це Богу подобається, дорогою встеленою святими, мучениками, дівами…». Отець Роман, хоч двічі був ув’язнений,
залишився вірним священичій присязі, плекаючи молитву
до Богородиці.
Про долі закатованих та заарештованих. Роман Лукань,
ЧСВВ, опублікував матеріали у журналі «Місіонар». Список
цих імен за вересень-жовтень 1941 р. налічує 40 священиків і
монахів Львівської архиєпархії, за березень-квітень 1942 р. –
23 душпастирі Перемишльської єпархії, а за червень 1942 р. –
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12 репресованих отців Станіславівської єпархії. Масові екзекуції й терор – усе це доказ безсилля влади у її спробі насадити українському суспільству ідеї комунізму, а також –
іспит на громадянську та християнську зрілість вірних і духовенства.
Братські могили в містах і селах України з жертвами терору НКВС стали місцем скорботи і болю. Гоїти рани родичів
і близьких загиблих були покликані душпастирі Греко-Католицької Церкви. Священномученик Віталій Байрак на
панахиді на могилі закатованих біля с. Туринка в перші дні
німецької окупації очолив молитву і виголосив проповідь у
формі запитань мандрівника-чужинця до старця, який відповідає: «Прийшли зі Сходу ніби рідні по імені, але ім’я було
лише прикриттям для страшних злодійств. Вирізали вони
найкращих синів, замучили у нелюдський спосіб цвіт нашого
народу і молоді, тисячами полягли вони у ці могили і поросла
земля могилами…». Отець Віталій у Дрогобичі замінив закатованих о. Якима та о. Северіяна, активно провадив місії та
працю з товариствами при церкві Пресвятої Трійці. Повернення більшовиків зустрів з вірними, які просили його покинути Дрогобич, однак отець залишився з довіреною йому
паствою. Незадовго відбувся арешт, приводом для якого
стали для влади слова його проповіді. Отець помер від катувань у дрогобицькій тюрмі, не доживши до Пасхи 1946 року.
Під час німецької окупації митрополит Андрей відновив структури Церкви й організовував місії на Холмщині та
Лемківщині.4 У 1927 р. редемптористи здійснювали місію у
м. Ковель, з нагоди чого Кир Андрей призначив апостольським адміністратором Волині редемпториста свщмуч. єп.
Миколая Чарнецького. У м. Тернополі душпастирював блаж.
о. Василь Величковський, відвідуючи галицьких поселенців, які
потрапили підо вплив православ’я на Волині, Підляшші, Холмщині й Поліссі. Василіяни о. Дамян Богун, о. Пахомій Борис
4

Архів УСБУ Львів, спр. о. Віталія Градюка, П-34818, с. 61–63.
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на Холмщині опікувалися вірними у м. Гребенові і м. Городлі.
Усі ці місіонери згодом пройшли горнило випробувань їхньої
віри і стали провідниками Катакомбної Церкви.
Свідченням мучеництва греко-католиків є «Спомини»,
які у 1970-ті рр. у Римі написав Слуга Божий Кир Йосиф
Сліпий. У книзі він описав власні поневіряння, а також долі
мучеників, з якими зустрічався у горнилі репресивної системи радянської влади. Перебуваючи під слідством, згадував зустріч у камері з ректором Станіславівської семінарії
о. Авксентієм Бойчуком, від якого дізнався про те, як професор семінарії, катехит о. Йосиф Гірняк у в’язничному коридорі підбадьорював побратимів: «Confessore ssummus»
(Ми ісповідники). Ці слова Кир Йосиф, не щедрий на похвалу, оцінив як «добру об’яву»5. Загалом постава ректорів
о. Йосифа Сліпого та о. Авксентія Бойчука, а також професорів свщмуч. Андрія Іщака, о. Йосифа Гірняка, свщмуч.
Миколи Конрада, свщмуч. Миколи Чарнецького, які стали
не лише вчителями, а й ісповідниками віри – ось правдивий
ключ до розуміння вірності Христові й тієї сили, яку вони
черпали зі злуки з Христом під час репресій.
Ще 1925 р. ректор Львівської семінарії отець Йосиф Сліпий вимагав від семінаристів бути людьми молитви. У «Правилах для питомців…» 1929 р. є рукописний допис: «Зовнішна, недбала або й удавана побожність без внутрішньої правди
і сили не освятить і не перемінить не то чужого, але і власного життя кандидата. В тім старанню на дорозі богомільного
життя треба бути приготованим на безупинну боротьбу
зі злом та на поборювання покус, щоби заховати душу чис
ту і вільну бодай від тяжкого гріха»6. До вправ у семінарії
належали вечірні молитви з призадумою, розважання вранці, духовне читання під час трапези. Ректор поручав під час
5

6
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спільного духовного читання житія новітніх Холмських мучеників авторства Степана Білинського, а також запрошував
на реколекції свщмуч. Климентія Шептицького. Кир Йосиф
у «Споминах», розповідаючи про «сумну ролю» православного патріарха Алексія І, записував обставини смерті єпископів, яких у 2001 р. проголосили мучениками: «Єпископ Хомишин, перевезений з тюрми до якогось інфірмаря чи шпиталя
на Лукянівці помер, а пізніше в лягрі, в який перемінили віллю
Печерського монастиря біля Києва, помер єпископ Коциловський»7. Також Кир Йосиф згадував засуд на 5 років і смерть
єпископа Львівського Кир Никити Будки на засланні у Караганді 1949 року. Свщмуч. Никита був префектом семінарії
у Львові, а впродовж 15 років єпископського душпастирства
у Канаді дбав про створення нових громад і шкіл. Будучи на
аудієнції у св. Папи Пія Х, він просив про мощі для храму, на
що Папа відповів: «Нащо Вам мощей з Риму. Візьміть грудку своєї рідної української землі, потисніть її, а потече з неї
піт, сльози і кров ваших мучеників та ісповідників. Ось Вам
найцінніші мощі»8. Як громадянин Канади Кир Никита мав
вибір, однак залишився вірним присязі.
У книзі споминів Кир Йосиф згадував також про мучеництво свщмуч. Петра Вергуна і Миколая Чарнецького, а
ще – Слуги Божого о. Омеляна Горчинського. У сибірському
шпиталі Кир Йосиф зустрів теж Слугу Божого о. Михайла
Осадцу, катехита з Бродів, з яким пройшов етап до таборів
Печори: «Отця Осадцу повезли далі під Воркуту до Абезя, де
він і помер. Був це священик побожний, з великим дитинним
довір’ям до Матері Божої, але зовсім непрактичний і без розуміння страшних умовин, серед яких жив»9. Суворий клімат, антисанітарія у побуті й розбійні напади кримінальних
злочинців були безпосередньою причиною смерті отців. У
7
8
9

Сліпий кард. Йосиф, Спомини, за ред. Іван Дацько, Марія Гаряча, Львів-Рим 2014, с. 166.
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цих умовах ангелами-охоронцями, які оберігали від кримінальників Кир Йосифа, можна назвати українських хлопців
з Карпат, про яких він згадує, не забуваючи відзначити Слугу Божого о. Рафаїла: «Один з них, Василь, і походив з того
села в Карпатах, в якому забили студита о. Хомина. Вони
берегли мене перед бандитами, а я їм допомагав харчами»10.
Так у таборах вірні й духовенство зберігали єдність проти
насилля кримінальних злочинців.
У зверненнях до вірних та ієрархів з нагоди визволення зі
заслання в СРСР 1963 р. Кир Йосиф наголошував на необхідності всенародної пам’яті про мучеників та ісповідників
віри й писав, що мучеництво вірних на Підляшші й Холмщині за єдність з апостольським престолом – це плід мученицького свідчення Церкви, а «досвід Церкви свідчить, що
кров мучеників є насінням Христової віри»11.
Слуга Божий Кир Йосиф залишив світлий спомин як у
серцях вірних, так і в душах атеїстів, як на засланні, де був
душпастирем скитальців, так і у «вільному світі», де став
осердям життя українців діаспори і СРСР. Більшість ісповідників, про яких згадує Кир Йосиф у «Споминах», Блаженніший Любомир Гузар у липні 2002 р. за згоди Синоду
Єпископів УГКЦ подав до беатифікації. Серед згаданих осіб –
крилошанин Львівської капітули о. Микола Галянт, парох
храму св. Миколая у м. Львові о. Василь Лончина, отець
Петро Кордуба, батько 12 дітей, який душпастирював у
с. Містки на Пустомитівщині, був арештований і відбував
заслання у селищі Фомкар Ярцевського району, Красноярського краю, а помер 8 вересня 1944 р. під час повернення зі
заслання у Красноярську. Приклад благовоління перед життям дав також слуга Божий о. Йосиф Осташевський, парох
у Підберізцях біля Львова, який у часи німецької окупації
заопікувався біженцями зі Сходу України, а під час ревізії
10
11
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німецької влади заявляв, що вони хворі на тиф, тому на карантині. Під час приходу «других» більшовиків залишився
з вірними, був заарештований і помер у таборі. Свідчення
віри дали й миряни. До прикладу, панна Марія Шведа працювала на Львівському заводі телеграфної апаратури. Практикувала молитовне життя і щодня приходила до костелу на
Літургію. У 1979 р. переселилася до сестер-йосифіток, що на
вул. Кутузова, у дім, де був їхній новіціят. 29 вересня 1982 р.
п. Марію, яка рятувала літургійні речі о. Петра Пиріжка, побили «дружинники» і від отриманих ран вона померла...
Згадуючи про апостолят і репресії духовенства УГКЦ,
треба назвати сестер-монахинь жіночих згромаджень. До
прикладу, священномучениця с. Олімпія Біда була родом із
Цеблова, де вступила у Згромадження св. Йосифа, яке створив Слуга Божий о. Кирило Селецький. Прийнявши чернечі
обіти, вона з готовністю поїхала на служіння у захорони для
дітей-сиріт у с. Жужелі. Там вона виховувала дівчат із бідних
родин, які, живучи під опікою сестер, мали можливість нав
чатися у школі в Белзі. Від 1939 р. сестра була настоятелькою
дому в м. Хирів. Вірні, які знали сестру, відзначають глибокий
мир і жертвенну любов, яку словом і поставою проповідувала с. Олімпія: «Добра, приємна на вигляд і дуже жертвенна...
середнього зросту, носила постійно окуляри, завжди усміхнена,
скромна, тиха. Вона ніколи не вступала у які б то не було суперечки. Вірні, які пам’ятають сестер, говорять, що їх спільнота стала серцем місцевої громади. Думаю, що у цьому, як
ні в чому іншому, відобразилася харизма сестер св. Йосифа і
на загал сестер, адже вони лікували хворих, опікувалися дітьми в захоронці, провадили церковний спів, були ревнителями
Апостольства молитви, надавали як духовну, так і мате
ріальну поміч всім потребуючим». У часи радянського лихоліття с. Олімпія була передусім людиною молитви і сміливим
свідком Христової віри. Вона не боялась залякувань енкаведистів і очолювала громаду вірних під час молитов, заохочуючи до витривання у вірі. Сестри не переставали спонукати
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людей до молитви, збираючи їх на спільні відправи. У 1950 р.,
коли сестри поверталися з Добромиля, над’їхав «чорний ворон» і забрав їх на допит. Це було перше велике попередження
для сестер у Хирові, їм наказали зняти чернечий одяг і припинити діяльність. Сестер повідомили, що, якщо вони не перейдуть на «правдиву віру», то санкції щодо них будуть більш
жорстокими. Після цього їх відпустили. Сестри з іще більшою
ревністю почали закликати людей до молитви, до збереження
своєї віри та плекання християнських чеснот. Навесні 1950 р.
під час богослужіння на хирівському цвинтарі енкаведисти заарештували сестер. Знаковим у цій історії сестри Олімпії є відчуття духу спільноти, який створила сестра, однодумне свідчення Христа, коли «у спільноти було одне серце і одна душа»,
як написано в книзі Діянь, – усе це було переконливим, а тому
і небезпечним свідченням живої віри християн. Після арешту
настоятелька зворушливо дбала про співсестер: «Сестра Олімпія хотіла написати заяву, щоб не вивозили на Сибір хвору на
туберкульоз сестру Лаврентію, однак недужа сама вирішила
співтерпіти з настоятелькою. Сестра Олімпія домагається, щоби сестру Лаврентію, а також наймолодшу с. Глікерію
помістили з нею в один вагон. У такий спосіб сестра Олімпія
прагне бодай якимсь чином допомогти хворим сестрам, співстраждати з ними, підтримувати на дусі та творити чернечу спільноту, у якій вони були покликані жити». На засланні у
с. Харськ сестра турбувалась про співсестер. Про цю турботу, що була закорінена у глибокій вірі у Христа, свідчить лист
сестри: «Ви і ми повинні радуватися і гордіти тим, що ми удос
тоїлися такої ласки у Господа, бо Христос сказав: «Блаженні
гонені і переслідувані за правду, бо таких є Царство Небесне», – а нащо нам чого більше. Та ми – Христові, а Христос –
наш». Злука з Богом як основа внутрішнього миру і радості
с. Олімпії навчає нас втішатися під час випробувань. Приклад
монашої спільноти, чернечої родини, закоріненої в любові
до Христа, для сучасного суспільства є промовистим взірцем
співжиття у мирі, посвяти і злагоди, яких воно так потребує.
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Чудо – невід’ємний компонент свідчення святості особи.
Чому воно необхідне для того, щоб проголосити блаженним
праведника чи святим мученика? Молитовна пам’ять Слуги
Божого, увінчана чудесними оздоровленнями, – це надприродний вияв через цього праведника Господнього благовоління. Церква заохочує вірних до молитви за заступництвом Слуг Божих. Частими є свідчення від людей про ласки,
які вони отримали. Звичайно, вірні пишуть подяки за
отримані ласки за посередництвом святих або блаженних,
як-от про чуда оздоровлення, здійснені за посередництвом
свщмуч. Миколая Чарнецького. Саме такі свідчення дуже
важливі й цінні для процесу беатифікації. Загалом богослови окреслюють чудо як «надзвичайне втручання Бога, завдяки якому Бог особливим способом реалізує справу Спасіння. Втручання супроводжується знаком, через який Він
відкриває людині свою спасаючу волю». Іншими словами,
це надзвичайний релігійний факт, який обов’язково поєднаний із втручанням Бога через знак, даний людині для її
навернення чи зцілення. Законодавство канонізації вважає
чудо одним із доказів підтвердження святості Слуги Божого, надприродним знаком від Господа про святість цієї людини. Щодо залежності чуда від віри і віри від чуда, то варто
пам’ятати, що головним Автором чуда завжди є Господь,
який «творить чудеса» і може їх чинити навіть у житті невіруючих осіб, які навертаються завдяки Його втручанню. У
Євангелії Ісус однозначно вимагав віри для чуда. У проповіді 20 травня 2013 р. Папа Франциск навів приклад, як ревна
молитва може вчинити чудо: в одній сім’ї смертельно захворіла семирічна дівчинка, і лікарі заявили, що вилікувати її
неможливо. Розчулений батько, будучи ревним вірянином,
помчав авто до святилища Лухан (Арґентина), що розташоване за 70 кілометрів, і там гаряче просив Бога оздоровити
дитину. Коли він повернувся, донька була здорова.
На Синоді єпископів, присвяченому родині, у жовтні
2014 р. Папа Франциск проголосив святими Луї і Зелі Мар67
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тен, батьків св. Терені від Дитятка Ісуса. Папа вказав, що
вони є взірцевим подружжям, яке несло цінності Євангелія
і прямувало дорогою життя, у повноті реалізовуючи красу
зростання у вірі. Подружжя, яке в сімейному колі та громаді були відомі відкритістю серця і дверей дому для убогих,
попри зневагу суспільства. З огляду на свідчення цього подружжя Папа виокремлює «середній клас святих» праведників, які є прикладом святості в рутині життя, бо вірно й ревно
присвятили себе виконанню щоденних обов’язків: служіння
у сім’ях і громадах, змінюючи цим довколишню дійсність.
Папа наголосив, що життєвий подвиг цих осіб – найпоширеніший і доступний кожному. Саме тому важливо берегти
і плекати досвід духовенства та вірних, які перед викликами
життя не заламалися і завжди вибирали Христа.
Загалом, усіх святих і мучеників, де б вони не жили, об’єднувала міцна віра у Христа. Водночас саме вона є фундаментом здорової нації. Як стверджував Кир Андрей у посланні
«Наша державність»: «Ідеалом нашого національного життя
є наша рідна національна Хата Батьківщина... Рідна Хата не
повстане, якщо не буде українського моноліту, мимо всіх різниць, які нас ділять, завести поміж собою найбільше єдності».
Отож пошук злагоди-єдності – це і є той шлях, яким через
терни історичних катаклізмів йшли до соборності українці у
ХХ столітті. Бачимо, що внутрішні непорозуміння між лідерами зазвичай були причиною їхніх поразок, а пошук єдності
завше ґрунтувався на християнських цінностях.
Свідчення християнської вірності євангельським і національним ідеалам – особистий приклад о. Ігнатія (Янтуха) з
монастиря в Гошеві. У березні 1951 р. його заарештували і звинуватили в тому, що зберігав символ української державності – синьо-жовтий стяг. Через десятиліття отець згадував про
це так: «Слідчий Свистун дав завдання: візьми, стань на прапор, потопчи його і я тебе зараз же відпущу до монастиря… –
І тоді перед моїми очима мовби стала на прапорі вся Україна,
зболіла, сплюндрована, зневажена, заплакана, мов рідна мати
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над своїми дітьми. – Трупом впаду, а не потопчу! – відказав я».
Отець мужньо визнав, що він – українець і шанує цей стяг, –
і за це отримав вирок: 10 років арешту. Пам’ять про подвиг
ченця жила в часи правління Хрущова, а 22 січня 1962 р., у
день Соборності України, один із дисидентів, Михайло Дяк,
підняв над Гошевом синьо-жовтий стяг. Прагнення легалізувати УГКЦ стало причиною звернення українських католиків
(зокрема Івана Геля, о. Григорія Будзінського та о. Матея Гавриліва) 20 січня 1988 р. до учасників Віденської конференції
держав-учасниць з питань безпеки і співпраці в Європі: «Уже
13-ий рік, як у Гельсінкі був підписаний Прикінцевий Акт, у
якому 35 держав ще раз підтвердили свою волю… поважати
права людини і основні свободи, в тому числі свободу думки,
совісті, релігії й переконань для всіх…». Незадовго після цього
наша держава здобула незалежність.
Приклад сучасних святих є ключем, який відкриває людсь
кі серця Христові. «Дивен Бог у святих своїх, Бог Ізраїля»
(Пс. 67, 35). Живі світочі віри, святі спонукають до зростання у християнських чеснотах, до побудови суспільних взаємин на основі Заповідей і Блаженств. Жива пам’ять про них
сприяє «внутрішній переміні» й духовній обнові суспільства.
Наше життя у Христі має бути скероване на поглиблення
злуки з Богом через молитву і вправляння в чеснотах і ділах
милосердя, прикладом чого є блаженні та ісповідники віри.
Певним знаком Божого благовоління є чуда, які Він здійснив, тому слід молитися за посередництвом святих і Слуг
Божих, а водночас – плекати мир і злагоду, бо, як закликає
ап. Павло в посланні до Євреїв (12, 14): «З усіма дбайте про
мир та про святість, без якої ніхто Господа не побачить».
Підсумок
У цій статті ми стисло охарактеризували приклади жерт
венної посвяти блаженних вірян та священиків УГКЦ на
тернистому шляху до її легалізації. Сьогодні пошук шляху
правди знову скріплюється жертвами – життями героїв Не69
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бесної сотні Майдану та волонтерів і воїнів на Сході Украї
ни, які полягли уже в наш час за її цілісність і свободу. У
2013 р. відбувалось святкування 1700-річчя проголошення
Міланського едикту, який постулював християнство однією
з толерованих релігій Римської імперії. Античне суспільство
визнавало у християнстві зерно правдивого життя і виносило подію Воплочення Христа та життя Церкви на форум
(публічне обговорення), під час якого свідки вільно і щиро
розповідали опонентам про свою дорогу пізнання Правди,
мотивуючи свої переконання власним досвідом, т. зв. паресією, яка вимагала публічного викладу власних поглядів на
стан речей у полісі-місті в колі експертів з обговоренням,
критикою, прийняттям або відкиненням їхньої точки зору.
Приклад життя греко-католицьких новомучеників – це
живе свідчення Правди на сучасному форумі атеїстичного
суспільства, стійке тривання в істинності власного світогляду
аж до жертвування життя. Шлях мученика – це не шлях героя, який вибирає смерть, а шлях благовоління перед життям.
Так, мучеником є лікар, який з любові до ближнього ризикує
життям, рятуючи інфікованих вірусом Ебола, освітянин, який
свідомо впроваджує у виховний процес християнські цінності, робітник, який совісно виконує доручену працю.
Життя священиків, монахів і мирян, які виросли у містечках і селах Галичини і в часи переслідувань та гонінь стійко
трималися Христа, – яскраве свідчення для сучасників і промовистий приклад, як, попри обставини, стійко йти шляхом
пізнання Істини. Вказуючи на важливість гідного почитання святих, Кир Андрей зазначає: «Ми їм (святим) сплачуємо
довг, часом забутий, довг справедливості. Не один з тих дорогих наших братів був за життя тяжко кривджений судом
світу, а часом судом сьогодні і осудженням власних братів.
Церква не може судити минулі покоління, але може сплачувати довг вдячности, стверджувати заслуги, виславляти
жертвенну працю і сповняти бодай частинно ту справедливість, яку сповняє після століть наука всесвітньої історії».
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Місія освячення і перемінення світу, яку Христос поклав
на своїх апостолів, а з цим також і на нас усіх вірних членів Його Церкви, є можливою до реалізації в повноті лиш
тоді, коли ми є об’єднані: в єдності з Христом і один з одним. Про цю єдність Христос молився в Оливному саду перед своїми страстями і цю єдність засвідчили численні святі та мученики своєю кров’ю, наслідуючи Христа. Церква,
як Тіло Христове, творить цю єдність через Євхаристію, не
зважаючи на конфесійні поділи, а також творить ту єдність
як спільнота спільнот: найрізноманітніших спільнот – тканин одного великого організму.
Розвиток Церкви на різних етапах переживав різні виклики, і миряни завжди відігравали важливу роль, об’єднуючись
в різноманітні спільноти, творячи відповідні рухи у звершенні апостоляту місії Церкви. Говорячи про такі рухи в Церкві,
важливо усвідомити, що сама Церква вже є рухом, який переображує світ у Царство Боже. Відповідно, місія мирянських
рухів є апостолятом мирян – це місія Христа «Ідіть, отже, і
зробіть учнями всі народи» (Мт. 28, 19), це продовження місії Церкви там, де вона ще інституційно не є утверджена і де
ще вона не може свідчити Христа в якомусь місці чи середовищі. Отці ІІ Ватиканського Собору наголошували: «Апостолят мирян – це участь у самій спасительній місії Церкви […].
А миряни, покликані зокрема на те, щоб Церкву унаявнити
та здійснити в тих місцях й обставинах, де вона може стати
сіллю землі тільки через них»1.
1

Документи ІІ Ватиканського Собору. Догматична Конституція про Церкву
(Lumengentium), 33. Вид-во «Свічадо», Львів 1996.
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Загалом мирянський рух – це певний феномен, який динамічно охоплює різні спільноти, організації чи цілі структури Церкви, що його творять і до нього добровільно приєднуються. Мирянські рухи постають переважно спонтанно,
сповнені якоюсь великою ідеєю чи запалом харизматичного
провідника. Такі рухи відповідають духові часу, контексту
історичних подій, суспільних потреб і розпізнаються по
плодах своєї діяльності; коли ж справді сприяють будуванню Церкви, тоді їх підтримує і церковний провід.
Упродовж історії Вселенської Церкви виникало багато
різноманітних мирянських рухів. Першим таким масовим
рухом був монастицизм, який не залишився мирянським,
а знайшов своє особливе місце у Церкві. І сьогодні монахи
вже не належать до мирян, хоч далеко не всі монахи є священиками чи єпископами, щоб належати до ієрархії Церкви.
Відтак поставали місійні рухи й ордени, церковні братства,
інститути богопосвяченого життя, католицькі спільноти й
організації, федерації, асоціації і союзи. Наприкінці XIX –
на початку ХХ століття такі об’єднання сформували рух
Католицької Акції в Італії, по всій Європі, в тому числі й у
Галичині до війни, а сьогодні – цей рух діє по всьому світі.
У нашій Церкві розвинений мирянський рух початку ХХ ст.
протистояв безбожницьким тоталітарним режимам, зберіг
віру як рух підпільної Церкви, відтак виринув як патріархальний рух – всі ці рухи з’являлися у певний час, виконуючи якусь свою важливу роль в історії розвитку та зростання
УГКЦ. Звичайно, виникало й багато рухів, які без належного духовного проводу спричинялися до виникнення сект,
розколів, схизм, що мали руйнівний характер, хоч і змушували Церкву замислитися над певною дійсністю, що їх породжувала.
Сучасний мирянський рух УГКЦ, попри численні спільноти та організації, все ще на етапі становлення і пошуку відповідної моделі, щоб якнайкраще реалізувати місію
Церкви. За майже три десятиліття сьогодні вже багато зроб
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лено: різні мирянські структури розвиваються та втілюють
місію апостоляту, проте потребують координації щодо питань належної формації мирян до зрілого і цілеспрямованого служіння задля перемінення суспільства у Церкву Божу.
Звичайно йдеться не про ілюзії, а про пасторальну модель,
яку свого часу втілив Митрополит Андрей як рух Католицької Акції, до якого він закликав і єпископів, і священиків, а
особливо мирян (див. Додаток № 3).
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Олег БЕГЕН,

кандидат історичних наук

1. Історичний контекст розвитку
мирянського руху наприкінці
ХIХ – у першій половині ХХ ст.:
європейський досвід
та українська реальність
Мирянський рух у Європі має доволі довгу та складну історію, тісно пов’язану з релігійно-політичними особ
ливостями тієї чи іншої країни. Кінець ХІХ – початок ХХ
століття – це період швидкої індустріалізації, який характеризувався масовою міграцією сільського населення до
міст. З появою вільнонайманої робочої сили загострилися
соціальні та економічні проблеми. Міграція до міст значної
кількості сільського населення спричиняла розрив із традиційними громадами своїх пращурів, радикально змінюючи
їхню свідомість. Доволі ліберальні міста витворювали таке
сприйняття дійсності, де Церква, релігійність та традиційні
цінності ставали другорядними. Діяльність робітничих рухів спонукала ставити першочерговими питання соціальної
справедливості й боротьби за свої права.
Єпископат Католицької Церкви, розуміючи неминучість
конфлікту між новою дійсністю та християнськими цінностями, шукав нові методи праці серед робітничого загалу.
Церква подала свій голос у сфері соціальних питань, стаючи
насамперед на захист робітника. Так згодом зародилась соціальна доктрина Католицької Церкви. Крім випрацювання
соціальної доктрини, Церква разом із мирянськими католицькими товариствами активно поборювала різні «-ізми»,
як-от соціалізм чи комунізм.
У ХІХ столітті перший масовий католицький рух виник в
Італії на основі кількох католицьких товариств. У 1865 році
під проводом Г. Баттісти в Булонії постала католицька ор74
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ганізація Католицька Асоціація за Свободу Церкви в Італії.
Виникнення такого об’єднання в Італії було спричинене масовим поширенням різних партій, які відверто виголошували антицерковні гасла. Тоді ж в Італії почало діяти інше
товариство – Союз Католицької Молоді Італії, що у 1868
році отримало від папи Пія ІХ дозвіл на офіційну діяльність. Це дало змогу в майбутньому Союзу перерости в масовий католицький рух. У 1874 році скликано перший Італійський Національний Католицький Конгрес у Венеції, під
час якого обговорювали питання місця Церкви в тогочасному суспільстві. Від 1881 року італійські католики намагалися об’єднати розрізнені товариства, для цього заснували
Спілку Католицьких Конгресів і Комітетів. Вже у 1891 році
Спілка розділилась на п’ять секцій, які мали виконувати
свої функції у різних сферах громадсько-релігійного життя:
секції у справах католицьких організацій, у справах харитативних, освіти, преси, у справах християнського мистецтва.
Тоді ж італійський професор Джузеппе Тоніоло заснував товариство Католицький Союз Соціального Навчання.
Союз запропонував революційну соціальну програму, у якій
передбачав заснування низки таких католицьких установ,
як банки, страхові компанії, кооперативи, робочі спілки та
організації, які б мали змогу впливати не лише на суспільне,
але й на політичне життя країни.
Німецькі католики, попри тиск збоку переважно протестантської держави, у другій половині ХІХ століття пробували створити масові католицькі мирянські організації.
Протидіючи політиці Культуркамфу, у 1887 році засновано
перші освітньо-харитативні товариства, а вже напередодні
Першої світової війни німецькі католицькі товариства нараховували понад 800 тисяч членів.
Новим імпульсом до створення католицьких організацій стала енцикліка «Rerum novarum» папи Лева ХІІІ з
1891 року, яка вперше так докладно окреслила соціальну
доктрину Церкви. Енцикліка спричинилася до поширення
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ідей справедливості серед робітничого загалу, що привело
до виникнення католицьких профспілок та об’єднань в усій
Європі. Наприкінці ХІХ століття у Франції вже діяло багато
католицьких товариств, які виходили із середовища «християнської демократії». Найвідомішою організацією була
Католицька Асоціація Французької Молоді, що провадила
працю в академічних колах.
Від 1896 року в Італії католицький рух набув більше
політичного, аніж соціального забарвлення під назвою
«християнська демократія», що відігравала важливу роль
у Європі в ХІХ – на початку ХХ століття. На особливу увагу заслуговує німецький католицизм, який був не лише соціально активним, а й захищав церковні права та свободи,
надаючи німецькій Церкві політичного значення. Весь цей
німецький католицький рух був помірковано консервативним. Те, що не вдалося у Франції, вдалося у Німеччині:
об’єднати вірних у католицьку партію та виступити проти
світської держави.
Варто зауважити, що католицький рух час до часу намагався впливати на політику, не входячи у відверте політичне
протистояння з іншими політичними партіями. Але згодом,
коли частина католицьких організацій заявила про свою
відкриту політичну діяльність, то Ватикан виступив проти
такого втручання у політичні процеси, наголошуючи, що
католицький рух є радше соціально-релігійним, ніж політичним явищем.
Після заборони Церквою католицьким об’єднанням брати участь у політичному житті, простежуємо розмежування між католицьким суспільним рухом Католицька Акція
та католицькими політичними партіями. Католицькі партії,
хоч і використовували за основу релігійні та церковні пос
тулати, але вже не були залежними у своїй діяльності від
церковної влади, на відміну від Католицької Акції, яка, хоч
і була спільнотою світських, та все ж підпорядковувалась
Єпископату Католицької Церкви.
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Мирянський католицький рух у Європі досить довго був
маргінальним явищем, а потім його офіційно визнав папа
Пій Х під назвою «Католицька Акція» в енцикліці «Il fermo
prosimo» (1905).
Після Першої світової війни відчутні були зміни в суспільному та релігійному житті. Народи Європи, бажаючи порвати з недавнім минулим, засуджували несправедливість війни.
Соціалістичні рухи, користуючись економічними негараздами, вели активну пропагандистську роботу серед робітничої
молоді. Певна частина молодих людей потрапила під вплив
так званих «прогресивних» ідей, активно долучаючись до діяльності цих організацій. Церква, розуміючи загрозу соціалістичної пропаганди щодо своїх вірних, надала мирянським
релігійним організаціям певну автономію дії.
Якщо Пій Х бачив у мирянах лише помічників (союзників) Церкви, то його наступник Пій ХІ підвищив статус мирянських організацій, надаючи світським католикам право
апостольської праці у суспільстві на рівні з Церквою. З таких
ініціатив Папи Пія ХІ зародилася інституція, яку назвали
Католицька Акція, що запропонував ще його попередник.
Цей новий, масовий, організований рух мав мотивувати вірних до праці у релігійній та суспільній сферах. Пій ХІ
надав перевагу масовим католицьким рухам як єдиному
чинникові, що міг активно впливати на стан європейського
суспільства.
23 грудня 1922 року папа Пій ХІ видав енцикліку «Ubi
arcano Dei», у якій охарактеризував католицьку цивілізацію, засудив ворожнечу між народами, класову та партійну боротьбу. Римський архиєрей, пишучи про Католицьку
Акцію, вказував, що це є мирянський рух в ієрархічному
апостольстві Церкви, щоб захищати основи віри й моралі,
відновлювати християнське розуміння родини й суспільства. За задумом Папи, Католицька Акція мала бути над усіма політичними партіями і в жодному разі не могла бути
залежною від них.
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Папа хотів, щоб Акція набула міжнародного значення,
тому закликав створити в кожній країні структури Католицької Акції, які мали працювати для нової євангелізації.
На середину 20 років ХХ ст. Італійська Католицька Акція
складалась із великої кількості різних товариств: Чоловічий
союз, Юнацький cоюз, Академічний cоюз для чоловіків, Жіночий cоюз, Союз дівчат, Академічний cоюз для жінок.
Деякі єпископати країн Європи, як скажімо, Голландії
(1926), Чехословаччини, Югославії (1927), визнали вже існуючі католицькі товариства за структури Католицької Акції. У Західній Європі організації Католицької Акції активно працювали, переважно ангажуючись в соціальну сферу,
через що католицький рух став масовим явищем, членами
якого були тисячі мирян. Після Другої світової війни Католицька Акція припинила свою діяльність у багатьох країнах
Центрально-Східної Європи.
У Польщі Католицька Акція почала розвиватись щойно
після проголошення незалежності країни (1918). У Другій
Речі Посполитій Католицька Церква займала панівне становище. Конкордат гарантував Католицькій Церкві свободу
совісті та діяльності. У таких умовах Католицька Акція бачилась інституцією, що мала з’єднати усі чинні католицькі
товариства в один центр.
У 1928 році було створено Єпископську Комісію до справ
Католицької Акції у складі кардинала Гльонда, кардинала
Краковського, митрополитів Сапіги та Шептицького, єпис
копа Адамського. Кардинал Гльонд своїм указом 24 листопада 1930 року покликав до життя Генеральний Інститут
Католицької Акції (NIAK) у Польщі з центром у Познані.
Католицька Акція отримала свій статут згідно зі статтею 16
канону 1489 Конкордату. Інститут видавав низку часописів:
«Ruch Katolicki», «Misterim Christi» i «Kultura».
27 листопада 1930 року папа Пій ХІ затвердив статут
польської Католицької Акції. Разом з італійською польська
Акція стала другою інституцією, яку офіційно апробував
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Римський престол. Наприкінці 30-х років ХХ ст. усі польські мирянські товариства у Другій Речі Посполитій нараховували 519 665 членів.
На початку XX ст. перед греко-католицькою спільнотою
на західноукраїнських землях постала необхідність оновлення. З появою світської інтелігенції Церква поступово
відмовлялась від втручання у політику, що дало їй змогу
провести внутрішню реформу та духовну віднову. Це важливе завдання стало основним змістом архиєрейського служіння митрополита Андрея. Галицький єпископат на чолі з
митрополитом активно сприяв розвиткові католицьких парафіяльних об’єднань, у такий спосіб розвиваючи апостолят мирян. У Галицькій митрополії найбільш відомими були
товариства Пресвятої Євхаристії, які нараховували 491 локальний гурток та 54 тисячі членів. Ще однією із найбільших
греко-католицьких інституцій була організація «Апостольство Молитви», яка нараховувала 337 гуртків у Львівській
архиєпархії і 220 гуртків у Станіславівській єпархії та мала
в своїх лавах майже 32 тисячі членів. У Греко-Католицькій
Церкві також активно працювали такі братства: Тверезості,
Доброї Смерті, Найсвятішого Серця Ісусового та інші.
Одним із найдієвіших товариств 1920-х років стало Марійське Товариство Молоді (МТМ). Товариство було засноване 25 травня 1918 року у Львові та об’єднало усі Марійські
дружини в одну структуру. Загальною метою товариства
був усесторонній розвиток молоді, поглиблення релігійних
та етичних поглядів і переконань. Праця Товариства полягала в організації частих зустрічей з молоддю, дискусій, академічних вечорів та в пошуку нових виховних процесів.
Саме в середовищі Марійських Товариств у 1920 році був
започаткований відомий галицький часопис «Студентський
Вісник. Поступ». На 1925 рік осередки Товариства були в найбільших містах Галичини: Львові, Станіславові, Перемишлі,
Тернополі, Жовкві, Стрию, Дрогобичі. Марійське Товарист
во Молоді вийшло за кордони тогочасної Галичини, ввій79
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шовши у міжнародні структури об’єднання марійських товариств «Prima Primaria». До 1935 року Центральний осідок
Марійських Товариств об’єднував три групи марійських
організацій: Марійські дружини; Марійські гуртки; Марійсь
кі союзи. Наприкінці 1930-х Марійське Товариство Молоді
нараховувало 341 гурток та 22 тисячі членів.
Ці організації, товариства та братства насамперед проповідували внутрішнє апостольство, вони не намагались
зорганізувати масового активного руху, не змогли вийти
за рамки своїх світоглядних та релігійних уподобань, а
отже, їхній вплив на українське суспільство все-таки був
незначний.
У середині 1920-х років загострилися політичні відносини на Галичині. Особливо активізувались радянофільські
партії. Така ситуація ще більше загострювала і так критичний стан галицького суспільства. У той час частина української інтелігенції у Львівській архиєпархії створила Українську Християнську Організацію (УХО), яка поставила собі
за мету захищати католицьку науку, християнську мораль
в суспільному та політичному житті. Митрополит підтримав ініціативу й усіляко сприяв новому об’єднанню. Головною цариною праці УХО був розвиток католицької преси та
боротьба з більшовицькою пропагандою. У 1926 році УХО
перебрала від Марійських Товариств часопис «Поступ» та
змінила концепцію цього журналу: це вже був не «Студентський вісник», а «Вісник літератури і життя». 14 лютого 1926
року відбулися загальні збори українського християнського
студентства, на яких вирішили створити Студентську Групу УХО, яку згодом назвали Українська Християнська Студентська Організація (УХСО). На жаль, УХО, а разом з нею і
УХСО не виконали поставлених перед собою завдань. Тому
Студентська Група УХО у листопаді 1929 року оголосила
про саморозпуск. Тоді ж члени вже колишнього товариства створили «Ініціативний гурток», щоб заснувати нову
християнську організацію.
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Вже у червні 1930 року відбулися перші установчі збори
українського студентства, на яких було вирішено створити
студентське товариство «Обнова». Академічне Товариство
Українських Студентів Католиків «Обнова» стало першою
організацією, що активно долучилась до розбудови ідей Католицької Акції у Галицькій митрополії.
13 листопада 1930 року митрополит Андрей звернувся до
мирян ГКЦ із пастирським листом, у якому закликав усіх
студентів вступати до ТУСК «Обнова», а старше покоління
заохочував братись до праці в новоствореному об’єднанні –
Українському Католицькому Союзі (УКС).
Варто констатувати позитивний розвиток католицьких
об’єднань у міжвоєнний період ХХ століття. Український
католицький рух мав підтримку митрополита Андрея Шептицького. Він постійно відстоював право на існування католицьких товариств перед польською владою, котра робила
усе, щоб обмежити їхню діяльність.
Єпископат Греко-Католицької Церкви офіційно запровадив Католицьку Акцію в Галицькій митрополії у 1931
році. Таким чином, солідаризуючись із мирянським рухом
у Католицькій Церкві, українські владики для продуктивної
праці Акції створили свій керівний орган, – Генеральний Інститут Католицької Акції (ГІКА) з центром у Львові. Генеральним асистентом від єпископату спочатку став єпископ
Іван Бучко, а згодом – єпископ Микита Будка. Президентом
Генерального Інституту обрано д-ра Маркіяна Дзеровича.
Статут Генерального Інституту, затверджений на конференції греко-католицького єпископату у Львові 1931 року,
виразно вказував, що Акція має закладати підвалини майбутніх товариств, організацій і рухів та бути поза політикою.
Офіційним органом Генерального Інституту у Львові був
журнал «Католицька Акція», який виходив протягом 1934–
1939 років. На його шпальтах публікували численні статті,
що висвітлювали діяльність Акції у міжвоєнний період. Редактором часопису був д-р Маркіян Дзерович. У першому
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числі від 1934 р. у статті «Від видавництва» було зазначено,
що ГІКА потребує власного друкованого органу, бо преса
забезпечувала поширення релігійного світогляду. Метою
часопису було інформувати широкий загал про цілі, які обстоювала Католицька Акція на українських землях.
У статті «Праця Католицької Акції на нашім ґрунті»
М. Дзерович закликав мирян до активної оборони правд
віри та моралі, вказуючи водночас, що Акція стоїть понад
різними партіями, а також наголошуючи на потребі вишколу кадрів для праці з молоддю.
У своїй «Хроніці» часопис подавав новини з релігійного
й світського життя українського суспільства. «Хроніки» інформували про видавничу діяльність Генерального Інституту, про новинки літератури та нові досягнення Акції. З
часом колегія часопису Католицької Акції була розширена
і до її складу ввійшли видатні українські католицькі письменники, публіцисти та журналісти, щоб провадити більш
активний апостолят серед мирян. Колегія часопису складалася з восьми спеціалізованих секцій, кожна з яких опікувалась конкретним напрямом: 1. У справах родини; 2. У справах жінок; 3. У справах молоді; 4. У справах харитативних;
5. У справах виховання; 6. У справах преси; 7. У суспільних
справах.
Доктор М. Дзерович – президент Головного Інституту
Католицької Акції – найбільше спричинився до поширення
ідей Католицької Акції на Галичині. Він був членом багатьох
українських організацій, а також належав до Українського
Католицького Академічного Сеньйорату Товариства «Обнова». У 1936 р. його обрали до наглядової Ради Страхового
Товариства «Карпатія». М. Дзерович брав активну участь у
підготовці свята «Українська Молодь Христові» та в урочис
тостях з нагоди 950-ліття Хрещення Руси-України, працюючи, зокрема, у Діловому Комітеті.
Церква намагалася впроваджувати свої ідеї через мережу
мирянських організацій, котрі мали б поширювати у світ82
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ському середовищі католицьку свідомість, яка на той час ще
не стала панівною.
Розбудова та розвиток Католицької Акції посприяли
створенню у травні 1933 р. Католицької Акції Української
Молоді (КАУМ). Її заснування пов’язане із проведенням 6–7
травня 1933 р. у Львові свята «Українська Молодь Христові». Це була організована зустріч української католицької
молоді з нагоди Ювілейного року. Найбільше праці в підготовку цього свята вклав Головний Інститут Католицької
Акції.
Багато молоді бажало долучитись до ініціатив Католицької Акції та апостоляту мирян, тому відразу після свята була
створена нова загальна католицька молодіжна організація
Католицька Акція Української Молоді (КАУМ) для юнаків.
У 1934 р. виникла Католицька Акція Української Жіночої
Молоді (КАУЖМ). Головою КАУМ обрали Андрія Мельника, а до її Ради увійшли Роман Данилович (заступник голови), Василь Глібовицький (секретар), Леонтій Дяків (скарбник), Микола Грушкевич, о. Яків Перрідон, Денис Петрів,
Юліан Редько, о. Осип Кладочний.
Для широкого загалу і з метою вишколу своїх членів видавали часописи «Українське юнацтво» (1933–1939), «Лицар
Пресвятої Богородиці» (1936–1939), організаційний листок
«Готовсь» (1935–1937), газети – «Мета» (1930–1939), «Нова
Зоря» (1930–1939), журнали – «Дзвони» (1931–1939), «Наш
Приятель», популярні часописи – «Христос – Наша Сила»,
«Католицька Акція» (1934–1939) та журнал для дітей –
«Світ дитини».
Попри духовно-виховну роботу, КАУМ створила Касу
Української Католицької Молоді, щоб матеріально допомогти підростаючому поколінню та всіляко сприяти Католицькій Акції увійти в усі сфери суспільного життя Галичини.
Увесь український активний мирянський рух міжвоєнного часу нараховував понад 30 тисяч учасників, і хоча
Католицька Акція та пов’язані з нею товариства проводили
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активний апостолят серед мирян, а деякі з них, як, скажімо,
КАУМ, перетворилася на масову молодіжну організацію, в
кінцевому підсумкові Церкві не вдалося досягнути поставленої перед собою мети. Католицький світогляд не став домінуючим дискурсом у галицькому суспільстві, яке надало
перевагу націоналістичній ідеології, хоча до початку Другої
світової війни українські католицькі організації та товариства були активними чинниками політичного і суспільного
життя.
Із встановленням у Західній Україні радянської влади у
вересні 1939 р. всі політичні, культурні та релігійні організації були заборонені. Трагічна доля не оминула і Генерального Інституту Католицької Акції, який припинив своє існування, що унеможливило подальший легальний розвиток ідей Католицької Акції серед греко-католиків в Україні.
Роздумуючи про сучасний мирянський рух в лоні Української Греко-Католицької Церкви, варто ствердити таке:
наша Церква вже мала успішний досвіт творення мирянських об’єднань у першій половині ХХ ст.; варто пам’ятати,
що український мирянський рух міжвоєнного періоду був
частиною католицького світового руху, тісно інтегрований із
європейськими поняттями справедливості та солідарності.
У наш час про активний мирянський рух можна говорити лише тоді, коли кожен греко-католик відповість собі
на запитання: Що означає бути мирянином у ХХІ століття?
Саме тоді вплив Церкви на суспільство буде визначальним.
Щодо порад з активної розбудови мирянських товариств
сьогодні, варто зауважити, що потрібно:
1. Оновлення цілей, які ставить перед собою український
мирянський рух у ХХІ ст., наприклад: однією із таких цілей може бути розбудова громадянського суспільства через
формування християнських цінностей на засадах моральних принципів, через поєднання прикладних знань, практичних вмінь та інтелектуальних здобутків, використовуючи свій історичний та новий європейський досвід.
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2. Дієва та гнучка структура мирянських об’єднань (або
руху загалом), що повинна відповідати усім викликам часу.
3. Соціальна зорієнтованість, з якої має виходити бажання творити професійно зорієнтовані організації, як-от, скажімо, мирянські профспілки для захисту своїх прав у сучасній державі.
4. Створення єдиної потужної молодіжної програми на
далеку перспективу, яка має включати розбудову низки
об’єднань, що охоплювали б усю молодь.
5. Важливо, щоб мирянський католицький рух для праці
з підлітками набував рис католицького скаутингу чи спортивних товариств, що допоможе залучити українську молодь.
6. Створення соціальних підприємств, де молоді люди
отримували б свою першу працю та здобували свій перший
професійний досвіт, а особи старшого віку були б задіяні не
лише у повсякденній праці, але й в апостоляті.
7. Створення центру вишколу, а відповідно і створення
мережі вишколу мирян, що сприятиме добрій підготовці
нових кадрів.
8. Розвиток волонтерського руху. Українське суспільство
має великий людський ресурс, який варто задіяти. Волонтерський рух у світі – поширене явище, яке дає можливість
особі долучитись до важливих подій, що відбуваються у
суспільстві.
9. Варто пам’ятати, що проведення академічних вечорів,
лекцій, семінарів та конференцій сприяє поширенню ідей
серед широкого загалу.
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Зиновій СВЕРЕДА,

доктор соціальної економіки

2. Об’єднання мирян як
кооперація: феномен успіху
Праведного Митрополита
Андрея Шептицького
Українська Греко-Католицька Церква очолила знаменитий
період української історії, що назвали «відродження», а саме з
1891 по 1939 роки. Незважаючи на відсутність політичної незалежності, терору та переслідувань, священство, єпископат та
миряни зуміли протистояти зовнішньому тиску, розбудувати
внутрішню інфраструктуру, освітню систему, фінанси, оздоровити народ від соціальних хворіб, таких як алкоголізм, тютюнокуріння, та спрямувати вірних на справжню дорогу спасіння.
Відродження народу – це не просто розвиток, а, як сказав мит
рополит Андрей Шептицький: «Наша мета – це перетворення
народу, з роз’єднаного чварами та ідеологіями, в сильний організований зрілий організм, який займає гідне місце між народами». Цей період був подібний до часів переходу пустелі, коли
люди мали випробування і очищувалися від духу рабства. Час
то митрополита Андрея порівнюють з Мойсеєм, але, на відміну
від нього, той не шукав Обіцяної землі, а рятував свій народ від
тих, хто хотів перетворити Україну на пустелю.
Сьогодні можемо поставити собі риторичне питання:
якщо наші предки, вийшовши з панщини, не маючи прав,
живучи в злиднях і бідності, без політичної незалежності
змогли розвиватися і відроджуватися, то що заважає нам,
маючи 27 років незалежності, багато прав і свобод, будувати свою країну та суспільство?
Як не дивно, для успіху не так є важливими великі капітали, як солідарність та духовні цінності, і, як сказав Мит
рополит Андрей, треба мислити не ідеологічними міфами
та ідеями, а наукою та практикою життя.
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З чого розпочала Церква?
Українська Церква була реформатором усього національного, соціального, економічного та політичного стану своїх
вірних. І як не дивно, розпочала не з пошуку капіталів, а з
поваги до гідності людини.
Перше завдання Церкви – донести до людей добру новину, тобто християнське вчення. 1891 рік у цьому сенсі став
переломним, тому що було прийнято кілька важливих рішень на Львівському Синоді:
1. Заснування церковного страхового товариства
ДНІСТЕР, що стало основою для розбудови усієї соціально-економічної інфраструктури Церкви і народу.
2. Визначення обов’язкового соціального служіння священика, тобто завдання провадити соціальну діяльність для вірних.
3. Заснування читалень, бібліотек та спортивних організацій при кожній парохії.
Митрополит Андрей, ставши єпископом і проаналізувавши проповідницький рівень священства в той час, вирішив писати багато пастирських листів, щоб священики їх
зачитували, і це дало основний результат: між мирянами і
священиками поступово формувався спільний світогляд і
цінності у вірі й щоденній праці.
Церква зуміла розбудувати цілісну інфраструктуру.
Результат: 15 народних банків з церковним капіталом,
майже 2 000 кредитних кооперативів, 1 600 сільськогосподарських кооперативів, 5 000 приватних підприємців, 36
заводів, 28 фабрик, 120 крамниць, 120 000 гектарів землі,
залізниця та інше майно, 1 мільйон 500 тисяч вірних, що
працювали в цих структурах. Загалом, сума конфіскованого майна УГКЦ радянським режимом була близько 13 мільярдів 550 мільйонів сучасних американських доларів. Ці
кошти мали бути спрямовані на утримання шкіл, допомогу
безробітним, талановитій молоді, сиротам та інші корисні
справи для народу.
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Парафія і її місія
Практичною установою, що зуміла переламати колоніальний стан українців та відповісти на потреби вірних, стала парафія (з грецької «збирати навколо дому»).
Українська церква вже наприкінці ХІХ століття провела
успішні реформи парафіяльного життя, що згодом стало
прикладом для реформи всього суспільства. Вірні черпали
знання і силу з парохії і поступово переносили їх на повсякденне життя.
Сьогодні не варто шукати різних інноваційних програм
чи методів, треба лише належно оцінити той унікальний
досвід, що Церква вже пройшла.
Потрібно не тільки лікувати людину від гріха, але й оздоровлювати усю громаду, змінювати її систему життя, вдосконалювати. Бо громада – це як живий організм, а сім’ї – то
клітини організму. Справжню віднову людина здатна отримати в домашній Церкві – сім’ї.
Перші кроки священика
Перший етап. Соціологія
Для розвитку парохії дуже важливим етапом є створення професійної бази даних про місцевість, громаду,
вірних. Сюди входять основні пункти: кількість вірних,
сімей, їхня професійність, територія, садиби, навіть ґрунти та земляні ресурси. Чому? Завдання парафії – це не
тільки спасіння душі людини, але й догляд за дарами Божими, що навколо нас. Не можна говорити про спасіння
людини, а знищувати дорогоцінний «ойкос», дім, в якому
ми живемо.
Дуже важливим кроком є заснування парохіяльної галереї, музею, фото-, відеоархіву, щоб вірні могли побачити
своїх предків, пишатися ними і відчувати спорідненість і
співвідповідальність. Важливим напрямом є дослідження
історії громади села.
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Другий етап. Аналіз
Є важливим, щоб священик зробив самоаналіз по кількох пунктах: особиста освіта, практичні знання, навички,
здібності. Це допомагає шукати потрібних людей з тими
знаннями, яких бракує самому священику як місцевому лідеру та формувати творчу та ініціативну економічну раду
та команду навколо себе. У житті парафії важливим є максимально залучати більшість людей до рішень і в рамках
моральних принципів навчати їх обговорювати та вирішувати церковні питання. Вірні поступово формують культуру співдіалогу і автоматично застосовують ці методи в усіх
сферах громадського життя.
Успіх будь-якої справи залежить від поінформованості
вірних про планування та ініціативи в церковних справах.
Крім того, є доцільним, щоб не тільки запрошувати осіб для
участі в церковному братстві за рекомендацією інших вірних, але і щоб ці вірні виконували церковні обов’язки почергово, згідно з реєстрацією по року часу.
У соціально-економічному житті є важливим планування на певний період від року до п’яти, щоб вірні бачили цілісний план праці та результат.
Основним капіталом громади є солідарність та довіра.
Рівень довіри визначається поінформованістю та системою
звітності на парохії.
Третій етап. Діалог
Третій важливий крок – це стратегія спілкування з громадою. Важливим кроком є не лише проведення традиційних релігійних свят, але і цілісної програми діалогу з громадою. Це можуть бути і відкриті громадські вечори, де, крім
церковних справ, вірні б практикувалися раз на місяць вирішувати свої питання.
Священик та громада спільно приймають кодекс поведінки, етики, голосування, прийняття рішень тощо. Головне, щоб
люди відчули, що їхню точку зору поважають і враховують.
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Четвертий етап. Довіра
Поінформованість – це основа довіри для гармонійного
розвитку.
Після налагодження культури діалогу між вірними є
важливим опрацьовувати спільно стратегію розвитку парохії. Важливо донести до людей, що розбудова і діяльність
Церкви – це не тільки храм і парафіяльний будинок, але й
уся територія громади, природа, дороги, ліси. Бо все це дари
Божі нам для нашого життя згідно з принципами соціального вчення Церкви. Бо не може бути громада духовно багата,
а жити в смітті на вулицях, вирубувати дерева і по-споживацьки ставитися до всього навколишнього, не доглядаючи
та не турбуючись про ніщо.
Під час опрацьовування програми зборів та правильної
звітності з’ясовується, що чимало справ можна зробити за
половину вартості. Якщо в селі є навіть 300 сімей-дворів, то
вартувало б раз на місяць оприлюднити інформаційний аркуш А4 формату щодо планування на місяць та звітності за
минулий. Коли люди отримують інформацію, то починають
думати та долучатися до процесу. Реформи не мають бути
нашими фантазіями, а відповідями на потреби людей.
П’ятий етап. Забезпечення
Першим важливим кроком є впорядкування парафіяльних фінансів.
По-перше, стандартні надходження та пожертви вірних. Для успішного збору коштів вартувало б мати кілька
скриньок з призначенням, наприклад, для незаможних у
парафії, для хворих, для талановитої молоді, для розвитку спорту.
По-друге, створення каси взаємодопомоги або солідарності. Цю касу варто створювати під конкретні програми.
Така стратегія праці допомагає вірним ставати організованою громадою. Зокрема, було б корисним затвердити громадський бюджет, який передбачав би, наприклад, витрати
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на заняття катехизму з молоддю, на спорт, просвіту, екологічні ініціативи та інші.
Для успішної діяльності є важливими регулярні збори
коштів.
Цього можна досягти, коли вірні звикнуть працювати
як члени асоціації, які кожного місяця платять членські
внески. Наша Церква такий вже досвід мала, коли майже на
кожній парафії розвивалися кооперативи, коли кожен платив свій членський внесок у справу, яку називали «пай».
Вірні вкладали свої кошти, входили в управління ревізійних комісій у громадах, парохіях, а згодом і народно-церковних банках. Тобто, брали участь в управлінні, плануванні діяльності та використанні прибутку заради спільного добра.
Важливо усвідомити: форма економіки, яку ми маємо,
залежить від духовних цінностей. Залежно від нашої моралі
ми споживаємо ті чи інші продукти чи послуги, які можуть
руйнувати або відновлювати наше здоров’я і якість життя.
Для того, щоб вивести людей зі соціальної депресії та зневіри, важливим є навчити їх не тільки рахувати їхні доходи,
але і витрати та розвивати критичне мислення. Проаналізувавши стан справ у кількох селах Центральної України
з’ясувалося, що більше 45 відсотків надходжень люди витрачають на повний непотріб, віддають перевагу пустим
святкуванням чи купівлі товарів і послуг, що руйнують їхнє
здоров’я та здоровий спосіб життя.
Митрополит Андрей визначив, що парафія має мати всі
установи, необхідні для співжиття вірних, а найперше – це
освітні установи: від дитсадка до школи, бо важливо, щоб
діти виростали при парафії. Згодом, щоб були спортивні організації. Тому майже кожна парафія мала такі осередки, як
ПЛАСТ, СОКІЛ, СІЧ. Вони допомагали виховувати почуття
спільної команди та здорового способу життя.
Не може справді духовно багата людина жити в селі, в
якому брудно і незатишно. Такий стан може означати одне –
або моральну бідність, або неправильно сформовані релі91
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гійні погляди, або незнання доктрини Церкви, особливо
в соціальних питаннях. Знову ж, як зазначав Митрополит
Андрей, основна біда – це незнання або напівправда.
Організаційна інфраструктура парафії має кілька моментів:
• спрямування на внутрішню структуру утримання і
розвитку Церкви для виконання релігійних обрядів та
церемоній;
• спрямування на допомогу місійної діяльності та євангелізації: освіту молоді, катехизм, спорт, навчання,
працю з бідними, одинокими, хворими;
• відповідність до часу: тобто розвиток ініціативи та
установ, що є актуальними в той час.
Приклад парафії та її структур до 1939 р.:
Парохія – це не лише храм, а:
• добре організована громада, братство;
• молодіжна християнська організація;
• спортивні товариства, крамниця;
• кооперативи: споживча, кредитна, сільськогосподарська, навчальна, лісова, молочарська спілки; крамниці,
читальня, бібліотека, школа;
• експериментальні центри щодо садівництва, огородництва, бджільництва; мікрокаса ощадності та планування, сиротинець.
Сьогодні додатково на першому етапі доходи можна отримати з розвитку бджільництва, посіву лікарських трав,
утворення груп спільних закупівель, садівництва і огородництва.
Після першого етапу потрібно спільно зі спеціалістами заснувати благодійний фонд, асоціації, а найкраще – це
християнські кооперативи.
Для сільських парафій можна б викупити якийсь старий
будинок із земельною ділянкою і зробити експериментальний центр, подібний до власної садиби. До війни це часто
робили священики у вигляді сільських шкіл.
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Для розвитку парафії дуже підходить філософія кооперації та її принципи, бо розвинути її – це мистецтво праці з
громадою. Сьогодні Україна і Церква потребують активної
діяльності з громадами, що стануть осередками відродження та розвитку. Парафія має навчити людей жити і в суспільному житті згідно з християнськими принципами.
Корисні ресурси:
1. Зіновій Свереда. Цінність вчення Митрополита
Андрея: https://www.youtube.com/
watch?v=infncNcPpB4 (дата перегляду: 17 липня)
Корисні сайти:
2. Зіновій Свереда. 10 правил бізнесу від Андрея
Шептицького: http://day.kyiv.ua/uk/article/
cuspilstvo/10-pravyl-biznesu-vid-andreyasheptyckogo (дата перегляду: 17 липня)
3. «Перша причина бідності – це неорганізованість»
(інтерв’ю): http://dukhovnist.in.ua/uk/dukhovnademokratiya/1106-persha-prichina-bidnosti-tseneorganizovanist-mitropolit-andrej-sheptitskij
(дата перегляду: 17 липня)
4. «Перша причина бідності – це неорганізованість».
Продовження. (інтерв’ю): http://www.dukhovnist.
in.ua/uk/dukhovna-demokratiya/1121-persha-prichinabidnosti-tse-neorganizovanist-mitropolit-andrejsheptitskij-prodovzhennya (дата перегляду: 17 липня)
5. Як господарювати у рідній хаті – бізнес-школа
митрополита Андрея Шептицького:
http://www.radiosvoboda.org/a/27129569.html
(дата перегляду: 17 липня)
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о. Василь БІЛАШ,

голова Комісії УГКЦ у справах мирян

3. Мирянські рухи
й організації УГКЦ сьогодні
Сьогодні в нашій Церкві більшість мирянських рухів,
які мають мережу своїх спільнот у різних єпархіях, є переважно аналогами західних мирянських рухів: Віра і Світло,
Подружні Зустрічі, Рух за Життя, Католицьке скаутство
Європи тощо. Багато спільнот, що виникають при наших
парафіях, не мають своєї організованої структури, яка би
сприяла ширшому розвиткові, а отже, є дуже локальними.
Завдання Комісії УГКЦ у справах мирян – виявляти добрі
харизми спільнот і поширювати їх у всій Церкві, а також налагоджувати їхню координацію.
Подібна ситуація і з організаціями в УГКЦ, які так само
приносять нам досвід західних мирянських структур. Для
прикладу, Карітас України чи Мальтійська служба допомоги – це загальновідомі католицькі організації, які не прив’язані до парафій. Так само 2013 року в Україні почала діяти
організація Лицарі Колумба – найбільша чоловіча спільнота, яка має все-таки прив’язання своїх спільнот до парафій,
попри дуже чітку координацію на всіх рівнях.
Загалом мирянські спільноти можна класифікувати за різними критеріями та харизмами на припарафіяльні, харитативні, молитовні, біблійні, молодіжні, родинні, харизматичні
та інші. Для діяльності кожної спільноти притаманні, як правило, кілька перелічених вище характеристик чи ознак.
Припарафіяльні спільноти
Із душпастирського погляду кожна мирянська спільнота
мала би бути прив’язана до певної парафії, як і кожен миря94
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нин має належати до конкретної парафії. Є спільноти, які
немислимо уявити собі поза парафіяльним життям. Такими спільнотами є Вівтарні та Марійські дружини, молитовні спільноти і братства, біблійні гуртки, парафіяльні хори,
зрештою – парафіяльні ради.
Вівтарні та Марійські дружини
Спільноти Вівтарних та Марійських дружин є настільки
близькі до парафії, наскільки глибоко вкорінені в саму природу парафії, а особливо щодо богослужінь і храму, що сьогодні
часто формують «обличчя» парафії. Завдяки своїм основним
харизмам – служінні у храмі та при богослужіннях, спільноти
Вівтарних і Марійських дружин закладають міцні фундаменти віри й любові до своєї Церкви в душах молодих хлопців та
дівчат. Це дає змогу формувати численні покликання до священичого та монашого стану, а тому особлива увага духовенства має бути звернена саме на добрий духовний провід цих
спільнот, які є найпоширенішими в нашій Церкві, проте мало
організованими на рівнях вищих, від парафіяльного.
Синод єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ (згідно з п. 2 постанови 69-ї сесії, що відбувалась 24–25 листопада 2015 р. Б.) ухвалив рішення призначити
в кожній єпархії та екзархаті координатора, відповідального за
координування, духовне та формаційне провадження Вівтарних і Марійських дружин. З ініціативи комісії УГКЦ у справах мирян 22–23 листопада 2016 р. Б. у Патріаршому центрі
(м. Львів) відбувся І Всеукраїнський з’їзд координаторів Вівтарних і Марійських дружин, на якому обговорювали питання координації та духовної формації, випрацьовували методику зустрічей, впорядковували єдиний статут та правильник
для Вівтарних та Марійських дружин, а також – системи відзнак та рівнів зростання, відповідальності старших за молодших у малих групах тощо. Окрім цього, було ухвалене рішення
27 травня 2017 року організувати І Всеукраїнську прощу Вів
тарних і Марійських і дружин УГКЦ до Зарваниці.
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Постійна співпраця єпархіальних координаторів Вівтарних і Марійських дружин принесе рясні плоди у формуванні цілісного скоординованого центру мирянських рухів
Вівтарних і Марійських дружин, адже члени цих спільнот є
наймолодшим апостолятом мирян – ці діти є справжніми
свідками Христа між своїми однолітками, вони є майбутнім
нашої Церкви і всього українського народу.
Молитовні спільноти і братства
Напевно, найчисленнішими на парафіях є саме молитовні спільноти. Деякі з найпоширеніших таких рухів змогли пережити й підпілля, зокрема Апостольство молитви,
Апостольство Доброї смерті, Архибратство Матері Божої
Неустанної Помочі, які під монашим духовним проводом
формували апостолят мирян як «третій чин» і були активними помічниками для підпільних священиків. Серед новостворених рухів найпоширеніші – Матері в молитві, які
також мають західних засновників та є популярними через
використання принципу малих молитовних груп1, що збираються по 10–15 осіб на спільну молитву, читання Святого
Письма, діляться досвідом віри й життя.
Зокрема молитовний рух Апостольство молитви, який
прийшов в Україну 1886 року через отців-василіян, головною
метою своєї діяльності вбачає заохочення людей до духовного й апостольського життя та посильного служіння потребам
Церкви на місцях. Окрім цього, члени апостольства особливо вшановують Найсвятіше Серце Христове та Пресвяту Євхаристію, почитають Пресвяту Богородицю, практикують
щоденну молитву на вервиці та регулярно вшановують перші п’ятниці кожного місяця, беручи участь у Божественній
Літургії та приймаючи святі таїнства Сповіді та Причастя.2
Сьогодні рух налічує кілька десятків тисяч членів.
1
2
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Натомість Апостольство доброї смерті (повна назва –
Апостольство Матері Божої Покровительки Доброї Смерті)
поширювалось на теренах України через благословення блаженного Йосафата Коциловського 1927 року під покровом
Страждальної Матері Божої та Святого Йосифа. Мета цього
Апостольства − вимолити для вірних християн витривалість в освячувальній ласці, для релігійно байдужих і грішників – ласку навернення, а для всіх – добру і святу смерть.
Основне завдання Апостольства в тому, щоб нести надію перед обличчям смерті, спрямовувати все своє земне життя до
вічності, щоб кожної хвилини бути готовими до смерті.3
Ще одним потужним молитовним рухом першої половини
XX століття, який діє і сьогодні, є Архибратство Матері Божої Неустанної Помочі, що його заснували отці-редемптористи 22 грудня 1927 року, щоб пожвавити духовне життя на парафіях. Мета Архибратства – плекати набожність до Пречистої
Діви Марії – Матері Божої Неустанної Помочі та прагнути за Її
заступництвом вимолити потрібні ласки частим прийманням
Пресвятої Євхаристії.4 Сьогодні спільноти Архибратства поширені не тільки по парафіях, що є під опікою отців-редемптористів, але й на багатьох інших єпархіальних парафіях.
Спільноти Матері в молитві сьогодні стали справжнім
прикладом поширення молитовного руху в Україні, який
запозичили з Англії (1995 рік заснування) від міжнародної
спільноти «Утіха», в якій рух Матері в молитві є асоційованим членом. Перша спільнота була заснована у ювілейному
2000 році при Архикатедральному Соборі св. Юра у Львові
з благословення світлої пам’яті блаженнішого Любомира
(Гузара). Сьогодні в наших єпархіях та екзархатах по всій
Україні та за кордоном діють близько півтори тисячі таких
спільнот. Мета спільноти полягає утому, щоб матері разом
3
4

Мирянські спільноти УГКЦ. Довідник. Комісія у справах мирян УГКЦ, Львів 2015. – С. 24.
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служили Господеві, несли любов, утіху, надію іншим людям і у свої родини через молитовне єднання та плекання
внутрішнього життя з особливим наголосом на прагненні
до святості. Основа такого молитовного руху – це щоденна
молитва заступництва й підтримки його членкинь, молитва
за дітей, за родини. Успішному і швидкому поширенню руху
сприяє добре укладений «Молитовник для родини» спільноти Матері в молитві, який є своєрідним дороговказом,
чіткою інструкцією як створювати і провадити малі молитовні групи матерів. Окрім цього, рух структуризувався через щорічний вишкіл слугинь (лідерок) молитовних груп,
прощі, деканальні та єпархіальні, а також і загальноцерковні з’їзди руху Матері в молитві під проводом духівників і
регіональних координаторів.
Є й багато інших молитовних парафіяльних спільнот, які
сформувалися навколо цікавих ідей, але ще не поширилися на інші парафії, не стали рухом і не є широко відомими.
Для прикладу, спільнота Преображення Господа нашого
Ісуса Христа (храм Благовіщення Пресвятої Богородиці,
м. Львів), яка збирається на спільну Ісусову молитву та читання Святого Письма, зокрема псалмів.
Очевидно, що основною харизмою таких спільнот є молитва, яка збирає членів спільнот переважно раз на тиждень
у визначений час. Проте важко назвати такі спільноти тільки
молитовними, адже часто серед них є багато ревних служителів милосердя, які провадять благодійну діяльність, діляться
своєю вірою та формують справжній апостолят мирянства.
Біблійні гуртки
До біблійних гуртків часто зараховують різні спільноти і групи мирян, які спільно читають Святе Письмо. Заклики щодо
створення біблійних гуртків на парафіях лунали на всіх рівнях
Церкви − від Патріаршого собору «Жива парафія», синодів
єпископів та закликів священиків − до приватних ініціатив вірних, які просили своїх душпастирів створити такі гуртки.
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Є багато методів читання Святого Письма, які можна використовувати на парафії5. Для прикладу, метод молитовного читання Святого Письма лежить в основі зустрічей багатьох спільнот і є одним з основних формаційних методів
спільноти.
У нашій Церкві створений біблійний апостолят, за який
відповідає Патріарша Катехитична Комісія, що проводить
різноманітні біблійні семінари, зустрічі, видає методичну
літературу екзегетичного характеру. Загалом важко визначити кількість, а отже, і координацію біблійних гуртків,
оскільки межа поняття «гуртка» є розмитою. Багато з таких
гуртків є перехідними – духовно зростають і стають мирянськими спільнотами, доростають до виконання необхідних
функцій спільноти і долучаються до місії Церкви.
Парафіяльні хори
Дуже часто парафіяльні хори сприймають як технічний
елемент: зібралися, відспівали богослужіння і розійшлися.
Проте парафіяльні хори – це справжні мирянські спільноти,
які хоч і не мають якогось свого статуту чи координаційної
мережі, та все-таки потрапляють під усі умови, які визначають спільнотність. Є багато дітей і молоді, які не належали
до жодних інших спільнот, але виростали у парафіяльному
хорі через спільноту тих, які люблять і прославляють співом Господа. Є багато хорів, які мають свої особливі молитовні зустрічі, святкування, свої окремі реколекції і табори.
Було б, напевно, цікаво, якщо би хтось завдав собі труду і
вивчив душпастирський досвід парафіяльних хорів, видав
посібник, щоб з цього могли скористати священики і регенти хорів, щоб належно задушпастирювати ці численні мирянські спільноти.
5

Біблійний гурток на парафії: приклад мирянської ініціативи. Комісія УГКЦ у справах
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Парафіяльні ради
Подібно як сама Церква є рухом вірних Господеві, так і
мирянські структури старого зразка − «десятки», «двадцятки», церковні комітети, братства – сьогодні уніфіковуються і покликані функціонувати як парафіяльні ради, згідно зі
статутами, які затвердив Синод єпископів.
Чому Парафіяльні ради є важливими елементами розвитку мирянського руху? Тому що вони більшою чи меншою
мірою вже існують, є організованими, тільки недостатньо
сформованими й скоординованими спільнотами. Координувати парафіяльні ради на деканальному рівні (як і на
єпархіальному) можна у душпастирських радах через активну участь мирян, які можуть допомагати священикам та
єпископові у душпастирюванні деканату та єпархії. Пресвітерські ради потребують допомоги зрілих мирян, яких
можна сформувати у Раду Мирянських Спільнот, що разом
із Пресвітерською Радою може формувати Душпастирську
Раду. Це дає можливість співпраці між парафіями деканатів,
творення нових цікавих ідей, спільних прощ, місій, економічних відносин, а головно – душпастирської співпраці.
Харитативні спільноти та організації
Серед харитативних організацій, безперечно, ключове
місце посідають Карітас України6 та Мальтійська служба
допомоги7. Це найвідоміші спільноти, які реалізовують найбільше проектів загальноцерковного чи єпархіальних рівнів.
Карітас України належить до конфедерації Карітас Інтернаціоналіс із 165-ти національних благодійних організацій у майже 200 країнах світу. Місією Карітасу України
є «розвиток традицій доброчинної діяльності та здійснення соціальної роботи, виходячи із християнських морально-етичних цінностей». Мета Карітасу України − «розробка
6
7
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та впровадження національних програм для забезпечення
соціальної допомоги та підтримки найбільш потребуючого
населення України незалежно від національної приналежності чи віросповідання»8. Серед основних напрямів − допомога дітям, які потрапили у кризу, молоді та сім’ям, охорона здоров’я, допомога людям з особливими потребами,
вирішення соціальних проблем міграції, допомога у надзвичайних ситуаціях. Перейнятий досвід західних структур
Карітасу, а також системна і послідовна багаторічна праця
принесла свої плоди – широку мережу центрів. Сьогодні по
всій Україні діє понад 20 регіональних організацій Карітасу із понад 1000 працівників і волонтерів. Особливо актуальною діяльність цієї організації милосердя в нашій країні стала в часі війни, коли численні біженці, переселенці й
нужденні отримують належну допомогу завдяки фаховій
праці співробітників Карітасу.
Мальтійська служба допомоги виникла із Мальтійського ордену, гаслом якого є: «Збереження віри і допомога потребуючим»9. Це велика міжнародна благодійна католицька
організація, яку світова спільнота визнала ще і як суверен
ну державу. Мальтійський орден підтримує дипломатичні
відносини на рівні послів із 104 державами світу, а також
представлений постійними делегаціями при різних міжнародних організаціях (ООН, Раді Європи, ЮНЕСКО, ВООЗ
та інших). Орден є елітарним, хоч, згідно з новим статутом
1961 р., до нього дозволено приймати осіб різного походження: «аристократи крові запросили до свого кола аристократів духу, еліту політичного й економічного світу, інтелектуалів»10. Діяльність Ордену має соціальний характер
у релігійно-церковних, освітньо-виховних та культурних
аспектах. У 2008 р. було встановлено двосторонні дипло8
9

10

Див.: http://www.caritas-ua.org/karitas-v-ukrayini/
Див.: http://malteser.ua/istoriya-maltiyskogo-ordenu, а також https://www.orderofmalta.
int/history/
Там само.
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матичні відносини між Мальтійським орденом і Україною.
Сьогодні Мальтійська служба допомоги в Україні розвинула
свою мережу до чотирьох центрів: у Львові, Івано-Франківську, Берегово (Закарпатська обл.) та Києві. Мальтійська
служба допомоги працює за такими напрямами: благодійна
кухня, допомога дітям, профосвіта сиріт, благодійність через інтернет, перша допомога та інші напрями.
Поняття «волонтерський рух» в Україні не було широко знаним до 2014 року. Від початку Революції Гідності та
вторгнення на східні терени України російських військ серед
нашого народу спонтанно виник та почав активно поширюватися волонтерський рух, об’єднаний ідеєю захисту свого
народу. Основу цього руху творили зрілі та свідомі миряни,
які часто на парафіях нашої Церкви формували волонтерські
осередки. Багато волонтерських центрів згодом почали реєструватися як громадські організації та благодійні фонди.
З ініціативи співпраці комісій нашої Церкви та з благословенням Синоду єпископів було створено Координаційну раду
з питань душпастирства у кризових ситуаціях11, яка через
численні семінари, тренінги і реколекції зуміла заопікуватися
як волонтерами, психологами-волонтерами, дружинами воїнів АТО, дітьми сірої зони12, так і переселенцями. Звичайно,
що волонтерський рух є неформальним і не до кінця мирянським, хоч у ньому і беруть участь переважно миряни. Проте такі виклики для Церкви є доброю нагодою через вчасне
формування відповідного душпастирства чи капеланства
відповідати на потреби часу, щоб спасти людські душі.
Спільноти поваги до людської гідності
Духовна зрілість народу Божого видимо визначається
насамперед рівнем поваги до гідності життя кожної людини
як особи, створеної на Божий образ. Серед рухів, які стоять
11
12
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на сторожі поваги людської гідності, виокремлюють такі
спільноти, як Рух за Життя, Віра і Світло та Лярш-Ковчег,
Рух за тверезість життя.
Щоб можна було говорити про гідність людської особи, найперше ця людина має існувати. Головною специфікою діяльності Руху за Життя є захист людського життя
від моменту зачаття і до природної смерті. Для цього Рух
за Життя намагається «зініціювати зміни чинного законодавства таким чином, щоб 27 стаття Конституції України,
яка твердить, що кожна людина має невід’ємне право на
життя, проголошувала: «Кожна людина має невід’ємне право на життя, від моменту зачаття до природної смерті»13. Не
маючи інших важелів, щоб змінити жахливу ситуацію геноциду українського народу, коли щороку більше мільйона
дітей в Україні вбивають через аборт, Рух за Життя ініціює
серію Маршів за Життя по всій Україні. Головне завдання
руху – молитва, допомога матерям, які потрапили в складні
обставини, але готові не робити аборту, а також тим, хто
страждає від постабортного синдрому. Окрім цього члени руху поширюють загальнолюдські християнські цінності щодо людської статевості, дошлюбної чистоти, методів
розпізнавання плідності, а також розповсюджують інформацію про наслідки абортів, контрацепцію, алкоголь, наркоманію, евтаназію та інше. Важливо, щоб усі спільноти та
Церква підтримати ініціативу захисту людського життя і
гідності, аби зупинити прокляття і Божий гнів, що падає на
наш народ через перераховані вище гріхи.
Дуже часто в нашому суспільстві особи з особливими
потребами відсунуті на маргінес, відкинені і приречені на
існування у замкнутому просторі. Але вони є дуже цінними складовими Церкви, адже ап. Павло каже, що «Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і безсильне
світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних» (1 Кор. 1, 27).
13

http://prolife.if.ua/pro-proekt
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Віра і Світло – це рух спільнот, у центрі яких є «особи, в
тій чи іншій мірі розумово неповносправні, навколо яких
згуртовуються батьки і приятелі, особливо молоді люди»14.
Кожна спільнота має свою окрему назву, складається із майже 30 членів, які збираються регулярно на свої щомісячні
зустрічі, святкування, на спільну молитву та Святу Літургію. Це створює неймовірно позитивне середовище, в якому
неповносправні особи можуть реалізовувати свої таланти
та допомагати іншим пізнавати радість і сенс життя через
служіння Богові.
На відміну від спільнот Віра і Світло, спільноти ЛяршКовчег мають спільнотне життя, яке «базується на прийнятті іншого, даруванні себе і розпізнанні неповторності кожного» і яке «виражається у спільному бутті в усіх моментах
життя: у праці, відпочинку, житті в одному домі, молитві,
святкуванні тощо»15.
У 2006 року комісія УГКЦ у справах душпастирства охорони здоров’я ініціювала Рух за тверезість життя, що має
на меті «протистояти поширенню алкогольної залежності
в українському суспільстві і тим самим допомагати людям
жити відповідно до їх власної гідності, дарованої Створителем»16. Сьогодні рух за тверезість життя виходить вже за
рамки комісій та підкомісій і розвивається як мирянський
рух: при парафіях створюють малі групи духовної терапії та
братства тверезості, які сприяють популяризації тверезого
способу життя, вихованню відповідального ставлення до
власного здоров’я серед підлітків та молоді. Цей рух потребує особливої підтримки з боку духовенства для поширення на наших парафіях, оскільки є часто останньою надією
врятувати тих найбільш опущених, яких вже в суспільстві
давно відкинули.
14
15
16
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Молодіжні спільноти
При парафіях нашої Церкви існує чимало молодіжних
спільнот, які важко окреслити вузьким віковим діапазоном,
адже часто це є і дитячі гуртки, хори, ансамблі чи просто
окремі спільноти, які не належать до якогось руху та мають
свої локальні цілі.
Дуже часто душпастирська активність монаших згромаджень формує не лише молодіжні спільноти, а й рухи. Так,
зокрема, можна сказати про Школу християнських аніматорів, що започаткували отці-салезіяни. Вона шириться як
спільнота активної молоді, яку виховують на духовності запобіжної системи, яку запровадив св. Дон Боско. Подібно
гуртується молодь навколо отців-редемптористів та навколо отців-василіян.
Серед тих, які формують мирянські молодіжні рухи,
варто згадати і відновлені у 90-ті роки минулого століття
організації, створені за митрополита Андрея Шептицького (ТУСК «Обнова», УМХ, Пласт), і новостворені в Україні:
Справжня любов чекає, Католицьке скаутство Європи та
інші.
ЛМГО Українська молодь – Христові (УМХ)
Активісти підпільного руху УГКЦ ще добре пам’ятали
мирянські структури Католицької Акції часів митрополита Андрея Шептицького, а отже, першочергово намагались відродити те, що було зруйноване. 8 вересня 1990
року у м. Львові було проведено з’їзд «Українська Молодь –
Христові», після якого було відновлено, а радше утворено першу в новітній історії молодіжну християнську
громадську організацію «Українська Молодь – Христові»
(УМХ) та затверджено її статут. Основним завданням (до
1993 року) організації УМХ була допомога УГКЦ у її діяльності та відновленні її структур, а від 1994 року увагу приділяли ще і зближенню та співпраці молоді й церковних громад різних конфесій, слідуючи словам Христа
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«щоб усі були одно» (Йо. 17, 21).17 Сьогодні завданням
УМХ є «сприяння та допомога молоді у прийнятті християнських цінностей та підвищенні її духовного рівня;
відродження давніх родинно-побутових традицій, народних християнських дійств; впровадження в молодіжне середовище досягнень світової християнської науки
та культури; виховання у молоді поваги до минулого,
пошук та збереження історичних документів, духовних,
мистецьких та інших цінностей українського народу»18.
Організація УМХ зосередила свої сили на вирішення соціальних проблем, а також активізації молоді на основі
найважливіших соціальних програмах Церкви та держави. Від самого початку свого заснування і досі УМХ, хоч є
і громадською організацією, залишається завжди вірною
своїй Церкві – мирянською, а отже, увесь час свою діяльність супроводжує духовною опікою Церкви, прислухається до своїх духівників19.
Товариство Українських
Студентів Католиків «ОБНОВА»
На початку1990-х років ще одне християнське об’єднання часів Католицької Акції митрополита Андрея Шептицького відновило свою діяльність – Академічне Товариство
Українських Студентів Католиків «Обнова».
Після з’їзду «УМХ» 8 вересня 1990 р. при братстві Львівського університету виникло об’єднання – Християнський
Студентський Клуб (ХСК) Львівського державного універ17

18
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106

Отець Богдан Грушевський, Опіка Церкви над львівським академічним середовищем
після розпаду комуністичної системи. Академічне душпастирство у Львові в 1918–
2013 роках. – С. 88–128.
Мирянські спільноти УГКЦ. Довідник. Комісія у справах мирян УГКЦ, Львів 2015.
1999 р. духівник о. Йосиф Мілян; 2000–2002 рр. духівник о. Юрій Хамуляк; 2002–2003
рр. духівник о. Віктор Мандро; 2003–2006 рр. духівник о. Юрій Чудяк; 2009–2010 рр.
духівник єрм. Рафаїл Стронціцький; 2010–2011 рр. духівник о. Ігор Кунець; 2011–2013
рр. духівник о. Олександр Чумаков; від 2013 р. і досі духівник о. Олег Кіндій. Див.:
http://umh.org.ua/ua/events/306.

Частина 2. ОБ’ЄДНАННЯ БОЖОГО ЛЮДУ

ситету ім. Франка20, члени якого збирались у монастирській
церкві св. Архистратига Михаїла після Служби Божої на
духовні зустрічі та роздумування над Святим Письмом.21
Потреба ділитися Божим Словом поміж своїх студентів-однолітків сприяла ідеї відновлення ТУСК «Обнова» для місійно-просвітницької діяльності у студентському середовищі.
Ініціативну групу відразу ж зорганізувала старша інтелігенція: п. Лесі Крип’якевич (належала до управи УМХ) зі Львова і п. Рома Гайда зі США (лідер українського мирянського
патріархального руху)22.
2 квітня 1992 року відбулись установчі збори організації ТУСК «Обнова». До новоствореного товариства долучились ХСК ЛДУ ім. Франка, Теологічний клуб Львівського медичного інституту, частина студентів з УМХ та
інша молодь. Одразу обрано керівний орган – Управу,
низку комісій і затверджено статут товариства23. Першим
головою став Андрій Костюк, тоді студент юридичного
факультету ЛДУ ім. Франка. Відтак ТУСК «Обнову» визнала світська влада (свідоцтво про реєстрацію Львівської облдержадміністрації). Також Кардинал Мирослав-Іван Любачівський вділив товариству архиєрейське
благословення.24.
Упродовж 1993 року у Львові, з ініціативи членів ТУСК
«Обнова», проводили студентські зустрічі у храмі Преображення Господнього, які були численними і популярними серед молоді. Проводив зустрічі о. Орест Фредина,
молодий священик цього храму. Це були перші кроки в
20

21
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Отець Богдан Грушевський, Опіка Церкви над львівським академічним середовищем
після розпаду комуністичної системи. Академічне душпастирство у Львові в 1918–
2013 роках. – С. 88–128. Пор.: Т. Антошевський. Історія «Обнови». У: Шлях Обнови
1 (2003), с. 4.
Пор.: Обнові – п’ять років: події, події, події. У: Бюлетень 1 (1997), с. 8.
Л. Крип’якевич. Дослідження в поступі. У: Поступ 32 (1999), с. 6.
Пор.: Т. Антошевський. Історія «Обнови» с. 4; Пор.: Обнові – п’ять років: події, події,
події, с. 8.
Пор.: Обнові–п’ять років: події, події, події, с. 8.
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академічному душпастирстві у Львові після падіння радянської влади.25
Сьогодні, щоб координувати свою діяльність та реалізовувати спільні проекти на національному рівні локальні
Студентські та Академічні Товариства «Обнова» об’єднані у Федерацію Українських Католицьких Студентських
та Академічних Товариств «Обнова». Гасло товариства
− «Оновити все у Христі». Небесним покровителем товариства є Архистратиг Михаїл. «Обнова» як мирянське товариство прагне згуртувати студентів та інтелігенцію для
апостольського служіння в академічному (студентському,
викладацькому та науковому) середовищі, відповідно до
духу документів Вселенської Церкви та документів УГКЦ,
створюючи належні умови для повноцінного спільнотного
життя, формування зрілого християнського світогляду та
фахового розвитку. Окрім студентської, до федерації належить і академічна (тобто доросла) гілка: активні миряни,
які поділяють місію та статут товариства.26
Скаутські організації: Пласт
та Католицьке Скаутство Європи
Ще один потужний мирянський рух, який виник в Украї
ні і який підтримав митрополит Андрей Шептицький, – це
скаутський рух як «міжнародний неполітичний молодіжний
рух, який своєю метою ставить підтримку молоді в її фізичному, розумовому і духовному розвитку, таким чином, щоб
вона могла відігравати важливу роль у суспільстві»27. Засновником скаутингу є Роберт Бейден-Павел (Robert BadenPowell), британський генерал-лейтенант, який у 1907 році
провів перший скаутський табір і з його досвіду сформував
25
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основні принципи скаутингу та впорядкував їх у посібник
«Скаутинг для хлопців» (Лондон, 1908). Цей посібник був
перекладений на різні мови та посприяв поширенню скаутського руху у світі.28
В Україні дуже швидко, за кілька років від свого виникнення, скаутський рух почав поширюватися, адаптований до
українських реалій як Пласт (назва є відповідником англійського Scout – розвідник). У 1911 році студенти Львівської
Політехніки Іван Чмола та Петро Франко заснували перші
пластові гуртки. Проте ідеологом українського Пласту став
доктор Олександр Тисовський. На основі англійського скаутингу він створив «виховну систему, яка дозволяла фізично
та морально вишколювати українську молодь, спираючись
на засади християнського вчення, й у такий спосіб готувати
її до життєвих викликів і обставин часу»29. Власну виховну
систему30 та ідеї Пласту О. Тисовський уклав у підручнику
«Пласт» (1912 р.), а відтак – у посібнику «Життя в Пласті»
(1922 р.), що за благословення та матеріальної підтримки
митрополита Андрея Шептицького сприяло розбудові пластових структур та системному поширенню руху. Митрополит Андрей 1924 року подарував пластунам у Карпатах гору
«Сокіл» для проведення пластових таборів, надавав деревину та ліс, виділяв кошти на пошиття одностроїв, оплачував
поїздки, зокрема для православної пластової молоді з Волині.31 Зважаючи на це, пластуни надали митрополитові Анд
рею титул Добродія і опікуна Пласту.
Сьогодні Пласт розвивається в Україні як громадська
позаконфесійна організація, яка об’єднує майже 6 тисяч
28
29
30

31

Там само.
http://100krokiv.info/2012/08/mytropolyt-andrej-sheptytskyj-ta-plast/
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скаутських організацій світу. Пор.: http://www.plast.org.ua/history/essay/
http://100krokiv.info/2012/08/mytropolyt-andrej-sheptytskyj-ta-plast/
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членів різного віку, діє як 121 осередок Пласту у 22 областях України. Пласт сьогодні спрямований більше на патріо
тичне виховання, а тому бракує балансу між місією патріо
тичною і апостольською. Для того, щоб пластовий рух
виконував належно місію апостоляту мирян, з боку Церкви
необхідно додати більше духовної опіки цій організації, скерувати більше капеланів для духовного проводу у місцевих
осередках.
Ще одна скаутська організація в Україні, набагато молодша від Пласту, заснована також у Львові 1997 році – це
Католицьке Скаутство Європи. Організація належать до
Міжнародної Федерації Скаутів Європи, єднаючись з 11
країнами Європи і Канади. У 2001 році цей мирянський
рух отримав благословення від Апостольського престолу
та особисто від святого папи Івана Павла ІІ «на здійснення своєї діяльності як однієї із форм сучасної євангелізації»32.
Католицькі скаути використовують надбання заснов
ника Роберта Бейдена-Павела – скаутську систему виховання, яка приносить свої плоди у формуванні зрілої
молоді. Кожна зустріч скаутів починається і закінчується
молитвою, а кожний день у мандрівці чи на таборі починається Літургією, яку проводить скаутський капелан.
Переважно капеланами стають парафіяльні священики,
при парафіях яких засновують спільноти Католицького
Скаутства Європи. Така парафіяльна належність скаутства може приносити ще більшу користь через співпрацю
із Вівтарними та Марійськими дружинами для забезпечення всебічного розвитку молоді. Осередки організації
діють сьогодні у Львові, Тернополі, Києві, Дніпрі, Івано-Франківську, Хмельницькому та декількох менших
містах Львівської області. Кількість членів організації –
понад півтисячі осіб.
32
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Рух «Справжня любов чекає»
Останніми роками активно розвивається ще один молодіжний мирянський рух – Справжня любов чекає, який
пропагує збереження дошлюбної чистоти й вірності у шлюбі. У нашій Церкві 2011 року рух започаткувала Комісія у
справах сім’ї і мирян Стрийської єпархії. Початковою ідеєю
було долучитися до Руху чистих сердець, який поширювався серед римо-католицької молоді, проте цю назву почала
активно використовувати секта догналітів для своїх організацій.33 Щоб уникнути спекулювань, засновники вибрали
назву «Справжня любов чекає», відповідник міжнародного
Руху «True Love Waits», який у світі налічує понад 2,5 млн
активних членів із різних конфесій та релігій.
Рух чистих сердець виник у США тоді, коли до баптистського пастиря Річарда Росса звернулись по допомогу дві
дівчини, з яких постійно насміхались і яких ображали, бо
вони були незайманими, зберігали цнотливість. Річард
Росс вирішив довести, що в сучасному світі є молодь, яка
зберігає дошлюбну чистоту, а тому почав поширювати ідеї
дошлюбної стриманості й чистоти. Перша конференція прихильників руху відбулася в січні 1993 року в Нешвілі (штат
Теннессі) і називалась «True Love Waits». Відтак у 1999 році
211 840 молодих осіб перед Білим домом у Вашингтоні склали декларацію, у якій зобов’язалися зберігати цнотливість й
утримуватись від статевих стосунків до Таїнства Вінчання.34
У наш час молодь і молоді подружжя є розчаровані і
втомлені від фальшивих цінностей, які пропонує світ. Цей
обман руйнує мрії про щастя і спричиняє душевну пустку
в серцях молодих людей, спричиняє депресію і самотність.
Сьогодні спостерігаємо кризу родини в суспільстві, подружніх стосунків, а також і кризу статевого виховання молоді у
приготуванні до св. Тайни Подружжя. Рух Справжня любов
33
34
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чекає – одна із душпастирських відповідей на ці складні питання, адже юність – це і є приготування до подружжя, до
зрілої любові.
Вступаючи до цього руху, молодь виявляє бажання
жити в чистоті. Юнаки та дівчата віднаходять правдиві цінності та орієнтири, щоб будувати подружнє щастя,
складають присягу, через яку й стають учасниками руху:
«Перед Господом Богом, моєю сім’єю та моїми друзями зобов’язуюсь зберігати цнотливість до шлюбу»35. Складання
присяги відбувається під час масових зустрічей чи богослужінь і має випрацюваний особливий чин. Юнаки і дів
чата виголошують свої обіцянки, складають присягу при
вівтарі та отримують спеціальне благословення, якому передує заклик до Святого Духа. Кандидати попередньо приступають до Святої Тайни Сповіді, під час Божественної
Літургії тримають запалені свічки, приймають Святу Євхаристію, а відтак по закінченні Служби Божої складають
свою присягу. Для цього юнаки і дівчата з білими лілеями
та свічками приступають до ікони Богородиці й зачитують
присягу вголос, покладаючи лілеї перед Пречистою Дівою
Марією. Після цього священик вкладає на палець срібну
обручку з написом «Справжня любов чекає», що є ознакою
належності до руху, або вручає вервицю. Гасло на обручці,
«Справжня любов чекає», дуже влучно виявляє правдиве значення любові як чесноти: «любов довготерпелива»
(1 Кор. 13, 4) і пригадує учасникам руху про важливість
стриманості й терпеливості, збереження вірності та чистоти. Відтак усі присутні моляться «Отче наш» і «Богородице
Діво» за нових членів руху та дар витривалості у дотриманні обітниць.36 Кожен із дійсних членів руху може давати повторну присягу стільки разів, скільки бажає, разом із
тими, хто робить це вперше.
35
36
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Щоб дотриматися цнотливості та стриманості,членам
руху радять виконувати певні правила37: бути вимогливими до себе; скласти докладний режим дня, планувати час на
молитву, роботу (навчання), спорт і відпочинок; не марнувати часу біля телевізора, інтернету, особливо уникати передач та інтернет-сторінок і з неморальними зображеннями та інформацією; брати участь у житті якоїсь молодіжної
спільноти, яка діє при парафії; в усе вкладати своє серце;
намагатися підтримувати свій духовний зв’язок з Ісусом
та Марією, «потоваришувати» зі святими; щодня обновляти посвяту Господу та Богородиці, читаючи Молитву Руху
чистих сердець; читати Святе Письмо; сповідатися щомісяця або якнайшвидше після того, як вчинено важкий гріх;
практикувати часту участь у Святій Літургії та приймати
Святе Причастя; практикувати піст; якщо є зустрічі з хлопцем/дівчиною, то чесно й відверто обговорити цю тему, щоб
спільно докладати зусиль до статевої стриманості, спільно
молитися та уникати обставин, сприятливих для гріха (наприклад, не залишатись у квартирі наодинці).
Як і рух «За життя», рух «Справжня любов чекає» покликаний бути понадспільнотним. Важливо, щоб інші молодіжні
спільноти серед своїх членів пропагували чистоту дошлюбних взаємин, складали урочисті присяги. Такі заохочення і заклики варто долучити до загального душпастирства Церкви
і подібно як рух «За Життя» у день Благовіщення закликає
всю Церкву молитися за дар життя, так можна і всією Церк
вою у Квітну неділю (день молоді) молитися за дар чистоти
сердець та збереження цнотливості нашої молоді та вірності
у подружжі. Можливо, варто також і започаткувати «Книгу
чистих сердець» на зразок «Золотої книги тверезості».
Загалом душпастирством молоді опікується Комісія УГКЦ у
справах молоді, яка координує діяльність молодіжних спільнот
та рухів, проводить різні зустрічі, з’їзди та формацію лідерів.
37
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Родинні спільноти та рухи
Щодо родинних спільнот та рухів, то варто виокремити
роботу Комісії УГКЦ у справах родини, яка останніми роками успішно координує діяльність основних родинних рухів:
Подружні зустрічі, Рух християнських сімей, Рух назаретських родин, Рух світло-життя Домашня Церква, різні чоловічі рухи. Щорічно відбувається «Форум сімей», в організації якого задіяні основні родинні рухи, які впродовж року
напрацьовують і видають відповідні методичні матеріали.
Рух «Подружні зустрічі»
Ідея руху виникла в Канаді, 1997 року перейшла у травні
до Польщі, а згодом поширилась як міжнародний реколекційний рух, що об’єднує 42 осередки у 9 країнах Центральної та Східної Європи. Від 15 січня 2009 року рух визнала
Апостольська столиця.
Головна мета руху − піклуватися про єдність і тривалість
подружжя згідно із вченням Католицької Церкви. Це добрий
метод душпастирства подруж у Церкві. Мета руху «Подружні зустрічі» − поглибити та покращити взаєморозуміння між
чоловіком і жінкою, а також допомогти у розумінні задуму
Творця щодо подружнього життя. Основною харизмою і формою праці є унікальна програма триденного спілкування у
подружньому діалозі, що відбувається у форматі закритих реколекцій38. Така форма діалогу дає змогу чоловікові і дружині
глибше пізнати одне одного, розв’язати конфлікти і вибачити
образи. Таким чином подружжя зміцнюється з середини, а від
міцності і єдності подругів залежать взаємини батьків і дітей
та стосунки з іншими людьми.39 Окрім цього рух має програми, опрацьовані і для душпастирства наречених.
У нашій Церкві цей рух започатковано 1999 року на парохії Святого Миколая Чудотворця, що на Аскольдовій Мо38
39
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гилі в Києві. Відтоді створено осередки у Львові, Тернополі,
Івано-Франківську, Дрогобичі, Чорткові. На подружні реколекції, які часто є останньою надією на збереження подружжя, учасники приїжджають з різних регіонів України. Рух є
добрим прикладом апостоляту мирян у царині душпастирства подружніх пар, де миряни-аніматори діляться власним
досвідом долання подружніх труднощів і довіри Господу
Богові, який зберігає та розвиває їхню подружню любов.
Рух християнських сімей
Рух християнських сімей зумовлений успішним розвитком спільноти молодих подружніх пар «Сім’я», яка 2003
року виникла з ініціативи Комісії у справах родини в результаті проведення передподружніх наук із використанням методу руху «Подружні зустрічі». Натхненні подружжя
хотіли і далі вчитися будувати свій шлюб, ділитися досвідом одні з одними у спільноті таких самих подружніх пар,
щоб разом учитися та духовно зростати, проводити час у
молитві та відпочивати разом.
Мета Руху християнських сімей − «плекання християнських принципів для побудови міцної та щасливої сім’ї»40.
Головне завдання руху − допомогти молодій сім’ї стати
щасливими, зрозуміти, що Таїнство Подружжя − це лише
початок, який вимагає від подружжя спільної молитви,
навчання і великої праці. Рух ставить собі також за мету допомогти Комісії родини у проведенні передподружніх наук,
а також розробити та провести практичні курси для сімей із
різних сфер життя: курс «Божий задум для вашого шлюбу» –
про стосунки у шлюбі, курс «Діти − спадщина Господня» –
про виховання дітей, курс «Сім’я – домашня Церква» – про
духовне життя сім’ї.
Діяльність руху – це недільні зустрічі для сімей (Божест
венна Літургія, навчання для подружніх пар та програма
40
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для дітей двічі на місяць), проведення подружніх духовних
реколекцій, романтичних вечорів, побачень для подружніх
пар, зустрічей для чоловіків і жінок, проведення практичних курсів для життя в подружжі, сімейних літніх таборів, а
також і сімейне консультування. Учасники руху щорічно є
співорганізаторами Форуму сімей.
Рух поширюється завдяки ініціюванню та проведенню
зустрічей сімей на парафіях: молоді подружжя, які пройшли
передподружнє приготування, прагнуть далі зростати у
своїй парафії, а тому запрошують на своїй парафії лідерів,
які проводять цикли зустрічей, курсів щодо подружнього
життя, і так створюється нова спільнота. Сьогодні подібні
спільноти руху є у Дрогобичі, Стрию, Луцьку, Пустомитах,
Бродах, Коломиї, Дашаві. Загалом рух налічує на різних
парафіях сотні сімей, які систематично зустрічаються для
того, щоб плекати та поширювати християнські принципи
для побудови міцної та щасливої сім’ї.
Рух назаретських родин
Ще одним міжнародним католицьким рухом апостольства родин є Рух назаретських родин, ініціатором і зас
новником якого є професор Академії Католицького Богослов’я о. Тадеуш Дайчер.41 Року 1985 у Варшаві він створив
першу євангельську спільноту, яка за декілька років швидко
поширилася і тепер діє в десятках країн на всіх континентах. Специфікою такої спільноти було плекання внутрішнього життя з особливим наголошенням на радикалізмі у
прагненні до святості через глибше життя Євангелієм, тобто намагання жити у повсякчасній єдності з Христом, наслідуючи Його в житті, у поведінці, в мисленні – у всьому
через назаретський ідеал вбогості і смиренності (духовність Назарета). Фундаментальним принципом Руху є саме
та єдність із Христом-Спасителем, який протягом тридця41
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ти років жив у Пресвятій Родині в Назаретіі був «слухняний» (Лк. 2, 51) Матері Божій і св. Йосифу – це є найпершим
прикладом та ідеалом святості християнського життя для
членів Руху. Вони прагнуть будувати у своїх родинах малі
спільноти, які спираються на внутрішню слухняність Матері Божій, згідно з девізом св. Івана Павла II «Увесь Тобі
належу, Маріє, і все, що моє, Твоїм є», а отже, Матір Божого
Сина допоможе реалізувати їхнє християнське покликання,
розпізнати і виконати Божу волю.42
Члени Руху назаретських родин сприяють євангелізації родини через зміцнення віри й досягнення релігійної
зрілості. Євангелізаційне проголошення Христа визначає
ставлення до кожної проблеми й будь-яких труднощів у
родинному житті в контексті заклику до щоденного навернення, яке є процесом, а не одноразовою подією, і до внутрішнього зростання. Рух заохочує також у своїй євангелізаційній праці до щоденної родинної молитви та читання
Святого Письма, до частої і повної участі у Святій Літургії,
регулярної сповіді і Святого Причастя не тільки у свята, але
й у будні. Особиста молитва учасника Руху ґрунтується на
Святому Письмі і з часом набуває форми щоденного роздумування над Божим Словом.
Розвиток внутрішнього життя вимагає відповідного середовища, спільноти однодумців, яка формується навколо
Євхаристійного Христа – при парафії. Серед своїх членів
Рух виховує стиль життя, завдяки якому ідеали християнської родини стають близькими і зрозумілими сучасній
людині. Апостольська місія Руху спрямована насамперед на
особистий шлях до святості наслідування Христа, відтак –
на євангелізацію сім’ї, а тоді – на освячення найближчого
парафіяльного середовища. Члени Руху зустрічаються у
малих парафіяльних групах або ж спеціальних спільнотах,
42
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наприклад, дитячих, молодіжних, студентських, молодих
подружніх пар, лікарів, в’язнів тощо. У своєму функціонуванні Рух є припарафіяльний, опирається на єпархіальну
структуру, тим самим наголошуючи на зв’язку з місцевою
Церквою. В єпархіях рухом опікуються священики-керівники, яких призначають єпископи. Спільнотами керують
мирянські активісти, співпрацюючи зі священиками в усіх
духовних справах. Рух назаретських родин також є рухом
універсальним – хоча основна увага в ньому приділяється
формуванню християнських засад в родинах, у ньому є місце і для осіб самотніх, молоді, дітей, священиків.
Щороку Рух організовує загальні зустрічі з формаційною
метою, розробляє матеріали цих зустрічей щодо практичних аспектів життя Євангелієм у парафіяльних групах, які
збираються щотижня. Також Рух організовує передріздвяні
та великопісні реколекції, дні зосередження, паломництва,
сімейні подорожі під час літніх відпусток і зимових канікул,
формаційні табори для дітей і молоді, групові поїздки молодих подружніх пар. Члени Руху назаретських родин дбають про те, щоб усі ці заходи мали формаційний характер,
сприяли наверненню учасників та втіленню в життя ідеалу
Пресвятої Родини з Назарета.43
Рух Світло–Життя Домашня Церква
Домашня Церква – це родинна гілка руху Світло–Життя. У нашій Церкві рух Домашньої Церкви бере початок від
2010 року44 і на сьогоднішній день вже діє загалом 12 осередків у Львові та інших містах.
Загалом в Україну рух Світло–Життя прийшов на початку 1990-х рр. через римо-католицьких мирян, які брали
участь в оазових реколекціях в сусідній Польщі. Саме там
43
44
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рух виник у 1950-х роках і засновником його є слуга Божий о. Франциск Бляхницький. Як молодий священик він
був призначений єпархіальним душпастирем літургійної
служби і в його обов’язки входило проведення закритих реколекцій для міністрантів (вівтарників). Маючи скаутську
формацію, він опрацював методику глибокого переживання реколекцій, яка є подібною до скаутської, проте вкорінена у природу і місію Церкви як апостоляту мирян. Мета
таких реколекцій: дати можливість їх учасникам не тільки
почути, але й пережити головні євангельські істини, а відтак – зустрітись із живим Ісусом Христом, Господом і Спасителем у братерській спільноті віри. Ця зустріч відбувається не тільки через конференції і спільні молитви; програма
таких реколекцій включає зустрічі в малих групах. Через
правильно поставлені до теми запитання, учасники малих
груп самі шукають відповіді, відверто діляться досвідченнями дії Бога в їхньому житті, висловлюють свої питання
або сумніви – і так справді стають учасниками, а не просто
пасивними спостерігачами. Групу ведуть вишколені аніматори; коли є група дітей, то аніматорами є також діти рікдва старші, які пройшли формацію. Такий підхід має багато
переваг, оскільки діти більше відкриваються одноліткам,
аніж старшим вчителям. Глибше досвідчити, чим є спільнота віри у Христі, допомагає також і служіння один одному
через виконання різних обов’язків для спільного добра, а
спільний відпочинок і розваги наповнюють час щирою радістю дітей Божих. Такі реколекції стають справді «оазою» –
особливим часом і місцем, де кожен може не просто чути,
а досвідчити особисто, чим є жива спільнота учнів Ісуса, і
не просто перебувати серед неї, а жити її життям, а відтак –
прообразом і моделлю живої Церкви («Оаза Живої Церк
ви»), в якій кожен активно будує спільноту і служить їй
згідно зі своїми харизмами, покликанням і ступенем хрис
тиянської зрілості. Перші такі реколекції відбулись в 1953 р.
і називались «Оаза Божих Дітей», де взяли участь хлоп119
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ці-вівтарники 9–15 років. Наступними роками о. Франциск доповнював і вдосконалював методику оаз, одночасно
залучаючи до участі в них дівчат, молодь старшого віку, дорослих чоловіків і жінок («Оаза Нового Життя»).45 Відповідно, коли молодь підростала, була потреба писати нові
програми для старших і так розвиватися вже у рух родин.
Специфікою методики Руху Світло–Життя є реалізація
принципу «життя з Життя»: тільки людина, яка сама живе
зрілою вірою, може передати її іншим, а також принципу
«природного зростання» через спільноту. Основними формами реалізації цих принципів є різні формаційні зустрічі,
курси та програми: від одноденних − до 15-денних оазових
реколекцій. Упродовж року праця проводиться у щотижневих зустрічах малих молитовно-формаційних груп, мета
яких полягає не тільки в особистому християнському становленні учасників, але й, одночасно, в оживленні всієї парафіяльної спільноти. Саме тому рух Світло–Життя є еклезіальним рухом, рухом віднови Церкви згідно з вченням
ІІ Ватиканського Собору, особливо ж – парафіяльних спільнот, бо працює цілісно: з дітьми, молоддю і подружжями.
Родинні кола Домашньої Церкви об’єднують, як правило,
в 4–7 подружніх пар, які зустрічаються щомісяця на своїх парафіях у присутності священика, а кожного дня практикують
обов’язки християнського життя серед своїх дітей, сусідів,
друзів і знайомих. Під час таких зустрічей подружжя спільно моляться, діляться своїми досягненнями і поразками,
поглиблюють свої релігійні знання, вчаться як щоденно в родині жити по-християнськи. Це дає їм можливість зрозуміти,
що подружжя – це не лише спосіб спільного життя чоловіка
і жінки, яке починається обрядом Вінчання, а це Таїнство, у
якому подружжя покликане зростати й уподібнюватись до
Спільноти Пресвятої Тройці, бути саме домашньою Церквою.
45
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Постійна формація родин відбувається на 15-денних літніх реколекціях цілої сім’ї з дітьми; щоквартальних реколекціях та конференціях; щомісячних зустрічах у родинних
колах; щоденній особистій, подружній і родинній молитві;
через щоденне читання Святого Писання і щомісячний подружній діалог, під час якого чоловік і дружина у присутності Ісуса Христа обговорюють найважливіші питання їхнього спільного життя і шукають їх вирішення відповідно
до волі Бога.46
Душпастирю, який думає про цілісну формацію різних
вікових груп на парафії, варто ознайомитися із чисельними
матеріалами руху Світло–Життя.
Спільноти чоловіків
Зазвичай жінки є активнішими членами різних мирянських спільнот, особливо молитовних. Чоловіків у таких
спільнотах або дуже мало, або зовсім немає. Утім, скажімо, у
Стрийській єпархії можна знайти майже з десяток спільнот
Чоловіки в молитві, починаючи від Катедрального храму
Успіння Пресвятої Богородиці міста Стрия. Така ініціатива
стала спробою поширити молитовні чоловічі спільноти на
зразок руху Матері в молитві. Є й деякі поодинокі спільноти
чоловіків, як-от Братство Святого Йосифа у м. Чорткові
Бучацької єпархії та у м. Іллічівську (Одеського екзархату).
Проте чоловіки не так довго можуть молитися, як жінки. Чоловіки більше потребують дії. Конкретну працю для
добра Церкви і зокрема своєї парафії пропонує найбільша
організація чоловіків-католиків – Лицарі Колумба. Головна
мета цієї організації − підтримувати Католицьку Церкву та
духовенство, підтримувати вдів, сиріт та їхні родини через
пропагування у лицарській спільноті чеснот: милосердя, єдність, братерство та патріотизм. Сьогодні організація налі46
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чує майже 2 мільйони осіб, які служать Церкві. Це чоловіки,
яким виповнилося 18 років, які є вірянами-практиками Католицької Церкви, мають внутрішню потребу допомагати
ближнім та поглиблювати свою віру. Лицарі працюють на
волонтерських засадах у таких напрямах47: Церква (апостолят мирян, євангелізація, молитва, реколекції, волонтерська допомога); місцева громада (допомога бідним, інвалідам,
безпритульним, людям поважного віку, хворим); родина
(приготування до шлюбу, акції на підтримку подружжя, допомога вдовам та сиротам, зміцнення ролі родини); захист
життя (від моменту зачаття аж до самої смерті, марші за
життя проти абортів та евтаназії, програма «Ультразвук»);
молодь (формація в дусі католицької віри і патріотизму: через спорт, катехизацію та різноманітні програми); лицарі та
їхні родини (братерство на основі католицьких цінностей,
любові до ближнього і єдності через культурну, соціальну та
спортивну діяльність, психологічна та фінансова підтримка
для лицарів та їхніх родин).
В Україні вже майже тисяча чоловіків у 20 радах (спільнотах) спільно моляться, працюють, допомагають, захищають моральні та християнські цінності в багатьох містах
України. Як греко-католицькі ради лицарі є у Києві, Львові,
Івано-Франківську, Тернополі, Вишгороді, Ірпені, Полтаві,
Бучачі, Бродах, Золочеві та Мелітополі.
Харизматичний рух
Христова Церква є народжена і ведена дією Святого Духа,
а отже, Його дія проявляється впродовж історії через різні
харизми: дар мучеництва, феномен монашества, євангелізація і місії різних народів, мирянські рухи та спільноти, які
здійснюють апостолят мирян. Одним із таких мирянських
рухів Католицької Церкви сьогодні є і харизматичний рух,
або рух «Віднови у Святому Дусі». Це євангельський рух,
47
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який виник на початку ХХ століття у протестантському
середовищі, а від 1960-х років активно поширюється у Католицькій Церкві під назвою «Католицька харизматична
віднова» (англ. Catholic Charismatic Renewal − CCR).48 Назва руху походить від грецького слова «χάρισμα», що означає
«благодать», дар з висоти, наділення людини особливими
властивостями, дарами Святого Духа, які людина покликана через служіння Церкві привести у плоди Святого Духа.
Члени харизматичного руху наголошують на словах
Христа: «Коли хтось не вродиться з води та Духа, не спроможен увійти у Царство Боже» (Йо. 3, 5). Феномен хрещення у Святому Дусі, яке називають також «вилив Святого
Духа» або ж «відновлення дарів Святого Духа», пов’язаний
із біблійною П’ятдесятницею (Ді. 2, 1−14), коли на Христових апостолів зійшов Святий Дух, і це супроводжувалось
даром мов, пророкувань і проповідуванням Воскреслого
Ісуса з особливою силою, оскільки близько три тисячі осіб
того дня навернулося під час проповіді ап. Петра. Хоч і цей
феномен є поза сакраментальним, проте він випливає зі
Святих Таїнств Хрещення та Миропомазання і є свідомим
переживанням особою цих Таїнств, які спричиняють «активізацію» Богом даних людині дарів. Іншими словами, це
є усвідомлення людиною живої присутності Божого Духа,
який через це усвідомлення оновлює життя людини та встановлює особистий зв’язок людини з Богом, поглиблює спілкування у молитві, наповнює життя внутрішнім миром і
радістю та приводить до глибокого переживання близької
присутності Бога на щодень.49 Таким досвідом віри та життя
з Богом людина прагне поділитися і розповісти іншим – при
цьому людина стає активним учасником руху.
48
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Серед головних цілей Католицька Харизматична Віднова у Святому Дусі виокремлює такі:50
1. Заохочення до постійного і зрілого навернення до Ісуса
Христа, Господа і Спасителя.
2. Заохочення до рішучого особистого прийняття Святого Духа, його особистості та сили (хрещення або відновлення у Святому Дусі). Це розуміється як особисте прийняття
благодаті християнської ініціації і зміцнення у християнському служінні Церкві й суспільству.
3. Сприяння прийняттю і практичному застосуванню духовних дарів (харизм) не тільки для харизматичної спільноти, але й для усієї Церкви.
4. Сприяння силою Святого Духа справі євангелізації світу,
реєвангелізації у Церкві тих, які тільки називають себе христия
нами, а також євангелізації культури і суспільних структур.
5. Піклування про постійне зростання у святості через
поєднання харизми з повнотою життя Церкви: активна
участь в сакраментальному і літургійному житті, формація
у католицькому віровченні, залучення членів харизматичного руху до служіння та участі у душпастирських програмах Церкви.
Прояв та розпізнавання різних дарів у спільнотах харизматичного руху вимагали дуже доброго духовного проводу
з боку ієрархії Церкви з метою уникнення деструктивних
елементів у харизматичних спільнотах, які почали поширюватись у Католицькій Церкві після 1967 року. Папа Павло IV
у 1971 р. Б. дав благословення на розвиток харизматичного
руху в Католицькій Церкві і призначив бельгійського кардинала Леона Суенеса радником харизматичного відродження
на міжнародному рівні.
До України харизматичний рух потрапив у 1990-х рр. через римо-католицьких священиків і розвивався хаотично, у
50
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різних напрямах та формах, що виявили свої позитивні сторони, плоди яких бачимо сьогодні, і негативні тенденції там,
де бракувало належного проводу чи правильного розуміння ідеї католицької харизматичної віднови у Святому Дусі.
Перші молитовні групи католицької Віднови у Святому
Дусі створювали у Центральній Україні: Бердичів, Вінниця,
Київ, а відтак і поширилися на Івано-Франківськ та Красилів.
Особливим моментом для розвитку харизматичного
руху в Україні стало заснування «Школи Християнського
Життя і Євангелізації Святої Діви Марії з Назарету, Матері Церкви» (скорочено: Школа Марії), центр якої розташований у Красилові (Хмельницька обл.), а навчання сьогодні відбуваються у 15 країнах світу на 56 філіях Школи,
з яких 20 – в різних містах України.51 Школа Марії розпочала свою діяльність у січні 1996 р. із проведення кількаденних реколекцій, таборових оаз, базованих на формаційних програмах руху «Світло–Життя», на яких ґрунтувалася
й формація засновника школи о. Петра Куркевича, монаха
ордену Братів менших капуцинів (ОFМСар). Багатолітня діяльність Школи Марії розвинула свою формаційну систему
на базі вже чинних та сприяла створенню нових осередків,
спільнот і молитовних груп і при римо-католицьких, і при
греко-католицьких парафіях.
Іншою євангелізаційною школою, близькою до харизматичної віднови, яка, втім, офіційно до неї не належить,
є Школа євангелізації св. апостола Андрія (ШЄСА), яку
в 1980 році заснували харизматичні богослови-душпастирі Хосе Прадо Флорес (José H. Prado Flores), Білл Фінк
(Bill Finke) у Мексиці та о. Еміліян Тардіф (p. Emiliano Tardif)
у Домініканській Республіці. Мета Школи – виховувати нових євангелізаторів для нової євангелізації. Програма навчання ШЄСА є теоретично-практичною і поділяється на 3
51
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етапи по 7 курсів кожний. Випрацювана методологія є не
традиційно дидактичною, а радше інтерактивною, тобто передбачає активну участь у курсі самих учасників через різні динаміки, працю в групах, підсумки, анімацію.52 Від 2009
року курси ШЄСА проводять в Україні. Відповідальними
за їхнє проведення були отці-василіяни о. Роберт Лисейко,
ЧСВВ, і о. Теодор Пилявський, ЧСВВ. Сьогодні програми
курсів активно використовують у стратегії євангелізації
УГКЦ під патронатом вл. Йосафата Мощича.
Діяльність ШЄСА спричинила виникнення нових формаційних систем вже у харизматичному ключі – так постала
Формаційна Школа Святого Миколая, яка співпрацює з
міжнародним центром «Керигма»53 (Італія) і ставить собі за
ціль добру християнську формацію та служіння у світлі Нової Євангелізації.54 Школу очолює Олесь Марґітич, редактор
видавництва Бучацької єпархії УГКЦ «Вогонь з неба». Школа здійснює формацію у п’ятьох напрямах: дорослі, молодь,
родини, формація духовного життя та харизматична формація. Ще одну формаційну групу очолює францисканець з
Ужгорода о. Лонгін Кольочек (ЧБМ) – екзорцист Мукачівської єпархії (ГКЦ), духівник спільноти «Діти Марії – Цариці Миру».
Одними з найбільших харизматичних спільнот УГКЦ
сьогодні є спільнота «Як Марія»55 з Івано-Франківська та
спільнота «Благословення»56 зі Львова, які належать до
красилівської школи. Члени цих спільнот зустрічаються
щотижня при парафіях на молитві прослави й у малих
групах молоді та дорослих. Кілька разів на рік проводять
реколекції «Школи християнського життя», що стало
52
53
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одним із головних напрямів служіння євангелізації цих
спільнот у Церкві.
Діяльність деструктивних рухів та сект
Спільноти та рухи не тільки оживляють та будують
Церкву, але й можуть її руйнувати, коли в їхньому середовищі розвиваються нездорові тенденції, коли є неналежний
або відсутній духовний провід, коли проявляється непокора до духовного проводу з боку членів спільнот, а молитовні
практики, вчення чи діяльність таких спільнот не відповідають католицькому вченню.
Від часу виходу УГКЦ з підпілля маємо багато і поодиноких прикладів невеликих спільнот,і цілих рухів, які через
неналежну духовну опіку відійшли від лона нашої Церкви і
проводять деструктивну діяльність як секти. Для прикладу,
деякі харизматичні спільноти перейшли на протестантизм
(зокрема, у Львові та Дрогобичі), а рух традиціоналістів,
яких ще називають ковпаківцями57 чи лефевристами58, вивів з лона УГКЦ цілі парафії. Найновішою деструктивною
сектою, що належала до гілки харизматичних спільнот, стали догналіти59, які в досить агресивний спосіб, будучи завербованими відповідними спецслужбами сусідніх держав,
намагалися створити паралельну структуру влади в УГКЦ.
Саме тому важливо уважно приглядатися до діяльності різних мирянських спільнот, чернечих згромаджень, організацій та рухів, щоб забезпечити їм належний духовний провід. З цією метою у нашій Церкві створено Бюро у справах
новітніх релігійних рухів і сект.

57
58

59

Ковпаківці – походить від прізвища екскомунікованого священика Василя Ковпака.
Лефевристи– походить від прізвища французького єпископа Марселя-Франсуа Лефевра.
Догналіти – походить від прізвища чеського екскомунікованого священика Антоніна
Догнала, який проголосив себе патріархом так званого Візантійського Католицького
Патріархату.
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о. Василь БІЛАШ,

голова Комісії УГКЦ у справах мирян

Сьогодні наш обов’язок – донести людям цінності святості, на яких можна будувати майбутнє: своєї родини, парафії,
держави, на яких будується Боже Царство через Церкву
Христову. Христос нам відкрив ті цінності як Євангеліє,
благу вість, як сукупність цінностей.
Замало людям сказати, що ті цінності є. Потрібно донес
ти до людини як цими цінностями жити сьогодні – в сучасній культурі (часто культурі смерті) і в сучасних обставинах (серед корупції, несправедливості, війни). Людям
важливо бачити свідчення, добрий приклад і те, як цей
приклад будує, змінює, преображує сучасний світ; щоб
цими цінностями люди змогли трансформувати, перемінити те суспільство, в якому живуть.
Також нам потрібні механізми, пасторальні моделі,
структури, а не лише поодинокі добрі справи, за допомогою яких реалізовують цінності. Наприклад, молитва і
життя Святими Таїнствами – це один із механізмів Церк
ви, які допомагають Божій благодаті проникнути в життя
людини, але окрім цього є ще багато інших різних варіантів як бути цим таїнством в сучасному світі, де людина
живе; як узгодити особисту свідомість з об’явленою Богом
цінністю, щоб залишитися вірними євангельському об’явленню, Богові, який являє себе у Благій вісті.
Сьогодні мирянам важливо не тільки прочитати катехизм чи виголосити проповідь, а й дати розуміння, що
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їхнє життя – це також вимір, де може здійснюватись таїнство спасіння людства. Однак тільки тоді, коли людина
відкривається і йде дорогою святості, намагається узгоджувати себе з тими цінностям, що об’явив нам сам Хрис
тос, стає Його учнем, йде слідом за Ним.
Ми живемо у світі, який швидко змінюється, тому з’являються виклики, на які потрібно певним чином реагувати, і з цим вдається впоратись не наодинці: одній особі чи
одній родині, чи одній парафії, чи навіть одній єпархії, а
Церкві загалом. Наше завдання – розглянути, як забезпечити тепер у Церкві те системне динамічне життя зростання у святості, як інкультурувати духовне життя в сучасну
культуру, щоб її освячувати. Це зробили наші попередники: впровадили християнські святкування, поширили вертепи, традиції, звичаї – сформували християнську культуру, епоху, цивілізацію. Це розвивав митрополит Андрей
через Католицьку Акцію, через кооперацію та інші моделі.
Це вдалося завдяки спільній праці, співпраці з Богом всієї
Церкви в ділі апостольства, як каже митрополит: «А апостольство Церкви є рятування душ і ширення Христового
царства на Землі»1. Сьогодні маємо шукати пасторальні
моделі для того, щоб давати вчасно душпастирські відповіді на сучасні виклики, і рушійною силою тут мають бути
сформовані миряни.
Сьогодні нова стратегія нашої Церкви «Жива парафія –
місце зустрічі з живим Христом» покликана перемінювати свідомість мирян та оновити не тільки життя парафій
Церкви, але й українського суспільства загалом. А тому ця
стратегія має віднайти модель як будувати церковні структури у суспільстві через мирянські рухи, асоціації, союзи,
які потребують духовного проводу, координації і відповідної структури на зразок Католицької Акції.
1

Спільне пастирське послання Митрополита Андрея та єпископату Галицької церковної
провінції до духовенства і вірних про важливість організації Католицької Акції. Том ІV,
с. 199.
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Сьогодні під час ІІІ З’їзду мирян УГКЦ є добра нагода
для усіх мирянських спільнот та церковних структур попрацювати над втіленням заклику Блаженнішого Патріарха Святослава щодо творення «Живої парафії», через живі
спільноти на різних рівнях Церкви і суспільства, що має
стати «Живою Церквою в дії».
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1. Основні засади для формації
та апостоляту мирян
Мирянські рухи та спільноти є потужним інструментом
Церкви для здійснення місії Христа – апостоляту преображення світу. Апостолят мирян – це продовження місії апос
толів, місії щодо проголошення спасіння людини у Христі
Ісусі. Це проголошення проявляється не тільки вербальним
звіщенням якоїсь інформації, а й проникненням Духу Євангелія у всі сфери життя, будування взаємин, структур церковних і суспільних на основі євангельських цінностей.
Розвинені і здорові мирянські рухи – рушійна сила будування Церкви і суспільства. Вони виконують численні
функції Церкви і є закваскою для всього суспільства. Мирянські рухи виникають спонтанно, переважно беруть свій
початок на парафіяльному рівні й завжди потребують постійної належної формації та духовного проводу.
З огляду на певну душпастирську потребу у Церкві формується харизма руху щодо якогось служіння, яким задовольняється ця певна потреба, організовуючи для цього
вірних за віковим, професійним чи іншим принципом.
Харизма спільноти чи руху – це основний двигун їхньої діяльності. Проте вона не повинна відмежовувати від решти
вірних Церкви та суспільства, щоб не набувати ознак секти.
Харизма спільноти, згідно із вченням Церкви, переводить
мирян «від знання про віру – до служіння вірі»2, а тому діяльність мирянських структур повинна служити на благо
Церкви й усього суспільства.
Що ще, окрім харизми, є важливе для розвитку мирянських рухів?
2

Іларіон Кіналь, «Мирянські організації УГКЦ. Розвиток у громаді». Матеріали II сесії
Патріаршого Собору УГКЦ «Роль і місце мирян в Церкві». http://old.ugcc.org.ua/ukr/
church_in_action/sobor/previous/2nd/kinal/
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Духовний провід
У Церкві порядок такий, що будь-яка справа починається
із молитви та благословення архиєрея або священика. Щоб
розвивати апостолят мирян у конструктивному руслі, кожна
мирянська спільнота повинна мати благословення на діяльність, а також належну формацію та духовний провід, який
вимагає вишколених духівників. А отже, важливо створити
умови для такого вишколу – курси чи семінари, методичні
матеріали чи посібники для духівників спільнот, щоб зуміли
донести місію Христа до членів мирянських спільнот – будувати Боже Царство в душах людей, активно свідчити своїм
життя Божу любов, нести світло Христа там, де ще є темрява,
де немає ще ні священика, ні церковних структур.
Щоб спільноти та рухи належно розвивались, недостатньо тільки номінально призначити спільноті духівника,
адже знаємо приклади, коли рухи відходили навіть разом із
духівниками, але важливо, щоб відповідні церковні комісії
(комісія у справах мирян, молоді чи родини) часто відвідували ці спільноти. Найкраще, коли єпископ, як батько, бодай раз на рік у своїй єпархії збиратиме усі мирянські спільноти, рухи і організації на спільну Божественну Літургію,
творячи у сопричасті Христа з тих спільнот живе і діяльне
Тіло Церкви – апостолят мирян.
Євангелізація
Відкрити людині можливість пізнавати живого Бога,
план спасіння у Христі Ісусі (керигма) – це найбільше щастя
християнина, яке можна отримати чи дарувати. Свідчення
вірними цієї нової дійсності життя у Христі для тих, які ще
не охрещені чи й для тих, які охрещені, але ще не пізнали
Христа, – називається євангелізацією. Для розвитку апос
толяту мирян дуже важливо, щоб кожна спільнота в нашій
Церкві своєю діяльністю була залучена до процесу постійної та циклічної євангелізації, щоденного навернення до
свідомого життя з Богом і служіння Його Церкві. Важливо,
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щоб програми зустрічей спільнот, їхні формаційні матеріали і їхнє служіння мали євангелізаційну складову, яка має
бути першочерговим пріоритетом нашої Церкви, оскільки є
двигуном усього життя Церкви.
Формація мирян
Формація мирян – головний аспект щодо розвитку апос
толяту і якісного служіння Церкві. Неперервність та постійність формації важливі не тільки для дітей чи молоді до
початку якогось служіння (апостоляту, дияконії), а й упродовж всього життя, яке є шляхом розвитку і зростання душі
у святості, її духовного проникнення у Боже Царство.
Християнська формація розпочинається процесом євангелізації – переживанням реальної зустрічі із Воскреслим Хрис
том. Відтак розвивається через катехизу переживанням Його
реальної присутності у Святому Писанні та у Святих Тайнах,
а найперше – у Євхаристії (та Сповіді як приготуванні до Євхаристії). Участь мирян у таїнственному літургійному та молитовному житті парафії, а також формаційні зустрічі з адаптованими до віку та стану катехизами, праця в малих групах,
реколекції, прощі, літні табори – все це сприяє глибшому пізнанню правд віри та їхньому втіленню у щоденне життя.
На жаль, на наших парафіях можна зауважити, що діти «гу
ляться» на дорозі формації катехитичних шкіл, спільнот вівтарних-марійських дружин чи інших, коли доростають до певного віку і не мають можливості природного переходу від однієї
програми до іншої чи від однієї спільноти до іншої (для прикладу, від дитячої до молодіжної, а потім до подружньої). Проте
деякі мирянські спільноти у своїх формаційних програмах намагаються забезпечувати неперервність формаційного циклу3
3

Так, для прикладу, еклезіяльний рух віднови Церкви Світло–Життя цілісно забезпечує
на парафії усі вікові категорії неперервною формацією та надає їм належну душпастирську опіку. В такий спосіб діти не закінчують свою релігійну формацію «Оазою дітей
Божих», а продовжують у молодіжній «Оазі Нового Життя», а молодь, дозріваючи до
служіння, активно долучається до розбудови парафії та розпочинає формацію для дорослих або ж входить у подружню формацію як спільнота «Домашньої Церкви».
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та, немов «тримаючи за руку», переводити дітей від «старої
людини» до «нової людини» (пор. Кол. 3, 9–11), «нового створіння у Христі» (пор. 1 Кор. 5, 17).
Добра формація у мирянських спільнотах, особливо дитячих та молодіжних, дає численні покликання до священства, до монашества та до активного служіння мирян Церк
ві на всіх рівнях.
Місійність (як служіння, дияконія)
Євангелізація і належно проведена формація приводить
мирян до бажання ділитися вірою – служити. Це і є апостолят мирян, місійність як вихід за межі свого дому, зони свого комфорту, і ділення радістю віри у воскреслого Христа.
На наших парафіях можна зустріти багато різних молитовних спільнот, але їм часто бракує саме духу служіння і місійності – це ті ознаки, які вимагають від мирян достатньої
зрілості у духовному житті, щоб скласти жертву свого часу,
коштів та зусиль для добра інших, часто зовсім чужих людей як у своїй парафії, так і поза нею.
Саме вихід служіння за межі своєї сім’ї і парафії приведе
до активного розвитку апостоляту мирян. Важливо долучити мирянські спільноти, особливо зрілих у вірі мирян, як
аніматорів для проведення місій по інших парафіях (можливо й сусідніх), які чекають пробудження. Є нагальна потреба проводити місії по всіх парафіях. Хто має їх сьогодні
проводити? Виникає потреба сформувати у кожній єпархій
(і по деканатах) команду місіонерів із священиків, монахів
та мирян, які готові поділитися своїм досвідом віри. Результатами місій мають бути не тільки довжелезні черги до сповіді і Святого Причастя, а й створення нових мирянських
спільнот, посвячення місійних хрестів, фундаментів під будівництво парафіяльних будинків, катехитичних шкіл, лікарень, церковних садочків, соціальних підприємств тощо.
Важливо випрацювати певну модель, адаптувати відповідно до потреб кожної місцевості й обмінюватися позитив134
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ним досвідом з іншими. Для цього знову ж таки потрібний
належний вишкіл для священиків та мирянських лідерів,
своєрідна школа місіонаря.
Особливо великою потребою місій є виклики на Цент
ральній, Південній та Східній Україні, де так важливо, щоб
мирянські спільноти та рухи були присутні – пропонували
харизми своїх спільнот, ділилися своєю вірою, допомагали
священикам у душпастирюванні на східних теренах України.
Активніше служіння мирянських спільнот сприятиме
зростанню свідомості серед воцерковлених вірних на парафіях та краще впливатиме на суспільство загалом. Місійність є служінням для переображення суспільства та долучення до лона Церкви. Апостолят мирян має на меті також
і вкраплення Божого Царства «у розбудові громадянського
суспільства шляхом формування християнських цінностей на засадах моральних принципів через поєднання прикладних знань, практичних вмінь та інтелектуальних здобутків»4. Сьогодні суспільство дає найбільшу квоту довіри
Церкві, а отже, очікує від Церкви ініціативи і дієвих кроків,
які вимагають стратегії, плану й рішучості.

4

Олег Беген, Католицька Акція як мирянський рух в УГКЦ (1930–1939). http://www.
laityugcc.org.ua/istorija-mirjanskix-ruxiv/articles/katolicka-akcija-jak-mirjanskij-rux-vugkc-19301939.html (перегляд 16 грудня 2016 р. Б.)
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2. Пасторальна модель руху
Католицької Акції
Мирянський рух Католицька Акція в Європі виник в
другій половині ХІХ століття як відповідь мирян на антирелігійну пропаганду. Саме тоді, коли школи, лікарні,
університети та соціальні центри, які століттями будувала
Церква, брутально відібрала держава та її безбожні керівники. Папа Пій Х визнав і підтримав цей рух у 1905 р. Б.
Відтак папа Пій ХІ підвищив статус мирянських організацій, надаючи світським католикам право апостольської
праці у суспільстві на рівні з Церквою, а 23 грудня 1922
р. Б. через енцикліку Ubi arcano Dei заснував Католицьку
Акцію як інституцію, яка є рухом співпраці мирян в ієрархічному апостольстві Церкви для захисту основ віри
та моралі, відновлення християнського розуміння родини
і суспільства.
Католицька Акція в Україні
за Праведного Митрополита Андрея
Наша Церква також мала вже позитивний досвід Католицької Акції, яку запровадив Праведний Митрополит Андрей Шептицький наприкінці 20-х років ХХ ст.,
бо, розвиваючи структури УГКЦ, побачив необхідність
участі в апостольстві Церкви не тільки вишколених священиків, а й вишколених мирян, об’єднаних у спільній
праці із священиками: «Під цею акцією католицькою належить розуміти спільну працю світських людей ураз із
церковною єрархією і в залежності від неї. Ця співпраця вірних над обновою людськости у Христовім дусі, над
утвердженням Христового царства між людьми, над уладженням суспільности на основі Божих законів, над католицьким веденням життя по громадах, і родинах, і у
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поодиноких вірних називається апостолування вірних»5, –
писав митрополит Андрей.
Звертаючись до єпископів, він наголошує на цій необхідності – участі мирян у праці апостольства: «Не припускаємо,
щоби ви (єпископи) і ваші священики могли при так труднім ділі відновлення народів у Христі обійтися без помочі
вірних. Справі Бога і справам душ мусять посвятитися не
тільки священики, але всі вірні без виїмку»6.
До того ж, митрополит зобов’язав священиків до розвитку КА: «Священики мусять уважати Католицьку Акцію
за конечний середник свого пастирського уряду; а вірні – за
обов’язок свого життя»7.
Для нас сьогодні важливо розуміти те, що Католицька
Акція є моделлю душпастирства Церкви, як на цьому наголошує митрополит Андрей: «Католицька Акція не різниться нічим від душпастирства і християнського життя, бо
вона є в основі нічим іншим, як апостольством світських людей, що під проводом єпископів віддаються на службу Церкві
й так у повнім значінні доповнюють місію (післанництво)
Церкви»8. Отож Католицька Акція не затирає ідентичності
спільнот і їхніх харизм, а навпаки – допомагає їх розвинути
й об’єднати в Церкві до спільної акції-дії.
Своїм батьківським словом цей найбільший душпастир
нашого народу застерігав перед загрозою атеїзму, комунізму та безбожництва. А тому для захисту Церкви відкрив
«широкий фронт», пояснюючи, що для того, щоб бути апос
толом Христовим, не потрібно великої вченості, бо й самі
апостоли були невчені рибалки, достатньо лише бажання
5

6

7
8

Спільне пастирське послання Митрополита Андрея та єпископату Галицької церковної
провінції до духовенства і вірних про важливість апостоляту мирян. Том ІV, с. 170.
Спільне пастирське послання Митрополита Андрея та єпископату Галицької церковної провінції до духовенства і вірних про важливість організації Католицької Акції.
Том ІV, с. 199.
Там само, с. 200.
Там само.
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і Божої благодаті: «Кожному апостолови-помічникови вистарчить добра воля, получена з його внутрішньою святіс
тю, надприродним життям у стані освячуючої ласки, злука
з Христом, що дає сили все зробити»9.
Досягнення, які здобула Церква за часів митрополита
Андрея, в тому числі за співпраці зрілих мирян-апостолів,
важко переоцінити. Адже це фундамент, на якому сьогодні
ми продовжуємо будувати нашу Церкву.
Католицька Акція сьогодні
Сьогодні Католицька Акція – це міжнародний рух мирян-католиків, які ставлять собі за мету духовне й моральне
відродження секуляризованого суспільства, працю з дітьми
та молоддю у сфері освіти і катехизації, а також працю із дорослими, об’єднаними в парафіяльні спільноти, професійні
спілки, асоціації та союзи.
Торік, 26–30 квітня 2017 року Божого, делегація від УГКЦ
у складі трьох осіб на чолі з головою Комісії УГКЦ у справах
мирян о. Василем Білашем взяла участь у святкуванні 150-ліття від заснування мирянського руху Католицька Акція в Італії, а відтак 16 жовтня 2017 р. Б. троє священиків, душпастирів львівських парафій, поїхали до міста Бассано (Bassano),
дієцезії Віченза (Vicenza), – північ Італії, щоб здобути досвід,
побачити як функціонує Католицька Акція на парафії того
міста. Результат перевершив сподівання, оскільки тільки там
ми зрозуміли глибину суті Католицької Акції як системи навчання для всіх вікових категорій і системи служіння у Церкві,
а не лише «для Церкви», немов ззовні.
Отож Католицька Акція більше акцентує саме на формації, яка сама має привести людину до служіння. Основні цілі
Католицької Акції:
• Формувати вірян-мирян у місцевій церкві; в цій перс
пективі центральною є співпраця у процесі ініціації
християнина;
9
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• Супроводжувати особу у свідченні «бути християнином» і у Церкві, і у світі;
• Формувати мирянина-християнина Католицької Акції
на різних вікових етапах та допомагати йому підтримувати особливу форму мирянського служіння.
Пасторальна модель Католицької Акції – це чітко сформована та розподілена систему праці мирян в ієрархічній
системі Церкви над виконанням апостольської місії, де миряни чисельно допомагають духовенству. Участь мирян – це
співпраця не тільки на парафіяльному рівні (як у нас тепер
парафіяльна рада), а й на деканальному, єпархіяльному та
національному.
На кожному такому рівні, сьогодні, для прикладу, в Італії, є група відповідальних мирян – президія (у нас це також
може бути рада), до якої належать: двоє осіб, відповідальні
за дітей, двоє – за молодь, двоє – за дорослих, президент та
духівник. Така група з 8 осіб є мотором проведення формації і навчання, а також активізації діяльності чи то парафії,
чи деканату чи усієї єпархії, у якій формується ціла система
зрілих відповідальних осіб. Президії на маленьких парафіях виконують роль пасторальних рад, а на великих парафіях пасторальні ради можуть бути й окремо, співпрацюючи
між собою.
Для прикладу, праця з підлітками і молоддю переважно
ґрунтується на тому, щоб виховати самосвідомість особи як
християнина, щоб молода людина не соромилась і не боялася визнавати у світі свою віру серед однокласників, студентів чи просто на вулиці.
Служіння передбачає також готовність членів руху Католицька Акція передавати віру як наставники (аніматори).
Етап аніматорства розпочинається від 18 років, а від 30 років вважають, що особа має бути зрілою і готовою до повноти служіння.
Мережа різних рівнів активних мирян активізовує тоді
всю Церкву і дає можливість формувати різні інші ми139
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рянські структури (відповідно до потреб чи викликів), які
між собою також зустрічаються та активно комунікують:
асоціації, професійні середовища, спілки, союзи тощо – це
сьогодні є сильний голос Церкви через мирян у сучасному
секуляризованому суспільстві.
Загалом Католицька Акція об’єднує численні відомі
й маловідомі нам в Україні організації, такі як: Карітас
(Caritas Internationalis), Фундація Івана Павла ІІ (Fondazione
Giovanni Paolo II), Міжнародна Спільнота Кардіна (Cardijn
Community International), Міжнародний Альянс Католицьких Лицарів (International Alliance of Catholic Knights), Міжнародна Рада Католицьких Чоловіків (International Council
of Catholic Men), Рух Католицьких Студентів (Movement
of Catholic Students), Молоді Християнські Працівники
(International Young Christian Workers), Міжнародний Рух
Католицьких Інтелектуалів (Mouvement International
des Intellectuels Catholiques), Світовий Союз Католицьких Жіночих Організацій (World Union of Catholic Women’s
Organisations) та багато інших.
Для загального уявлення – сьогодні в Італії є 300 тис.
членів Католицької Акції (без священиків) на понад 7 тис.
парафіях (із 22 тис. усіх). Статистика враховує ефект 1 до
3 членів (тобто кількість сягає 1 млн осіб), оскільки багато людей є на навчанні в групах, відкриті до співпраці, але
вони не є офіційно членами КА, не платять членських внес
ків. Ці активні миряни є, відповідно, і членами перерахованих вище організацій, які працюють у Церкві і як Церква в
суспільстві.
Звичайно, запровадження такої пасторальної моделі
вимагає великого зацікавлення та залучення священиків
і, найперше, єпископів. Зокрема, для початку існування у
якійсь одній єпархії має бути благословення правлячого
єпископа, проте ІІІ З’їзд мирян УГКЦ сьогодні може бути
початком руху знизу, коли миряни, перейнявши досвід пасторальної моделі Католицької Акції, можуть просити цьо140
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го благословення у свого єпископа, а на запитання:«Хто це
буде робити?» – не боятимуться сказати: «Ми готові вчитися, щоб долучатися до формації і апостоляту мирян».
Отже, підсумовуючи, бачимо, що рух Католицька Акція і
є тією моделлю для досягнення мети-стратегії нашої Церк
ви: «Святості об’єднаного Божого люду», бо через формацію виховує і освячує мирян у Церкві, а через об’єднання і
спільну працю – звершує апостолят Церкви у суспільстві.
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3. Від «Живої парафії» до моделі
«Жива Церква в дії»: потреба розвитку
й координації мирянських структур УГКЦ
Стратегією нашої Церкви, як ми вже знаємо, є «Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом», оскільки розвиток Церкви є там, де розвиваються живі клітини, парафії, у
яких звершується Таїнство спасіння – Євхаристія. Парафії
ж будуються із спільнот і є своєрідною спільнотою спільнот, які сприяють розширенню і створенню нових парафій.
А тому саме розвиток спільнот, які під духовним проводом
будуються у відповідні структури і стають рухами, сприяє і
розвитку Церкви загалом як цілісного організму.
Потреба координації мирянських структур УГКЦ
Сьогодні існує багато різноманітних спільнот та організацій і це дуже великий потенціал нашої Церкви, який належно
ще не задіяний. Більшість спільнот, навіть із подібними харизмами, перебуває тільки на парафіяльному рівні, вони не
структуровані й мало координовані. Щоб розвивати апостолят мирянських рухів, важливо налагодити між ними комунікацію, обмін ідеями, досвідом, щоб належно скоординувати
і скерувати у русло служіння Церкві. Для цього важливо насамперед залучити мирянські спільноти до діяльності структур Церкви, щоб вони відчували свою співвідповідальність і
реальну можливість будувати Церкву. Як це зробити? Добрим
прикладом є досвід закордонних єпархій щодо формування
системи доброї комунікації та координації структур Церкви
на основі пасторальної моделі Католицької Акції з урахуванням наших еклезіальних особливостей. Зрештою, на соборах
неодноразово лунали заклики до залучення мирян та розбудови структур, проте наразі розвиток відбувається ще досить
повільно: «Ефективними і сучасними організаційними фор142
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мами мирянської діяльності в Церкві, які доцільно поширювати, є мирянські Ради при парохіях та єпархіях. Водночас вони
є важливим фактором відновлення давньої традиції соборноправності у Київській Церкві. На жаль, у багатьох місцях не
створено парохіяльних Рад [...] Священики, здебільшого, запрошують світських осіб виконувати суто технічну працю.
Тому серед духовенства потрібно формувати ставлення до
мирян, як до співпрацівників у «Божому винограднику»10.
Насамперед важливо спрямувати служіння єпископів
і душпастирів до співпраці з мирянами через управління
дарами (часу, ради, таланту, скарбу). Для цього важливо
формувати середовище довіри через часті зустрічі (ради).
Таким середовищем можуть бути душпастирські ради. На
парафіяльному рівні функціонування душпастирської ради
окреслено статутом, і сьогодні у багатьох єпархіях їх впроваджують у парафіяльне життя. Найскладнішим є функціонування деканального рівня, на якому всі ініціативи і згори
(від єпархії), і знизу (від парафії) часто немов би зникають
як у прірві. Саме на деканальному рівні важливо налагодити
співпрацю активних мирян із духовенством у душпастирській раді11, мета якої – спасіння і пастирство людських
душ. Важливо до ради пресвітерів (деканального і єпархіального рівнів) додати раду мирян (чи мирянських спільнот), яка має стати середовищем зародження та втілення
ідей мирянського руху: середовищем організації активних
мирян до спільної праці з духовенством у Христовому Винограднику, допомозі комісіям у справах мирян, родини,
молоді та синкелу мирян єпархії або ж декану, коли йдеться
про деканальний рівень. Цю раду мають сформувати зрілі й
10

11

Іларіон Кіналь, «Мирянські організації УГКЦ. Розвиток у громаді». Матеріали II сесії
Патріаршого Собору УГКЦ «Роль і місце мирян в Церкві». http://old.ugcc.org.ua/ukr/
church_in_action/sobor/previous/2nd/kinal/
Душпастирська рада – як рада співпраці духовенства і мирян. Душпастирська рада на
деканальному і єпархіальному рівнях – це зустріч пресвітерської ради разом із радою
мирянських спільнот. Важливо також окреслити відповідним статутом функціонування такої ради деканального і єпархіального рівня.
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найкращі миряни: як лідери мирянських рухів чи спільнот,
так і представники парафіяльних рад.

Рисунок 1: Схема формування душпастирської ради

Рада мирянських спільнот на деканальному чи єпархіальному рівні зменшить тиск обов’язків душпастирів. Адже
парафіяльна душпастирська рада покликана на допомогу
пароху, щоб зреалізувати численні справи душпастирства,
які часто пропонують десятки церковних комісій. Саме
душпастирські ради зможуть формувати запити до церковних комісій про випрацювання потрібних програм чи методів праці. З другого боку, комісіям не потрібно буде шукати
«споживача» чи намагатися достукатись до парафій – це
зробить структура єпархіальних і деканальних рад. Така
співпраця рад і комісій буде своєрідною кровоносною системою розвитку Церкви.
Під час зустрічей душпастирських рад важливою є інформація – готувати короткі точкові лекції, якими формувати глибшу свідомість мирян і священиків щодо служіння
Церкві. Окрім цього, звичайно на зустрічі має бути спільна молитва, може бути молитовне читання Святого Письма, обговорення певних душпастирських питань, праця
в групах і невелика трапеза з обговореннями та діленням
досвідом. Можуть бути спільні виїзди до рад інших декана144
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тів чи єпархій, а також прощі, реколекції, різні акції, лекції,
місії та багато інших заходів. Важливим є і вишкіл як для
мирян, так і для священиків щодо функціонування і місії
душпастирських рад. Для цього варто почати із відповідної
формації для деканів (протопресвітерів), від яких залежить
розвиток дуже важливої проміжної ділянки зв’язку між парафією і єпархією – розвиток деканатів.
У такий спосіб стане можливим формування дієвих
структур мирянського апостоляту, на зразок Католицької
Акції: рад мирянських спільнот різних рівнів, які під проводом пресвітерських раді у співпраці з ними як душпастирські ради, розвиватимуть нашу Церкву і впливатимуть на
українське суспільство. Належне функціонування системи
комунікації через ради активних мирян різних рівнів відкриває можливість творення асоціацій, спілок та професійних середовищ із мережі найвіддаленіших парафій, у яких
є миряни, готові до співпраці, які чекають чіткого заклику
Церкви до дії, або ж просто діють локально.
Розвиток професійних середовищ мирян:
Коли ж ми хочемо у сучасному світі впливати на суспільство, важливо попрацювати над тим, щоб не обмежуватися тільки парафією, а сформувати і закликати мирян
бути активними свідками віри на місці навчання і праці,
на вулиці і загалом скрізь у суспільстві не соромитися і не
боятися бути християнами, ділитися своєю вірою – Доброю Новиною про життя з Богом. Кожному наодинці є
важко це звершувати, проте об’єднання християн у різні спілки, асоціації, союзи, кооперації дають можливість,
починаючи від парафій, вибудувати цілу мережу, по всій
Україні, об’єднаних людей у різних професійних середовищах, яким разом буде легше стати на захист своєї віри.
У Додатку № 5 наша комісія подає пропозиції щодо розвитку Асоціацій Професійних Середовищ (АПС) у нашій
Церкві.
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Від «Живої парафії» до моделі «Жива Церква в дії»
Враховуючи досвід Католицької Акції щодо побудови
асоціацій і союзів в Італії та й у всій Католицькій Церкві,
можемо збудувати модель «Живої Церкви в дії» через формування мирянських структур на різних рівнях ієрархічної
структури нашої Церкви. Для прикладу, члени Католицької
Акції, всесвітня благодійна організація «Карітас» успішно
розвиває свої структури в нашій Церкві за моделлю Католицької Акції – є вишкіл і формація працівників Карітасу і
є конкретне служіння.
Мирянський рух бере свій початок на парохіяльному
рівні. Проблема є у незорганізованості цього руху для досягнення цілей і поза парафіями, у суспільстві загалом, де
діють зараз у нас капеланства, але розвиваються повільно
без суттєвої підтримки парафій. Ми маємо поки що дос
татньо людей на парохіях, щоб зробити прорив у втіленні
стратегії «Жива парафія». Душпастирські й мирянські ради
різних рівнів – це та модель соборовості нашої Церкви, яка
дає можливість формувати й організовувати мирян та духовенство, щоб спільно, як Церква, втілювати місію Христа в
українському суспільстві та у світі.
Сьогодні мирянам і духовенству важливо розуміти, що
обсяг праці щодо реалізації місії Церкви є надзвичайно
великим, і замало тільки зусиль навіть найкращих єпис
копів і священиків, яких менше як 0,1% від усіх вірних
нашої Церкви (5,5 млн – 100 %, а священиків трохи більше 3 тис. і навіть якщо додати монашество – це не повних
6 тис. клиру і це лиш одна десята одного відсотка від ста).
Для суттєвих змін у спільноті потрібно від 5 % активних
членів, об’єднаних однією метою, якими мають стати
сформовані і зрілі миряни, а отже, нам потрібно до армії
апостолів 4, 9% зрілих мирян, а це майже 270 тис. осіб, які
будуть готові посвятити свій час постійному навчанню і
служінню: співпраці з ієрархією Церкви у Божому винограднику.
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Праведний митрополит Андрей починав формацію мирян із формації духовенства, до якого звертався посланнями і яких відвідував у деканатах, а через священиків своїми посланнями вже звертався до всіх мирян. Митрополит
наголошував священикам: «А щоб душпастирською працею
приводити людей до святости, річ очевидна, самі для себе о
ту святість мусимо дбати»12. Він звертався найперше до
деканів, бо розумів, що мусить добре працювати уся ієрархічна структура Церкви через деканати, а саме через перших
помічників єпископа – деканів: «Отці декани предмети, що
відносяться до тих загальних прикмет душпастирського
уряду, будуть брати на теми рефератів на деканальних
соборчиках, аби досвід і практика одних душпастирів сталася приміром і наукою для других. У боротьбі з аґресивним
атеїстичним комунізмом ми маємо ще небагато вправи,
брак нам популярної літератури, брак нам вишколених пропаґаторів, брак нам системи, брак нам гроша, а може, найбільше брак нам духа посвяти і людей посвяти»13.
В іншому посланні митрополит Андрей вказує і на той
найперший шлях до посвяти – через покаяння: «Що ж я би
дав за те, щоб ціле духовенство єпархії чимраз лучше, чим
раз виразніше розуміло той тихий, а однак так голосний
крик народа, той голос, як би «від многих», упоминаючися
від нас, щоб ми з дня на день ставалися чимраз святішими священиками? Від святости нашої, від Христового духа,
котрим наша праця буде наповнена, залежить їх життє,
їх спасеннє, їх добро. Тисячі дітей витягають руки по хліб
катехизму, міліони людей з жаждою очікує Божого слова і помочи святих сповідників. Щоби заспокоїти ті потреби, мусимо в першім ряді дбати о життє християнське, о аскезу, о
святість в нас самих, бо без неї не зможемо нічого зробити.
12

13

Пастирське послання Митрополита Андрея до духовенства «О молитві і церковнім
правилі». Том І, с. 686.
Пастирське послання Митрополита Андрея до духовенства «Про поборювання ворожої Церкві пропаганди». Том ІІ, с. 48.
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[...] на самім вступі стоїть діло покаяння [...] нема чоловіка,
в котрім би життє християнське стояло на іншій підвалині, як на покаянню»14.
Це перед нашими очима «рецепт» від самого митрополита Андрея, праці якого є готовими підказками, готовою моделлю душпастирства, яке так важливо нам сьогодні провадити разом: разом думати, планувати, втілювати в
життя і робити це на всіх рівнях: парафіяльному, деканальному, єпархіальному та патріаршому, що однозначно дасть
поштовх бажанням зрілих і небайдужих мирян формувати
паралелі об’єднань в асоціаціях, союзах, спілках, професійних середовищах, які своєю посвятою почнуть позитивно
перемінювати й освячувати українське суспільство. Саме це
буде тим результатом апостоляту, про який мріяв праведний митрополит Андрей і про який сьогодні мріємо ми –
Жива Церква в дії. Але для цього нам потрібно вже сьогодні
багато молитися і працювати.

14
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Пастирське послання Митрополита Андрея до духовенства «О місіях і духовних
вправах». Том І, с. 408.
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4. Праця в групах

Під час праці в групах єпархіальних (екзархальних) з’їздів мирян обговорювали ті теми, про які люди бояться говорити: про святість – а це інакшість від світу, це виклик,
це боротьба, це перемога над собою і над гріхом, це – нове
життя у Христі, який цю перемогу для нас здобув.
Кожен із нас у своєму житті, напевно, мав труднощі у
свідченні святості щодо таких категорій:
• святість у сім’ї і родині,
• святість на парафії і в Церкві,
• святість у навчанні,
• святість на роботі (у професійних середовищах),
• святість у суспільстві.
Щоб виявити труднощі і знайти шляхи найкращого
виходу з ситуації, у пасторальному богослов’ї часто використовують метод кардинала Кардіна:
• Який реальний стан речей?
• Як мало би бути в ідеалі, чого очікує від нас Господь?
• Як від реальності перейти до ідеалу? (Що потрібно
зробити?)
Локально вже відбулися обговорення у групах щодо питання: «Що таке святість для мене, у моєму щоденному
житті?» (ідеальний стан речей, як те, що від мене очікує
Господь Бог, задля чого він мене сотворив), а також обговорення щодо другого питання: «Які сьогодні труднощі є на
дорозі святості?» (реальний стан речей у моєму житті). А
отже, на третє запитання «Що я маю (ми маємо) сьогодні
зробити в дорозі до святості, щоб досягти мети?» (що потрібно, щоб наблизити реальність до ідеалу) будемо шукати
відповідь разом як делегати ІІІ З’їзду мирян УГКЦ у праці в
групах за методикою «Світове кафе».
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Важливо, щоб кожен висловився і подав свої думки, навіть якщо вам здається, що це не найкраща думка порівняно
з тим, що сказали інші делегати – поділіться своїми думками, вони можуть надихнути когось на нові думки, що відкриють горизонти і посприяють вирішенню труднощів.
Також важливо, щоб у кожній групі був секретар, який
записуватиме думки і спільні рішення.
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ДОДАТКИ

Додаток 1
Пастирське послання Синоду Єпископів
Української Греко-Католицької Церкви до мирян
«Ви ж – рід вибраний, царське священство,
народ святий, люд, придбаний на те,
щоб звістувати похвали того,
хто вас покликав з темряви
у дивне своє світло» (1 Пт. 2, 9).

Улюбленим у Христі мирянам
Української Греко-Католицької Церкви
мир у Христі, Господі нашому!
Ми, єпископи Української Греко-Католицької Церкви,
зібравшись на черговому Священному Синоді в місті Вінніпег, Канада, засилаємо вам наші сердечні вітання та архипастирське благословення. Хочемо щиро подякувати вам,
що своїми молитвами підтримували нашу синодальну працю, допомагаючи нам у спільних пошуках Божої волі для
нашої Церкви.
Проводячи синодальні засідання у Вінніпезі з нагоди
100-річчя прибуття до Канади першого єпископа для українських греко-католиків – блаженного священномученика
Микити Будки, спілкуючись із духовенством, монашеством
і мирянами та спогадуючи історію нашої Церкви й рідного народу, ми сміливо могли промовляти словами святого
апостола Павла: «Насамперед дякую Богові моєму, через
Ісуса Христа, за всіх вас, що віра ваша славиться по всьому світі» (Рим. 1, 8). Тож цими днями ми заносили подячні
молитви до престолу Всевишнього за дар святої віри, яким
151

Додаток 1

Господь поблагословив наш народ, учинивши його «родом
вибраним, царським священством, народом святим, людом,
придбаним на те, щоб звістувати похвали того, хто нас покликав з темряви у дивне своє світло» (1 Пт. 2, 9). Зокрема
ми дякуємо Господу Богу за вас, мирян нашої Церкви, які
спільно з єпископами, духовенством і монашеством завжди підтримували полум’я Христового світла, отриманого в
Хрещенні, та зв’язок із рідною Церквою, даючи світові свідчення своєї стійкої віри, живої надії та діяльної любові. Це
свідчення в особливий спосіб проявилося в нелегких обставинах еміграції та впродовж десятиліть жорстоких переслідувань на рідних землях. Нехай буде прославлений Господь,
який підтримав нас своєю благодаттю та допоміг усім нам
витривати у святій батьківській вірі!
Святий апостол Петро, нагадуючи всім вірним, ким вони
є і до чого покликані (див. епіграф), бачить у Христовій
Церкві здійснення Божої обітниці: «Тож коли щиро слухатиметеся мого голосу й дотримуватиметеся мого завіту, будете моєю особливою власністю з-поміж усіх народів, бо моя
вся земля. Ви будете в мене царством священиків, народом
святим» (Вих. 19, 3–6). А святий апостол Павло вказує на те,
як саме християни завдяки Христові стали спадкоємцями
цієї обітниці: «Ви того часу були без Христа... без надії і без
Бога в цьому світі. Тепер же у Христі Ісусі, ви, що колись
були далекі, стали близькі кров’ю Христовою… Отже ж ви
більше не чужинці і не приходні, а співгромадяни святих і
домашні Божі» (Еф. 2, 12–13.19).
Цей Божий вибір народу та кожної особи зокрема означає також і важливе та відповідальне завдання, покликання – бути святими, тобто бути місцем присутності на землі
Господньої святості, – місцем, де кожен і всі зможуть зустрітися з Богом. Крім того, цей Божий народ, як «царство
священиків», має не тільки представляти Спасителя перед
народами і народи перед Ним, а й бути священиком для всіх
народів, тобто посередником їхнього освячення та Божого
152

Додаток 1

благословення для них. Миряни, отже, «зодягнуті» в Христа
у таїнстві Хрещення, становлять Божий народ та, помазані
Святим Духом у таїнстві Миропомазання, беруть участь у
Христовому пророчому, священичому і царському служінні
для спасіння світу.
Своє пророче служіння миряни здійснюють «в непохитному сповідуванні віри, поглибленні її розуміння та свідченні Христа у світі» (Катехизм УГКЦ, 425). Бог хоче, щоб усі
люди спаслися і тому колись «промовляв устами слуг своїх
пророків» (пор. Євр. 1, 1), які, закликаючи до навернення
та передбачаючи спасіння, звіщали прихід Христа. Сьогодні ж миряни є свідками Божого спасіння, вже здійсненого
в Христі, і тому продовжують закликати всіх до навернення та до прийняття Царства Божого не тільки словами, а й
своєю працею, присутністю у всіх сферах людського життя:
від соціальної до економічної, від науково-дослідницької до
політичної… Нема такої ділянки людського життя, де Слово Боже не мало б звучати, де спасіння не мало б проповідуватися!
Наслідуючи Христа – Вічного Архиєрея, який приніс
себе самого в жертву примирення на Хресті (пор. Євр. 9,
11–28), миряни звершують своє священиче служіння, приносячи, за словами святого Папи Лева Великого, «на вівтарі свого серця чисті жертви побожного життя». Усі діла віруючих мирян – молитви, сімейні справи, щоденна праця,
відпочинок душі й тіла, якщо вони звершуються у Святому
Дусі, а навіть життєві випробування і терпіння, пережиті у
віддаванні себе спасенній Божій волі, – стають «духовними
жертвами, приємними Богові, через Ісуса Христа» (1 Пт. 2, 5).
А царське служіння мирян ґрунтується на тому, що
Христос бажає зробити нас учасниками Його перемоги над
смертю і Його прослави у Воскресінні та робить нас спроможними у співпраці з божественною благодаттю своїм самовідреченням перемогти в собі царство гріха і провадити
християнське життя у Святому Дусі (пор. Рим. 6, 12), а та153
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кож послужити нашим ближнім, тому що саме служити іншому – це і є царювати з Христом (пор. Мр. 10, 42–45).
У цьому листі, дорогі брати і сестри в Христі, прагнемо
закликати вас до щоразу більшого усвідомлення власного покликання бути Божим народом і до способу життя й
дій, які з цього випливають. Насамперед читайте і вивчайте Святе Письмо. Тут доречно згадати слова слуги Божого
Митрополита Андрея: «Святе Євангеліє є предметом, що
хату освячує і стягає на неї благодать. Воно стереже їх [жителів хати] перед злом, показує їм дорогу, підносить їх серця
до неба, очищує плями їх душ... Тому звичай читати Святе
Письмо кожного дня, хоч би хвилинку, повинен стати звичаєм кожної християнської родини». Рівно ж пам’ятайте
про обов’язок глибше пізнавати правди святої віри, навчати
їх інших, зокрема дітей і молодь. У цьому вам допоможе Катехизм нашої Церкви «Христос – наша Пасха», який має стати настільною книгою кожного віруючого, оскільки містить
фундаментальні для нашого християнського життя істини.
Не занедбуйте молитви – особистої, щоденної. А особливо – вчіть щоденних молитов своїх дітей, найкраще через
особистий приклад і спільну родинну молитву, щоб українські сім’ї стали справжньою школою молитви та християнської любові. Спільна молитва є надзвичайно милою Богові,
оскільки сам Христос запевняє, що «де двоє або троє зібрані
в моє ім’я, там і я є серед них» (пор. Мт. 18, 20), а також:
«Все, що попросите в моє ім’я, вчиню вам» (пор. Ів. 14, 13).
Цінуймо як найбільший дар Воскреслого Спасителя Його
таїнственну присутність між нами у літургійному зібранні та в Євхаристії і не пропускаймо нагоди брати активну й
повну участь у Божественній Літургії та інших богослужіннях не лише в неділі та свята, а і в інші дні тижня.
Ця літургійна дія церковної спільноти повинна також
проявлятися в «літургії життя» – в побуті, в родинному колі
і серед друзів, в місцях праці і відпочинку, у зустрічах і спілкуванні з іншими. Нехай у вашій любові одне до одного, у
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ділах милосердя, у турботі про потребуючих, у піклуванні
про хворих і немічних кожен побачить Божу любов та милосердя. Підтримуйте діяльність різних об’єднань, братств
і сестрицтв, ставайте їхніми членами, а там, де їх ще немає,
разом із душпастирями творіть нові, щоб об’єднати спільні
зусилля в служінні Богові й ближнім. Святий Павло закликає: «Поки маємо час, робімо добро всім, а зокрема рідним
у вірі» (Гал. 6, 10). Посеред «рідних у вірі» нашої Церкви
сьогодні особливо потребують підтримки представники
четвертої хвилі еміграції, які перебувають у різних країнах
Європи та Північної Америки. Тому просимо наших вірних,
які вже тривалий час проживають на поселеннях, виявити
до новоприбулих християнську гостинність, допомагаючи
їм інтегруватися в життя місцевої парафіяльної спільноти
та підтримати їх рівно ж в їхніх побутових потребах.
Будьте готові відгукнутися на заклик своїх душпастирів
брати активну участь в апостоляті і місії Церкви, зокрема
звіщати Євангелія тим, які його ще не чули, щоб Боже Слово проповідувалося усім народам. Сподіваємося, що завдяки активній участі кожного з вас у житті своєї церковної
спільноти громади віруючих УГКЦ стануть справді «живими парафіями» – місцем зустрічі з Христом і виявом Його
присутності у світі.
Вдивляймося у святі постаті наших мучеників-мирян, а
саме: святих страстотерпців Бориса і Гліба, які віддали своє
життя за те, щоб не проливалася братня кров; святих Пратулинських мучеників, котрі були розстріляні, бо не зрек
лися батьківської віри; і блаженного мученика Володимира
Прийми, який своїм життям та мученицькою смертю дав
свідчення жертовної співпраці зі своїм душпастирем в нероздільній єдності Христового Тіла. Берімо за приклад їхнє
життя та наслідуймо їхній приклад святості.
Дорогі в Христі! Засвідчуймо всі разом, у єдності Христової Церкви, своєю святістю, своїм служінням ближньому,
своєю працею та присутністю у всіх сферах приватного й
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публічного життя той дар Хрещення, що його ми прийняли,
і ту силу Святого Духа, яким ми були помазані та завдяки
якому ми спроможні освячувати й переображувати цей світ.
Віддаємо всіх вас під опіку блаженного мученика Володимира Прийми, призиваючи на вас і ваші родини, на нашу
Церкву та весь улюблений український народ щедре благословення Всемогутнього Бога – Отця, і Сина, і Святого
Духа. Амінь.
Від імені Синоду Єпископів
Української Греко-Католицької Церкви
+ СВЯТОСЛАВ
Дано у Вінніпезі, дня 15 вересня 2012 року Божого
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Пастирський лист Блаженнішого Святослава
«Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом»
Вступ
Господь наш Ісус Христос перед вознесінням на небо
звернувся до своїх учнів із закликом: «Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи, христячи їх в ім’я Отця і Сина і
Святого Духа; навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав.
Отож я з вами по всі дні аж до кінця віку» (Мт. 28, 18–20).
Цей заклик Христа звіщати Добру Новину стосується не
лише перших Христових учнів – апостолів, він зобов’язує
Церкву в усі часи, аж до кінця віків. Українська Греко-Католицька Церква, здійснюючи це доручення Божественного Спасителя, п’ять років тому вустами єпископів Священного Синоду окреслила мету свого служіння як «Святість об’єднаного Божого люду». Святість – це Божий дар,
покликання кожного християнина. «Це ж саме воля Божа:
освячення ваше», – нагадує св. Павло в Посланні до солунян (1 Сол. 4, 2–3).
Місцем, де найчастіше зароджується, зростає і дозріває
святість християнина, є парафія. Тому Синод Єпископів
УГКЦ 2011 року, бажаючи духовного відновлення всієї нашої Церкви, звернув особливу увагу на парафію – основну
частку Божого люду, яка під проводом єпископа як свого отця і вчителя віри, змагає до святості. Програма, що
її затвердив Священний Синод, називається «Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом». Завданням цієї
душпастирської програми є допомогти всім вірним нашої
Церкви навчитися «жити на вподобу Богові» (1 Сол. 4, 1),
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щоб таким чином зростати у святості і в єдності в Ісусі
Христі.
Над основними складовими елементами живої парафії
хотів би я застановитися в цьому Пастирському посланні.
Боже Слово
«Слово Христове нехай у вас перебуває щедро: навчайтесь у всякій мудрості й напоумляйте одні одних», – настановляє нас св. Павло в Посланні до колосян (Кол. 3, 16). Через Боже Слово ми пізнаємо Христа, зустрічаємося з Ним і
входимо у живі взаємини з Ним. «Незнання Святого Письма – це незнання Христа», – казав св. Єронім. Ми хочемо в
наших парафіях наслідувати перших християн, щоб Слово
Боже стало основою нашого церковного, парафіяльного,
родинного, суспільного і особистого буття. Наполегливо
заохочую душпастирів до належної підготовки проповіді
на основі проголошеного Божого Слова, так щоб це Слово
ставало «живим і діяльним» в житті ваших парафіян, здатним кормити їх, давати їм відповіді на актуальні проблеми
сьогодення та надихати їх на служіння.
Боже Слово має принести видимі плоди у нашому щоденному житті, бо лише ті, хто це Слово зберігає, тобто
виконує, назвуться блаженними у Господа (пор. Лк. 11, 28).
У наших парафіях не повинно бути жодної родини, яка б
не мала Біблії. Всіх вірних закликаю до щоденного читання Святого Письма, найкраще – через участь у біблійних
гуртках при парафії та через молитовне читання вдома.
Ще одною незамінною книжкою для нашого духовного
зростання має стати нещодавно проголошений Катехизм
УГКЦ «Христос – наша Пасха» як підручник віри для всіх
вірних нашої Церкви – дітей, молоді й дорослих. Митрополит Андрей (Шептицький) називав Катехизм фундаментом християнського життя.
При цій нагоді прагну наголосити, що кожен віруючий
має обов’язок щоразу глибше пізнавати правди святої віри
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протягом усього свого життя, а духовенство не має права
уникати обов’язку навчати віри своїх вірних не лише проповіддю, але й катехитичним служінням. Коли йдеться про
катехизацію, то в нашому розумінні – це постійний процес
входження в таїнство Церкви, який стосується не лише дітей, які готуються до прийняття Святих Таїнств. Постійна
і безперервна у віковому сенсі катехизація дітей, молоді,
дорослих і старших – необхідна умова живої парафії. Наостанок скажу, що так само як і Святе Письмо, Катехизм
нашої Церкви має бути настільною книгою кожного члена наших спільнот, оскільки він є дуже цінною допомогою
для правильного розуміння і читання Божого Слова.
Святі Таїнства і молитва
Боже Слово є основою християнського життя, а його
джерелом і водночас вершиною –Пресвята Євхаристія.
Зібрана на Божественній Літургії парафіяльна громада єднається зі своїм невидимим Головою – Христом, і з усіма
святими й ангелами, творячи в такий спосіб таїнственне
єднання неба й землі, дочасності й вічності. Служба Божа,
яку законно поставлений священик служить у єдності та
від імені свого єпископа, є також часом будування Церкви –
Тіла Христового, Головою якого є сам Господь. Немає ціннішого моменту в нашому земному житті, як Служба Божа.
Тому свята неділя, день Господній, має бути в пошані кожного християнина, а участь у Святій Літургії повинна вважатися не обов’язком, що його мусимо виконати з наказу
Церкви, натомість прийняттям дару від самого нашого Господа, який прагне зустрітися з нами, щоб наповнити нас
своєю благодаттю і любов’ю. «Не можемо жити без неділі!» – заявляли християни перших століть і радше йшли на
мученицьку смерть, ніж погоджувалися під тиском поган
працювати в неділю. Це гасло мусимо зробити своїм і ми,
християни ХХІ століття, та наполегливо оберігати святість
і недоторканність дня Господнього.
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Члени живої парафії беруть живу участь у Святих Таїнствах,
регулярно, по змозі навіть щодня, збираються на Богослужіння, щоб прославити Небесного Отця, щоби часто сповідатися і приймати Святе Причастя. У живій парафії прицерковні
організації поєднують свою діяльність з молитвою, черпаючи
з неї силу і натхнення. Не менш важливою є також наша приватна молитва – особиста і родинна, яка слугує продовженням
церковної літургійної молитви. Наші парафії, а в них наші сім’ї
мають знову стати школою молитви для всіх вірних.
Служіння ближньому
Ще одним важливим елементом, який виражає внутрішню природу Церкви та виявляє, наскільки живою є та чи
інша парафія, – це дияконія, або служіння любові чи «харитативна діяльність». Це служіння ближньому випливає
з нашого закорінення в Христі. Діяльна любов ближнього
є покликанням і завданням кожного без винятку християнина. Лише віра, чинна любов’ю, провадить до спасіння
(пор. Гал. 5, 6). Натомість віра без діл – мертва (пор. Як. 2,
26). «Усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших,
ви мені зробили» (Мт. 25, 40), – каже Господь Ісус.
Погляньмо навколо себе: скільки у світі є нещастя і убогості, самотності і смутку, болю і страждання! Всі ці прикрі явища нашого земного життя – це для нас запрошення до чинної
любові, яка є виявом живої віри. Господь хоче відкрити наші
очі на нужду світу, щоб ми навчилися по-справжньому любити і виявляли нашим ближнім Божу любов – увагою до них,
сердечним співчуттям, підтримкою, словом потіхи і розради,
а головно, ділами милосердя. Лише тоді зможемо вважатися живими християнами, а наші парафії стануть місцем, де
піклуються про сироту, заступаються за вдову, допомагають
убогому і розділяють страждання із хворими. Так об’являтимемо світові материнське обличчя Церкви та станемо живим
знаком присутності Бога серед людей, згідно зі словами св.
Августина: «Якщо бачиш любов, бачиш Пресвяту Трійцю».
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Провід
Парафія – це спільнота вірних, які під проводом єпис
копа з душпастирями здійснюють своє покликання до єднання з Богом-Отцем через Господа Ісуса Христа у Святому Дусі. Господь Ісус безнастанно діє в наших спільнотах
через Святого Духа, посилаючи Його дари на розбудову
і зростання свого Тіла. Святий Павло навчає про це так:
«І він [Христос] сам настановив одних апостолами, інших –
пророками, ще інших – євангелистами і пастирями, і вчителями, для вдосконалення святих на діло служби, на будування Христового тіла, аж поки ми всі не дійдемо до єдности в вірі й до повного спізнання Божого Сина, до звершености мужа, до міри повного зросту повноти Христа»
(Еф. 4, 11–13). Церковний провід парафіяльної спільноти
звершується під проводом єпископа як голови і отця. А
кожна парафія має бути організованою спільнотою, в якій
під опікою свого пароха та у співпраці з ним кожен служить іншому тим даром, що його дістав від Господа.
Отже, церковний провід не є виконанням певного адміністративного уряду, а передусім – служінням Богові та
ближньому. На практиці це означає, що в живій парафії
має бути діяльною парафіяльна і душпастирська рада. Окрім цього, в парафії слід мати добре сформованих і зрілих
співпрацівників священика, які допомагатимуть йому провадити катехитичні школи, церковні братства, благодійні
заклади, молодіжні організації і молитовні групи. Одним із
найважливіших обов’язків проводу парафіяльної спільноти
є розпізнавання Божої волі та пошуки найкращих способів
втілення її в життя.
Плекання і служіння єдності
Діяння святих апостолів показують глибоку єдність,
яка існувала між членами першої спільноти Христових
учнів: «Громада вірних мала одне серце й одну душу, і ні
один не називав своїм щось з того, що кому належало, але
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все в них було спільне» (4, 32). Цей духовний стан першої
християнської спільноти можна виразити словом «сопричастя/койнонія», що вказує на єдність, згоду та співжиття.
Бути Церквою – це перебувати в сопричасті Святого Духа,
в благодаті Господа Ісуса і в любові Бога-Отця. Єдність
Церкви є, такими чином, іконою єдності осіб Пресвятої
Трійці. Ця єдність проявляється на різних рівнях: на рівні
Вселенської і помісної Церкви, єпархії та окремої парафії.
Трапляється, що через нашу неміч і гріховність ми не віддзеркалюємо цієї єдності. Будучи свідомими цього, всі ми
маємо цінувати і плекати її, зберігаючи повне сопричастя
з наступником апостола Петра – Святішим Отцем, з ієрархією нашої Церкви, з місцевими єпископами та душпастирями, які діють від їхнього імені.
Парафія є спільнотою спільнот. У ній існують різні молитовні групи, братства та молодіжні організації. Всі вони
покликані укріплювати єдність і любов між членами парафіяльної спільноти. Підтримуючи одні одних молитвою,
обмінюючись Божими дарами та співпрацюючи в дусі Христового служіння, зможемо втілювати у життя синодальну
програму «Святість об’єднаного люду Божого».
Ми не можемо бути байдужими до того, що діти Володимирового Хрещення нині поділені й відчужені між собою. Христос на Тайній вечері молився до Отця Небесного
за своїх учнів, «щоб усі були одно» (Ів. 17, 21). У світлі цих
Христових слів нині бажаю щиро попросити вас усіх: молімося за єдність Церкви, молімося за поєднання усіх Церков
київської традиції, а насамперед, у дусі Христової любові
намагаймося уникати будь-яких висловів чи дій, які могли б
завдати шкоди нашим братам і сестрам у Христі чи образити їх. Хоч часом ми самі стаємо об’єктами наруги і утисків,
не піддаваймося спокусі відповідати злом на зло. Для нас
нехай стане заповітом молитва Христа за своїх кривдників і
повчання апостола народів: «Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром» (Рим. 12, 21).
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Місійний дух парафіяльної спільноти
Ісус Христос сказав до своїх учнів: «Ви – сіль землі… Ви –
світло світу» (Мт. 5, 13–14), – і тим самим закликав нас виходити за межі нашої церковної спільноти, щоб нести у світ
Христову науку, щоб перемінювати світ Христовим Духом.
Відновлена Святим Духом церковнаспільнота самим своїм
буттям стає живою проповіддю Христа, присутнього у ній.
Тут доречно згадати один із улюблених висловів блаженного Папи Івана ХХІІІ, що «парафія – це «криниця посеред
села», до якої усі приходять, щоб втамувати спрагу». Бажаємо, щоб наші парафії ставали такими духовними криницями, щоб до них горнулися люди та знаходили покріплення і
силу, любов і благодать, одне слово – спасіння.
Повертаючись до Господнього заклику, яким ми починали
це Послання, зауважимо: Ісус Христос навчає нас, що маємо
бути готовими свідчити про Нього не лише своїм життям, а й
словом. Сьогодні нерідко трапляється, що християни соромляться визнати свою віру, приховують її мовчанкою і пасивністю там, де треба відважно боронити Христову Церкву та
стати на захист прав і гідності людини. Наші душпастирські
ініціативи, катехизація, Богослужіння, читання Слова Божого тощо мають зробити нас стійкими й непохитними у вірі, а
також завжди готовими «дати відповідь кожному, хто у нас
вимагає справоздання про нашу надію» (пор. 1 Пт. 3, 15).
З особливим визнанням і подякою хотів би згадати сьогодні тих священиків та богопосвячених осіб, які, керуючись місійним духом, несуть духовну опіку нашим вірним
поза межами матірної землі, зокрема емігрантам, як рівно
ж тим, хто звіщає Боже Слово в’язням, військовослужбовцям та усім, котрі ще не пізнали і не зустріли Христа. Вся
Церква повинна підтримувати їх та молитися за силу Духа
для них у цьому важливому служінні.
Дорогі у Христі! Слухаючи чи читаючи ці рядки, не один
з вас, можливо, подумав: хто ж має здійснювати ці такі важливі й потрібні завдання? Хто повинен подбати про те, щоб
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наші парафії були справді живими? Може, єпископ? Може,
наш парох разом з іншими душпастирями? Може, ще трохи
катехити чи богопосвячені особи, якщо їхній монастир розташований на території парафії? Відповідь на ці запитання
проста: за оживлення парафії несе відповідальність кожен із
нас. Заповіді Христові стосуються всіх без винятку вірних.
Всі ми творимо Єдину, Святу, Соборну і Апостольську Церк
ву. Тому всі маємо бути «живими каменями» у будівлі нашої
парафії, яка є втіленням цієї Церкви в нашій місцевості.
Тому закликаю вас усіх: відчиніть двері своїх душ і домівок Христові, дозвольте Його Святому Духові вас перемінити, очистити і скріпити Божою любов’ю! Запрошую усіх –
мирян, богопосвячених осіб і духовенство – до оновлення нашого церковного буття на рідних землях і на поселеннях. Скріплені Божою благодаттю та довірою до Його
Святого Провидіння, яке впродовж віків провадить нашу
Церкву, берімося до праці!
Поручаю всіх вас, дорогі у Христі, материнському заступництву Пресвятої Богородиці. Вона, наша Небесна Ненька,
нехай провадить нас до свого Божественного Сина! Нехай моляться за нас святі покровителі української землі, а особливо –
блаженні новомученики минулого століття. Вони ціною важких страждань, а часто найвищою жертвою власного життя,
робили нашу катакомбну Церкву справді живою і життєдайною. Їхній приклад і їхнє заступництво нехай будуть для нас
знаком надії та запорукою Господнього благословення у нашій
праці.
Благословення Господнє на Вас!
+ СВЯТОСЛАВ
Дано у Києві,
при Патріаршому соборі Воскресіння Христового,
02 грудня 2011 року Божого
Джерело: https://ugcc.fr/publications/official-documents-ugcc/
pastyrskyj-lyst-blazhennyshoho-svyatoslava-zhyva-parafyya-mystsezustrychy-z-zhyvym-hrystom/
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Спільне пастирське послання
Митрополита Андрея
та єпископату Галицької церковної провінції
до духовенства і вірних про важливість організації
Католицької Акції
(1936 р., грудня 13, ДОКУМЕНТ № 25, Львів)

Всечесному духовенству і вірним
Божий мир у Господі й Архиєрейське благословення!
З волі й установи Божественного Основника Ісуса Христа
ведеться Церква трьома урядами: священичим, судейським і
учительським.
Священичим урядом віддає Церква найвищу честь
Богу Безкровною Жертвою
та освячує своїх вірних Святими Тайнами і благословеннями. Це роблять єпис
копи і священики.
Судейським урядом управляється Церква по всіх єпархіях і парохіях. Це сповняє
церковна ієрархія, то є Святіший Отець Папа Римський,
єпископи і священики.
Учительський уряд дбає про голошення Христової науки, Євангелії, навертання поган і невіруючих, апостолування. Цим занимаються єпископи і священики, а принагідно
помагають їм також світські вірні.
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Після оцінки Святішого Отця, не було від потопу світа таких часів, ворожих Богови і Його Церкві, як нинішні. Природно, звідси потребує нині Церква помочі всіх своїх членів,
отже, і світських вірних. На безчисленні завдання нинішньої
Церкви не вистарчають самі священики, сама свята управа
Церкви (по-грецьки – гієрархія), а гієрархічне апостольство
Церкви: іти у світ і вчити всіх усього того, чого учив Господь наш Ісус Христос, мусить бути скріплене поміччю
всіх тих, що є до цього спосібні. Коли собі пригадаємо, яке
то велике число ворогів Церкви і їх помічників працює проти Христових заповідей по школах, по книжках і часописах,
по театрах і кінах, по ріжних організаціях молоді, робітників,
по банкових і господарських спілках, по масонських льожах
і тому подібне, то видимо наглядно, що проти них самі єпис
копи і священики ніяк не можуть дати ради і тому змушені
шукати помочі поміж світськими. Заходить очевидна конечність, аби світські члени Церкви помогли своїм душпастирям усунути апостолів зла, а стали самі апостолами любови,
правди й життя, після християнських засад.
Для того Голова Церкви Святіший Отець Папа Пій XI
візвав всіх християн до апостольства світських і до організації всіх сил у Католицькій Акції. Сам її опреділив так:
«Католицька Акція – це співпраця світських у гієрархічнім
апостольстві Церкви».
А апостольство Церкви є рятування душ і ширення
Христового царства на Землі. І не перестає накликувати,
пригадувати, пояснювати в листах до єпископів і промовах
до паломників, яка це важна справа, яка вона нині конечна.
Вистарчить навести один або другий такий поклик Папи:
«Священики мусять уважати Католицьку Акцію за конечний середник свого пастирського уряду; а вірні – за обов’язок свого життя.
Усі вірні є покликані до діяльної співпраці в Католицькій
Акції, до ширення й утривалення Христового царства в
одиницях, родинах і суспільностях.
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Не припускаємо, щоби ви (єпископи)і ваші священики могли при так труднім ділі відновлення народів у Христі обійтися без помочі вірних. Справі Бога і справам душ мусять
посвятитися не тільки священики, але всі вірні без виїмку.
Католицька Акція є виключно акція релігійна.
Католицька Акція не різниться нічим від душпастирства і християнського життя, бо вона є в основі нічим іншим, як апостольством світських людей, що під проводом
єпископів віддаються на службу Церкві й так у повнім значінні доповнюють місію (післанництво) Церкви».
Як видимо з наведених кличів Святішого Отця Папи Римського, Церква акції католиків потребує і хоче, Папа її поручає, і єпископи радо ті кличі вводять у життя і благословлять.
Покликані є всі вірні доброї волі, особливо ті, що побожністю, наукою, здібностями, добробутом чи суспільним становищем можуть зробити більше, чим другі, й уплинути, щоби
легше було осягнути ціль цієї дорученої апостольської праці.
Ті, що ідуть у ряди Католицької Акції до цього апостольства,
самі собі приспорюють честь, бо віддають себе Божому Провидінню на добро людськости і заслугуються для Церкви і
суспільносте, стають світськими душпастирями, апостолами.
Католицька Акція є, отже, організацією спільної праці всіх католиків без огляду на стан, заняття чи партійну
приналежність. Тут усі учаться Христових правд і прав і
пристосовують їх у свойому приватному, родинному чи
суспільному житті.
Не є це новина в Церкві. У безмежних трудностях великих 12 апостолів Христових у перших віках християнства
находимо коло них і разом із ними працюючих по місіях і
парохіях таких світських апостолів, помічників, мужчин і
жінок, котрим святий Апостол Павло у своїх листах і святий Євангелист Лука в Діяннях апостолів не щадять похвал
і признань за їх поміч.
Коли собі пригадаємо, з якою-то старанністю виховує
Церква своїх душпастирів, кілько-то літ мусять учитися кан167
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дидати на душпастирів, то з природи річі їх світські помічники не можуть бути принагідними висланниками, а потребують відповідного приготування. Організація Католицької Акції має за це подбати. Ісус Христос, Що ставляв дітей
за взір старшим, а на стовпів Церкви вибрав 12 простих, не
вчених рибаків, не вимагає і від нинішних апостолів особ
лившої вченосте, вимови чи якогось високого становища, а
до апостольства вистарчить дар Святого Духа мудросте
і святосте. Кожному апостолови-помічникови вистарчить добра воля, получена з його внутрішньою святістю,
надприродним життям у стані освячуючої ласки, злука
з Христом, що дає сили все зробити. Витривалість таких
Божих людей має переконуючу силу і в апостольстві видає
прегарні овочі. Ясно говорить про це Святіший Отець так:
«Аби виконати добре апостольське завдання, треба нам
Божої ласки. що її годі мати, коли хто не є з’єднаний із Хрис
том. Для того всі покликані до проводу або ті, що посвячуються католицькому рухові, повинні бути знаними католиками, утвердженими у вірі, глибоко освідомленими у справах
релігії, щиро відданими Церкві, особливо Апостольській столиці та Наслідникови Христа на Землі».
Так, отже, головною прикметою світського апостола
Католицької Акції не є зверхнє чи публичне ісповідання
віри, – він має бути, що ми кажемо коротко, практикуючим католиком, або жиючим у стані ласки. Для цього
додасть організація фахове вишколення курсами, викладами, книжками та «часописами і щорічними програмами
до праці, що їх подадуть єпископи. Спільна об’єднана праця для Христового царства має теж велику виховну силу
характерів.
Яка ж є форма й організація цього богоугодного діла? Від
кількох літ працюють над цим многі єпископи і священики всіх народів і усталюють найвідповіднішу форму праці,
після відносин і потреб своїх вірних. Дух і головні засади є
всюди однакові, а форми, завдання та обсяг праці зміняють168
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ся після потреб народів, країв чи єпархій. Усюди є свобода
товариств під контролею та відвічальністю єпископів.
Конституційні статути, котрі ми устійнили на спільній
конференції у Львові дня 3 січня 1931 року, дали підставу
до цеї організації Католицької Акції. Після них зладжено
тепер статути для всіх товариств Католицької Акції, і ми їх
затвердили дня 23 грудня 1935 року. Що було роблене в міжчасі, було тимчасове. Теперішня статутова підстава організації Католицької Акції є одна для всіх трьох наших єпархій.
Підставою Католицької Акції є єпархія, ведена єпископом, наслідником апостолів; полем праці є парохії. Усі,
отже, клітини є єпархіальні або парохіяльні. Це є природне,
бо Церква так само рядиться. Щоби всі українці греко-католики могли це богоугодне діло вести одностайно і в єднос
ті до спільних завдань і користати з успіхів і досвіду всіх,
предвиджують статути Католицької Акції Централю всіх
організацій, де лучаться єпархіяльні відділи. У кожній єпархії буде існувати Єпархіальний інститут Католицької Акції
як правна особа до помочі єпископови, де ведеться узгіднювання, уліпшування і попирання Католицької Акції в межах
єпархії, де направляється душпастирів і світських у справах Католицької Акції та утримується лучність усіх відділів
апостольської праці в єпархії, також і цих католицьких організацій, що не належать до властивої Католицької Акції, а
лише з нею співпрацюють. Єпархіяльні інститути всіх єпархій лучаться в Генеральнім інституті Католицької Акції, що
підлягає нашій Комісії для справ Католицької Акції.
Виконування Католицької Акції в кожній єпархії належить з уряду до чотирьох католицьких товариств: мужчин,
жінок, мужеської молоді та жіночої молоді. Одне таке товариство кожного роду є на цілу єпархію, і воно має свої відділи в кожній парохії. Щоби ці відділи співпрацювали програмово й однозгідно, є в кожній парохії заряд Католицької
Акції, де душпастир як парохіяльний опікун-асистент Католицької Акції з представниками відділів Католицької Акції
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будуть порозуміватися, як виконувати програму Єпархіального інституту, затверджену через єпископа і над справами
власної парохії.
Ті чотири єпархіяльні товариства кожної єпархії в’яжуться знов у Союзи товариств, що обіймають цілу нашу
Церковну провінцію, і ті Союзи остають у стислій зв’язі з
Генеральним інститутом Католицької Акції та єпископами.
Так повстає широко розгалужена армія світських апостолів, одностайна в цілій Церковній провінції під проводом
нашого єпископату, залежна в єпархії від свого єпископа як
відвічального провідника апостольської праці в єпархії та
виконуюча свою працю по парохіях у співпраці з душпастирями, після програми, затвердженої єпископами.
Як видите, дорогі браття і сестри, Католицька Акція – це
поважна організація і велика справа. Щоби все виконати й
осягнути видимі овочі, треба ряду літ солідної праці. Коли
всі члени зрозуміють свої завдання і скріпляться внутрішнім своїм виробленням на правдивих апостольських помічників своїх душпастирів, вийде з цього много Божої слави і
много користей для української суспільности.
Щоб усунути згори много сумнівів і неясностей, заявляємо при цім урядово, що:
Католицька Акція не принесе ніякої шкоди іншим справам, дорогим серцю українського загалу, як любові [до]
народу чи сповнюванню горожанських обов’язків. Бо Католицька Акція є лише сповнюванням найбільшої заповіді
любови [до] Бога і ближнього, а правдива любов, жертва і
посвята для свого народу випливає лише з добре понятої
любовн [до] Бога та ближнього. Віруючий католик є завсігди і всюди добрим патріотом.
Усі братства і церковні товариства, що їх Святіший Отець
назвав передшкіллям і помічниками Католицької Акції, остають і ділають далі без ніяких перешкод зі сторони Католицької Акції, бо організація Католицька Акція у нічім їх не
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нарушує. Члени Католицької Акції будуть дальше належати
до них і скріпляти їх працю внутрі та назовні.
Світські католицькі товариства теж остають усі й самос
тійно працюють. Ріжнорідність організації є лише знаком
життя. Усі станові, заводові чи культурні товариства, що
працюють на Божих засадах, є ознакою життєвого багатства
і лише тішать Церкву.
З волі Святішого Отця, Католицька Акція є аполітична.
Католицька Акція є покликана на нову потребу життя Церк
ви. Вона має бути школою і практикою апостольського духа,
зрозуміння католицьких засад і мати сильну волю ввести їх у
життя, у свої організації, що ведуться після католицьких засад; противно, хоче їх лише співпрацею скріпити. Католицька
Акція – це католики доброї волі, що підуть дорогою Христа
до правди і життя. Перед Церквою члени Католицької Акції є
лише католицькими вірними, що хотять свою віру практикувати. Зі всіми організаціями співпрацюють, аби так осягнути
всюди єдність духа, єдність волі та єдность діл.
Огнищем праці є всюди своя парохіяльна Церква та її Євхаристійний Цар, Що збирає коло Свого Серця нових Своїх
апостолів і впевняє їх: «Я все є з вами до кінця віків»1.
Найліпша форма апостольства є дати зі себе добрий примір. Особисте апостольство над самим собою виробить апос
тольство збірне, всіх організацій. А потреби і завдання вийдуть самі. Нема, приміром, де зійтись. Апостольством буде
клич: «Будуймо свою хату!» «Бідних завсігди маєте між собою»2, – є, отже, відразу, що робити, є, чому посвячуватися.
Дорогі браття і сестри! Поможіть нам, своїм єпископам,
душпастирям, в організації Католицької Акції, поможіть
нам у поширенні Христового царства любови та єдности в
1
2

Пор.: «Отож Я з вами по всі дні аж до кінця віку» (Мт. 28, 20) (Прим. ред.).
Пор.: «Бідних-бо ви завжди маєте зі собою і, коли захочете, можете їм добро чинити»
(Мр. 14, 7) (Прим. ред.).
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усіх ділянках нашого життя, а ми запевняємо вас, що з цього
вийде велика Божа слава і найбільше добро нашого українського народу.
Цілий християнський світ клонить голови перед безсмертними героями послідних днів Мексики й Еспанії, що
борються і життя дають за права Бога і своєї Батьківщини
з кличем: «Хай живе Христос Цар!» Молоді герої Альказару дають молоді всіх націй найкращий примір до наслідування, а всі вони є живими примірами Католицької Акції. У
шаленому наступі царства сатани у цілому світі на усунення з життя Бога і Його Царства любови мобілізація цілого
християнського світа проти цього ворога є конечністю, і це,
Богу дякувати, за кличем Голови Церкви робиться. Україна
терпить від цього ворога більше, як котрий-небудь нарід у
світі. Тому й у нас треба всім узброїтися в оружжя правди і
любови, бо нам треба якнайбільше героїв і апостолів Католицької Акції за права Бога і Батьківщини.
Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога й
Отця, і причастя Святого Духа хай буде зі всіма вами. Амінь.
Дано в День святого Апостола Андрея Первозванного
1936 року Божого.
Митрополит Андрей Шептицький. Документи і Матеріали
1899–1944. Спільні пастирські послання 1905–1944, Том ІV,
Фундація «АНДРЕЙ». Видавничий відділ «Артос»,
Львів 2007, с. 199–204.
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Витяг із послання:
Спільне пастирське послання
Митрополита Андрея та єпископату Галицької
церковної провінції
до вірних своїх єпархій
про важливість апостоляту мирян

(1929 р., липня 1, Львів)

Справедливий допуст Божий, незбагненний суд Господній спав був колись на вибраний нарід ізраїльський. Поганські халдеї вчинили ворожий наїзд і нанесли йому велику
руїну. Престольний город Єрусалим ураз із королівським
замком найшовся у звалищах. Нещасний нарід здебільша
спіймано і невмолимо забрано в неволю, а найкращі його
сини, священики, слуги Божі та сторожі святощей, повбивані лежать на улицях зруйнованого міста. Єрусалимська
гордість, велична святиня Соломона, спопеліла в полуміннях страшного пожару і зрівняна з землею. Тільки безмежний сум і острах осталися й царюють на звалищах.
А на цьому страшному згарищу сидить похилена й сумом оповита постать мужа та гірко оплакує руїну народа і
його святого города. Це – великий пророк Єремія.
Незрівнянно зворушливий і до глибини душі потрясаючий цей його біль і плач, ніколи незабутнє його голосіння
над нещастям народа. Кого не в силі воно зворушити тай
наклонити до глибокої застанови над Божим Провидінням,
над справедливими судами Божими, над життям власним та
й цілого народа, над упадком і підйомом, над цим, що є позори, а що правдива цінність для нас? Бо в кождої людини
та й у кождого народу є хвилі світлі, хвилі підйому й Божого
благословення, та й хвилі темні, хвилі упадку, важкого нещастя, а може, й Божої кари. Усі ми аж надто добре знає173
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мо, що значить нещастя, яке спаде на нарід. Переживали ми
тяжкі часи, хвилі гірких досвідів та допустів, великого нещастя, загальної руїни. Багато великих сердець оплакувало,
мов Єремія, цей важкий занепад, це нещастя, яке стрінуло
нас і цілий наш нарід.
Дав би милосердний Господь, аби сльози благородних
душ і пожертвоване терпіння змили безповоротно всі завдані рани нашого народу.
Та коли глибше вглядаємо днесь у життя нашого народу, то зі жахом бачимо грізні обставини і страшні небезпеки моральної руїни, серед яких він живе, а з наших сердець
тиснеся поновно невгамований біль, у нашу душу вкрадається нестримний острах перед іще більшою грозою нещастя, морального зла та душевної погуби. А це моральне зло
вже недобре почало втискатися в наш нарід.
До великих економічних ударів, до понесених матеріяльних страт, загального зубожіння, освітнього занепаду, що
нам нанесла погубна катастрофа воєнна, приходить тепер
щораз більше моральний занепад, грозить найбільше зло,
яким є руїна живої душі народу.
З якоюсь сатанічною злобою та хитрим підступом поборюєся днесь святу віру в Бога, нехтуєся свята Церков, підкопуєся християнську мораль, усуваєся релігію з лиця землі.
Серед вибуялого самолюбства та затрати почуття потреби
підпорядкування й авторитету являються в релігійній області ложні учителі та зводять на манівці наш досі глибоко віруючий та прив’язаний до святої Католицької Церкви
нарід. Розбивають його на ріжнородні секти і наносять
жахливе спустошення на душі. Розривають цю найсильнішу моральну зв’язь, яку творить у народі правдива релігія
і свята Церква Католицька, самосвідомість релігійної спільности, спільного духового дихання, одного удару сердець,
спільного виливу душевних почувань, поривів, благання і
молитов. Розділюють рідні діти святої Католицької Церкви
та перетягають у ворожий табір, нарушують наші святості
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релігійні та знеславляють їх. «[І] ось усі наші святощі, краса наша й наша слава спустошіла, усе погани осквернили»
(1 Мак. 2, 12).
Хто з вас, побожні та вірні християни-католики, цього не
чує і не бачить, у кого з вас не викликує це доскульної жури
за будучність нашого народу?
Пригляньмося докладніше цим ворогам і тій небезпеці,
яка затяжливо нависла над нами та й цілим нашим народом.
У повоєннім часі підніс голову давний старий ворог святої віри – це є ті, що поборюють Господа Бога і змагають
стерти святе ім’я Його з лиця землі. Усе віруюче людство
силує він загнати у темний табір, що стоїть під прапором,
на якому виписана жахлива напись: «Проти Бога». Виповів
він війну Господу Богу та поставив собі за завдання увільнити людство з-під спасенного ярма релігії. Страшне це
слово й божевільне діло – голосити Бога ворогом людства,
а святу віру в Него – забобоном. Душа здригається, серце
ворушиться, кров буриться у жилах. Бо божевільне є змагання скинути з престола Господа Бога і викинути Його з
людських сердець.
Багато тисячів літ існує людський рід на Землі. Багато
народів було, багато й минулося вже, а історія не знає ані
одного з них, який був би без Бога і релігії. Нарід без Бога
і релігії не може існувати. Бо як нема Бога і нема релігії, то
нема також ніякої моралі ні обов’язку, нема закону ні справедливости, нема відповідальности, ні кари, ні нагороди.
Без цього неможливий ніякий лад між людьми, ні в державі,
ні у громаді, ні в родині, ні між поодинокими людьми. Релігія є необхідною потребою людського життя, її домагаєся
сама людська природа, вона становить необхідну підставу
життєвого розвою і дає життєву силу як одиницям, так і цілим народам та й усьому людству.
[...]
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Гроза
Хто з вас, побожні християни-католики, не здригнеться
на згадку подібного положення й нашого народу, беручи під
розвагу ворога, що хоче позбавити нас святої віри і Бога,
зважаючи на це, що ми переживали, що переживаємо, та й
на те, чого не можемо дожити? Багато серед нас терпіло вже
за правду, та Бог один знає, чи не треба буде многим із нас
дати ще краще свідоцтво правді й положити голову свою за
славу Бога і спасения народу. Велика і затяжно довга борба
за велику ідею, за це, що найкраще, чекає ще, безперечно,
наш нарід. Дав би то добрий, милосердний Господь, аби наш
нарід умів постояти у хвилях важких за своє найвище доб
ро, за свої святощі надприродні подібно цьому старозавітному народови.
Та не треба ждати далекої будучности. Кождий вірний
християнин-католик, що любить свою віру і свою святу
Церков та й нарід свій, має нагоду і є обов’язаний уже і днесь
ставати в обороні святої віри й захистити нарід від погуби,
що йому зачали наносити численні вороги його душі та й
його добра дочасного.
З жахом мусимо ствердити, що многі необачні та слабодушні склонилися вже до ворога своєї власної душі й душі
народа та шукають у них жерела правди, цураючися Бога
істини,
«Покинули вони джерело правдивої води і повикопували
собі криниці нездатні, що не могуть води вдержати» (Єремія 2, 13) [5]. Глухими стали вони на напімнення і голос святої Церкви, так що справді сповняються на них слова Хрис
та Спасителя: «Дивлячись, не бачать, і слухаючи, не чують
ані розуміють» (Мат. 13, 13).
З болем серця мусимо ми, ваші пастирі, на тім місці піднести, що серед нашого народа є вже много невіруючих, що
покинули святу Катотолицьку Церкву і погордили її наукою
та пішли згубними манівцями. Чи це засліплення й упертість, це доптання Божої ласки і Божого авторитету, яке
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ширеться серед нас, не викликує побоювання, що на нашім
народі сповняється гроза, висказана Христом Спасителем:
«Відбереться від вас царство Боже й дасться народові, що
принесе плоди його» (Мат. 21, 43).
Страшна це погроза, і не дай, милосердний Боже, щоби
сповнилася вона в нашім народі.
Ратунок
Та це не залежить від нас. Спільними силами можемо ще
відвернути і погрозу, що зависла над нами. Ще не пізно, але
вже остання година і діла.
Як у темну, глибоку ніч вибухне нечайно серед села пожар і загрозить загладою людських осель і дорібку важкої
праці злиденної, як на дзвінці ударять у дзвін на тривогу і
зойком полине зазив на ратунок, тоді, хто живе, зривається
на ноги і без вагання біжить гасити пожар, що грозить загладою цілому селу. Бо кождий добре знає грозу пожару, бо
кождий дригається над нещастям, що його наносить страшна полумінь огня.
Та незрівнянно гірша є гроза і незрівнянно більше є нещастя, що його наносить полум’я гріха невірства і морального упадку, о много жахливіше є згарище в душі народа,
що стратив Бога.
А таке душевне згарище грозить нашому народови; у
його душу підложено вже вогонь знищення!
У цій грізній хвилі ми, ваші єпископи, Богом поставлені до проводу душ ваших, до збереження правдивої науки і
моральности народа, кличемо і завзиваємо вас, вірних дітей
святої Католицької Церкви, на ратунок нашого народа. Бо
не тільки єпископи і священики, ваші отці духовні, мають
обов’язок дбати за душу народа. Усі вірні є обов’язані до
цего, бо всі мають сповняти заповідь любови свого ближнього. Тому нікому не вільно жити лише для себе, всі маємо жити і ділати також для других. Докладати свою працю
для добра душ ближніх, для ширення Христового царства
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на Землі є тому обов’язані всі вірні. І тому в наших часах
невірства і безбожности між усіма католицькими народами
пішов між усіх вірних заклик до апостольської праці, до помочі в усуванню поширеного зла між людьми.
Апостолування
Теперішній Святіший Отець Пій XI від самого початку
обняття найвищого уряду в Церкві як Намісник Христа
часто накликує всіх вірних до акції, до спільної праці католицької у Христовім винограді.
Під цею акцією католицькою належить розуміти спільну
працю світських людей ураз із церковною єрархією і в залежності від неї. Ця співпраця вірних над обновою людськости
у Христовім дусі, над утвердженням Христового царства
між людьми, над уладженням суспільности на основі Божих
законів, над католицьким веденням життя по громадах, і
родинах, і у поодиноких вірних називається апостолування
вірних. Воно може бути або одиночне, або громадне.
Одиночне апостолування сповняє цей, хто сам, без злуки
з другими, робить якесь християнське добре діло в намірі
помочі ближньому в його поправі, себто щоби він залишив
зле, а звернувся до доброго. На основі любові [до] ближнього кождий є обов’язаний до такого апостолування. У границях християнської розваги має кождий дбати о спасения
другого, відвертати його від злого діла, спішити з поміччю,
радою і ділом та й служити йому своїм добрим прикладом.
У тім апостолуванню помагає вірним дуже часто їх становище, яке занимають супроти другого, і воно надає їм
особлившої сили й авторитету. Родичі супроти своїх дітей,
настоятелі супроти підчинених виконують апостолування
силою свого становища.
Кождий вірний є обов’язаний ставати в обороні доброї
справи. Дуже великої ваги буде апостолування, як хто приватно чи прилюдно, словом чи ділом уставиться за права релігії,
святої Церкви, добрих обичаїв чи иншого якого добра народа.
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Апостолування громадне ведеться через стоваришення
і всілякі инші згуртування вірних, в яких робиться хосенна робота не по волі та розумінню одиниці, але однозгідно
управильненим ладом. Одиниця мало може сама зділати, –
як-то, однак, робить щось у злуці з другими, то ця робота
стається о много видатнішою. Добра робота у злуці з другими в товариствах всегда приносить великий хосен. Тому і
лучність в апостолуванні стається силою.
Належить, однак, пам’ятати, що сила апостолування вірних, в якій-небудь формі воно проявляло би ся, основується на проводі святої Церкви і її єрархії, якій Христос віддав
учительський уряд, власть голосити науку святої віри і моральности та душпастирський уряд проводу людей на дорозі християнського життя. Тому змога апостолування вірних
проявляється тільки як допомога святій Церкві, єпископам і
священикам у їх завданню ширення Христового царства на
Землі. Без проводу святої Церкви, щоодинока у своїм учительськім уряді є непомильна, без запоруки правдивости
науки нема правдивої релігії та справдішного морального
підйому. Тому кождий, хто голосить якусь науку в справах
святої віри і моральности, яка противиться науці святої
Католицької Церкви, хоч би особисто Злудно мав розуміння, що сповняє апостолування, але повнить зле діло, бо
ширить блудну науку, єресь та згубне баламуцтво між народом. Правдиве апостолування вірних мусить опиратися
на Христовім післанництві, яке одержала свята Католицька Церква.
У цьому доброму розумінню духа апостолування ми,
ваші єпископи, взиваємо вас, дорогі браття і сестри, до
співпраці з нами та з вашими отцями-душпастирями.
Христос Господь був, є і буде всегда Побідником та Царем
у Свойому царстві. О долю святої Католицької Церкви також не потребуємо побоюватися, бо щодо своєї будучности
має вона запоруку самого Христа. Але инша справа, якщо
ходить о будучність поодиноких людей, наших родин, на179
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ших громад і цілого нашого народу. Тут не маємо запоруки
будучности. У поодиноких родинах, громадах та в цілім народі сила Церкви і морального стану залежить від стану поодиноких вірних. Тому конечна є, особливо в часах зіпсуття,
усильна діяльність, праця і пожертвування серед найширших кругів, що випливає з любови до Христа Спасителя і
Його Божого царства. «Хто не зо Мною, той проти Мене;
хто не збирає зо Мною, розсипує» (Лк. 11, 23), – каже Хрис
тос Спаситель, указуючи на обов’язок співпраці для Него.
Та, може, дехто, чуючи про це апостолування, з заклопотанням скаже: щодо мене – то я до цеї справи чуюся зовсім
нездатним чи нездатною, не маю до цього ні наук, ні хисту,
ні часу. На це, дорогі браття і сестри, ми, ваші єпископи,
відповідаємо вам, що ви таки здатні всі до апостолування,
і, певно, вже не раз ви його виконували. Пам’ятаєш, може,
брате, як вертав ти з поля струджений та спочений із праці
та побачив чужого пастушка-хлопчину, що з недбальства та
з пустоти запустив худобину на чужий загін, заподіваючи
сусідови шкоду. Щось уразило твою душу, і ти з напімненням і наукою звернувся до хлопця: «Не можна, сину, пус
тувати, гріхом є робити другому шкоду, пам’ятай: більше
того не роби!» Це твоє добре слово – це нічо иншого, як
апостолування у своїм роді. Своїм добрим словом причинився ти, дорогий брате, бодай у маленькій частинідо витворення у твоїм ближнім християнської підстави до його
будучого життя. Ти допоміг свому душпастиреви в духовних наставлениях та заходах над спасениям душі.
Може, пам’ятаєш, сестро, ті безнастанні сварки і прокляття між подругами у твоїм сусідстві, що гіршили своїх
власних дітей. Якщо ти заговорила лагідно, раз до одного,
раз до другого подруга, якщо ти просила їх о прощення
взаїмне, то також сповняла ти апостолування.
Кождий із нас може апостолувати в більшій чи меншій
мірі відповідно до можности. Треба тільки живої віри і розуміння вартости душі людської. Треба тільки пам’ятати,
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що нема цінности, якої не належало для неї пожертвувати,
бо і сам Христос Своє життя віддав їй у жертву.
Якщо, може, брате і сестро, справді не маєш можности ні
словом, ні ділом завернути свого ближнього зі злої дороги
і зберічи його для Христового царства, святої Католицької
Церкви, то роби це молитвою, терпінням і своїм прикладом
добрим.
Молитися за спасения других – це наш обов’язок. Молитися за поширення Христового царства на Землі – це
також наш обов’язок. Тому молімся не тільки за себе, але
і за других. Скільки разів повторяємо слова молитви: «Да
прийдетъ царствіє Твоє, да будешь воля Твоя»[6], – маймо
на думці й зблудившого ближнього нашого і просім о ласку,
потрібну для його навернення, поширення через те Божого
царства та сповнення Божої волі. Заносім наші покірні та
сердечні молитви і за цілий наш нарід, аби Всемогучий відвернув страшну грозу морального занепаду та зіслав йому
поміч і благословення.
Жертвуймо наші терпіння для других. Терпінь – слава
Богу за все –маємо много. Та кожде терпіння, що його принимаємо і переносимо з покорою, терпеливістю і з підданням волі Божій, приспорює нам Божу ласку. Тому, як терпимо, пам’ятаймо також на потреби наших ближніх. Жертвуймо наші терпіння також за цілий наш нарід.
Дуже багато можемо зділати добра для ближнього своїм
принадним життям. Побожне праведне життя – це велика
моральна сила, це безнастанне апостолування і притягання
других для Христової справи. Присвічуймо для того непохитно добрим прикладом другим.
Громадне апостолування
Відповідно до цеї надзвичайної сили, з якою шириться
зло в нинішних часах серед нашого народу, мусить бути і
сила апостолування нашого надзвичайна. Як це ми вище
згадали, апостолування у злуці з другими – це є у стовари181
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шеннях – має свою особлившу силу. З цеї причини закладаються в теперішних часах поміж вірними католиками осібні
товариства, яких ціллю та завданням є згуртувати найширші круги вірних у цілі виконування апостолування та оборони прав святої Католицької Церкви. Та до цеї високої цілі
може послужити також кожде існуюче вже братство і кожде инше релігійне товариство, що находиться вже в парохії.
Треба тільки надати їм цей напрям, треба оживлення членів
та доброї волі членів.
Добре знане і досить поширене в нас Товариство Апос
тольства Молитви узлуці з Пресвятим Серцем Христовим,
що має витичену чисто апостольську ціль – це є ширити Христове царство за поміччю молитов, – повинно між
иншими товариствами стати душею апостолування вірних. Спільна молитва, що плине зі сердець многих вірних,
злучених одною думкою, буде всегда найбільшою силою і
справжнім заборолом та охороною перед роботою ворогів
із-під диявольського стягу.
Щодо релігійних братств, так знаних у нас, як іще і не
знаних, то всі вони могуть рівно ж бути підоймою духа
апостолування вірних. З них поручаємо особливо Братство
Найсвятіших Тайн і нове братство, досі ще не знане у нас, а
саме «Братство для християнської науки».
Згуртовані члени кождого такого релігійного товариства
чи братства під проводом свого отця-душпастиря повинні
в нинішних часах творити наче Боже військо, що, оживлене
духом ревности о Божу славу і спасения душ, винно стояти
на сторожі святої віри, правдивої науки, добрих обичаїв і
моральности цілої парохії. Оживлене товариство чи братство не може для того дивитися байдужо, якщо до парохії
заходить непокликаний учитель, пропагатор невірства чи
сектярства, як у селі між молодіжжю шириться зіпсуття й
неморальне життя, як у громаду приходять злі книжки та
часописи. У розважно обдуманий ураз із отцем-душпастирем спосіб буде кожде товариство чи братство неустанно,
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усильно і непохитно протиділати всякому злу, що втискається до парохії.
Особливіших старань та заходів винно кожде таке апос
тольське стоваришення докладати, щоби не допустити до
села або усунути з него злу пресу, себто злі книжки і часописи. Ми вже згадали, що зла преса є найсильнішим засобом у
руках ворогів святої віри і святої Церкви до поширювання
згубних наук і зіпсуття. Проти цеї страшної язви повинні
стати всі однодушно: мужчини і невісти, старші та молодші.
Бо пам’ятайте, дорогі браття і сестри, що злі письма читати
є тяжким гріхом. Читання злих писем заказує нам природний закон, бо приказує всього строго оминати, що може пошкодити нашому душевному добру. Читання таких писем
заказує нам також Шеста заповідь церковна, яка голосить:
«Злих книжок не читати». Сам святий Апостол Павло казав палити злі письма.
Та не вистарчить лишень усувати злі письма. Треба усильно старатись о поширення добрих книжок та добрих часописів. Кожде апостольське товариство чи братство най доложить старань придбати бібліотеку добрих книжок та поширювати їх ураз із добрими часописами між вірними в парохії.
Всечесні отці-душпастирі, певно, не пожалують ні трудів, ні
заходів у почині й у помочі при заведенню таких бібліотек та
при виборі добрих книжок і добрих часописів. Добра книжка,
добрий католицький часопис – це неустанна місія в парохії.
А при тім усім, браття і сестри, чувайте добре, щоби хто
тихцем і підступом не засіяв злого зерна між вами самими, у
вашім братстві чи товаристві. Майте бачність і на инші наші
установи просвітні чи економічні, що находяться у вашій
парохії. Усі вони могуть принести великий хосен для вас, та
лише тоді, якщо не допустять між себе погубного розкладу.
Бачно старайтеся, щоби до проводу в цих товариствах діставалися люди віруючі та моральні, чесні та совісні.
А у тій вашій діяльності й борбі зі злом старайтеся випереджувати зло та не чекайте, аж воно прийде та добре
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розпаношиться. Бо ніхто не їде у місто купувати знаряддя
до гашення огню доперва тоді, як уже огонь горить, ніхто
розумний не дає огорожі у своїм огороді щойно тоді, як уже
позривана та й подоптана ярина.
Тож берімся завчасу до апостольського діла, бо правдиво католицьких діл потреба, особливо в нинішних часах.
Покажім ділом, а не тільки словом, що любимо свою святу
прадідну віру та й уміємо постояти за славу Господа Бога,
добро святої Церкви та й честь свого власного народу. Один
другого підносім на дусі та взаїмно заохочуймося до оборони наших святощей, бо – «Як не станемо до оборони наших
душ та й святих законів наших, то скоро жде нас погуба!»
(1 Мак. 2, 40), [7].
А при тім маймо глибоку віру в милосердя Христа Спасителя та не упадаймо на дусі. Всесильна рука Господня може
відвернути і найбільшу грозу від народу та двигнути його із
упадку.
У той сам час, коли, пригноблений нещастям народу, великий пророк Єремія оплакував у Єрусалимі руїну народу і
коли, по людському розумінню та людським силам, не було
вже надії ні взгляду на піднесення народу з занепаду, другий великий пророк, Єзекиїл, що поділяв гірку долю розбитого народу і розпорошеного на ріках вавилонських, бачив
у пророчім видінні розкинені по полю кості людей і почув
голос Усемогучого Господа: «Скажи цим костям: кості сухі,
слухайте слово Господнє: «Я введу в вас животворного духа,
й ожиєте, і пізнаєте, що Я єсмь Господь» (Єзек. 37, 5–7),[8].
І двигнув Господь погибаючий уже нарід. Така всемогуча
сила й опіка над народом.
Заносячи наші покірні молитви перед трон Усевишнього
з благанням о всесильний покров для нашого народа, уділяємо в намірі оживлення апостольського духа всім вам
разом і кождому зосібна, вашим родинам і громадам та й
усему нашому народови наше Архиєрейське благословення.
«Благодать Господа Ісуса Христа, й любов Бога, і причастя
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Святого Духа з усіма вами!» (ІІ Кор. 13, 13) Благодать Господа нашого Ісуса Христа, й любов Бога і Отця, і причастя
Святого Духа буде со всіми.
Дано зі спільної наради єпископів Галицької провінції.
Андрей Митрополит
Григорій Єпископ
Йосафат Єпископ
Григорій Єпископ-помічник

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і Матеріали 1899–1944.
Спільні пастирські послання 1905–1944, Том ІV, Фундація «АНДРЕЙ».
Видавничий відділ «Артос», Львів 2007, с. 156–175.

185

Додаток 5
Пропозиції щодо розвитку
Асоціацій Професійних Середовищ (АПС) УГКЦ
Професійні середовища – це групи (спільноти) фахівців
відповідної галузі, об’єднані на рівні деканату, єпархії чи цілої Церкви.
Професійні середовища – це перспектива розвитку асоціацій, спілок чи союзів на зразок Католицької Акції, що
включає мирян в ієрархічну працю Церкви у суспільстві.
Мета створення:
• об’єднати фахівців відповідної галузі для спільного
духовного розвитку та реалізації місії служіння Церк
ві своїми талантами,
• пропагувати і захищати у своєму середовищі християнські цінності та євангельські істини.
Загальна візія: До АПС запрошуються люди доброї волі,
які хочуть духовно зростати, творячи середовища фахівців
певної галузі і готові служити своїми талантами для добра
Христової Церкви і суспільства загалом.
Головні цілі: професійне духовне зростання і служіння
своїми талантами Церкві.
АПС формуються на рівні деканатів малими групами, а
відтак можуть об’єднуватися на рівні єпархії. Єпархіяльні
АПС об’єднуються на патріаршому рівні.
Формація АПС реалізується через працю в малих групах
у присутності духівника (капелана). Оптимальна кількість
учасників такої групи є від 10 до 20 осіб. Оскільки досвід
показує, що реально присутніми можуть бути близько половини людей, то список учасників такої групи може сягати
від 20 до 40 осіб. Коли ж більше осіб стає у списку, то варто
формувати ще одну групу.
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Правильник для проведення зустрічей АПС
Що дасть АПС кожному членові:
• середовище формації та духовного розвитку у своїй
галузі,
• можливість послужити своїми талантами Церкві,
• можливість об’єднатися разом з іншими колегами по
фаху, щоб захищати євангельські цінності у своєму
професійному середовищі,
• майданчик для обміну досвідом у професійній діяльності,
• спільноту, нові знайомства і контакти.
Що важливо пам’ятати кожному членові АПС:
• про гідність бути християнином, греко-католиком,
• зберігати вірність вченню Христа і Його Церкви,
• обов’язок кожного християнина духовно зростати і
служити своїми талантами.
Частота зустрічей:
• зустрічі мають відбуватися не менше як один раз на
місяць,
• при потребі можна планувати додаткові зустрічі.
Час зустрічей: учасники АПС самі визначають собі час проведення зустрічі, тривалість якої має бути в межах 2–2,5 год.
Функціонування АПС: важливо, щоб у кожній асоціації
був модератор (лідер), помічник модератора (секретар-референт), зв’язковий та інші особи відповідно до розгорнутої діяльності (фінансист, координатор проектів і т. п.), а
також визначений єпископом духівник.
Комунікація АПС: найважливішим чинником у комунікації є особа зв’язкового і його помічника, який його заміщає у випадку відсутності. Канали комунікації технічно
можуть бути різні: е-пошти, соцмережі, смс, вайбер чи месенджер і т. п. Важливим є вчасно ділитися досвідом і повідомляти про новини.
Структура зустрічі малої групи АПС:
Виходячи з головних цілей, зустріч малої групи АПС розпочинається із короткої спільної молитви та читання Святого
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Письма. Є різні методи читання Святого Письма, які можна
використовувати (і час до часу змінювати), проте найпоширенішим і найпростішим для малої спільноти є метод молитовного читання Святого Письма (після прочитаного фрагменту
учасники вказують на те, що найбільше їх вразило, і дають відповідь на запитання Що ж Господь Бог мені сьогодні цим хоче
сказати?). Відтак на кожній зустрічі для професійних середовищ короткою доповіддю важливо вивчати соціальну доктрину Церкви, вчення та документи Церкви. Після цього учасники за чаєм-кавою можуть обмінюватися досвідом та попрацювати над тим, як у своєму професійному середовищі втілювати
євангельські істини та християнські цінності, а також що вони,
як фахівці своєї галузі, можуть запропонувати Церкві для вирішення тих чи інших проблем у суспільстві.
Духовна формація: молитва, читання Святого Письма,
вивчення документів Церкви, спільні реколекції, прощі,
праця і відпочинок.
Інтелектуальний розвиток: короткі доповіді та ділення
професійним досвідом, новинами.
Очікувана співпраця:
Праця із використання методу кардинала Кардейна:
• яка реальна ситуація (в професійній сфері у суспільстві),
• якою має бути, або ж якою бачить Ісус цю ситуацію у
світлі Євангелія,
• як від реального перейти до бажаного.
Як фахівці певної галузі, що ми можемо запропонувати
Церкві (програму, анкету) – знайти відповіді на актуальні
проблеми суспільства у світлі Євангелія.
Спосіб побудови та функціонування АПС УГКЦ:
АПС УГКЦ будуються і повинні функціонувати на основі Декрету про апостолят мирян (Apostolicam Actuositatem),
де визначено чотири основні характеристики апостоляту:
а) Безпосередньою ціллю тих організацій є апостольська
ціль Церкви, тобто: навчати людей Євангелії й освячувати
та по-християнськи оформляти їхнє сумління, щоб могли
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вони проникнути духом Євангелії різні спільноти і різні середовища;
б) Миряни, співпрацюючи у властивий собі спосіб з єрархією, дають свій досвід і тримаються своєї відповідальності!
у проводі тих організацій, в досліджуванні тих обставин, в
яких треба виконувати пастирську дію Церкви та у випрацьовуванні й виконуванні програм;
в) Миряни діють об’єднані на взір органічного тіла так,
що краще проявляється спільнота Церкви та успішнішим
стає апостолят;
г) Миряни, чи самохіть, чи то покликані до дії і прямої
співпраці з єрархічним апостолятом, діють під проводом самої
єрархії, яка може надати цій співпраці також виразний мандат.
Важливо пам’ятати для провідників і духівників (капеланів):
• Попри створення і навчання, важливішим є супровід
АПС і духовний провід;
• Важливою є праця із профспілками;
• Правильно вибудувана комунікація формує систему,
яка здатна розбудовувати Церкву та впливати на суспільство;
• Правильна система інформації вибудовує правильний світогляд;
• Діяльність АПС має будуватися на соціальному вченні Церкви.
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Вислови про святість від Праведного Митрополита
Андрея Шептицького1
«Святі – то такі самі люди,
як ми, тілько що святі, а то
тому, бо Богови служили і
Бога любили. Они єсть сотворіннями так само, як і небесні ангели, та лиш між ними
ріжниця, що святі мали душі
і тіла, а ангели суть чистими,
безтілесними духами. Тож в
небі лишень душі святих. Їх
тіла залишилися на землі. А
їх гроби ми, християни, почитаємо, бо они пригадують
нам їх святе життє. Так само
почитаємо і кожду пам’ятку
по них, і їх святі мощі, тлінні
останки їх святих тіл. А коли
прийде хвиля воскресенія тіл, коли на голос труби архангельської гроби отворяться і мертві тіла воскреснуть на послідній,
загальний суд, тогди і тіла святих прославлені будуть в небі з
душами тішитися на віки Божою славою»(Том І, с. 355).

1
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цитат.

ВИСЛОВИ ПРО СВЯТІСТЬ

«Всіх нас лучить Божа ласка, куплена Ісусом Христом. Ми
всі в спільності між собою, а та спільність називаєся спільністю святих. Ми не так святі, як ті, що в небі, або ті, що в
чистилищі. Они певні вічного спасення, а ми ще не певні.
Але і ми святі, бо ми є учасниками того святого життя лас
ки, котре їм і нам спільне. Ми святі о стілько, о скілько ми
з ними зв’язані в ту святу суспільність, котрої Христос єсть
головою» (Том І, с. 353).
«Тож в Церкві католицькій бувають люди за життя так
святі, що по смерті Церков зачисляє їх в ряд святих угодників Божих. Суть в Церкві дівиці, Богу посвячені, що ціле
життє в шпиталях услугують хорим. Суть монахи і монахині, законники і законниці, що живуть в добровільному
убожестві, чистоті і послуху. Они для Господа Бога посвятили своє життє, вихованню молодіжи, опіці убогих, усякій
службі, і найтяжшій, – на славу Божу і на користь людей.
Суть місіонарі, що для спасення ближніх життє готові віддати; суть ісповідники, що так твердо святу віру визнають,
що готові за ню вмерти; суть мученики, що за віру таки умирають. Суть і поміж християнами правдиві святі, що Бога
бояться, жиють після Єго Закона, гріха стережуться і усильно працюють над спасеннєм своїх душ» (Том І, с. 324).
«А хто цілим серцем переймеся наукою тої святої Церкви, той і за життя так горячо научиться Бога любити, так
ревно буде Богу служити, що ціле єго життє буде святим. Ту
святість буде иншим передавати» (Том І, с. 323).
«Кажете, що лиш святі могуть витримати без гріха? А чи
ж Ви, улюблені браття, не єсьте покликані на то, щоби святими зістати? Чи ж за Вас Христос не вмер, чи ж не купив
Вам небесного царства? Кождий, хто до неба достанеся, святим є: лишень святі і чисті входять до царства Божого, і Ви
всі до одного, і молоді, і старі, і невісти, і мужчини – Ви со191
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творені на то, щоби святими і чистими зістати, щоби ввійти
в царство небесне і видіти Бога таким, яким єсть. Лиш не
думайте, браття, що хто-небудь з людей міг чистим, святим
бути, в царство небесне ввійти о власних силах. Ніколи в
світі. О власних силах не можемо нічого доброго зробити,
як сам Христос сказав: “Без мене не можете творити ничесоже”» (Йо. 15, 5) (Том І, с. 710).
«Тепер запитаю Вас, що думаєте, що треба би зробити,
щоби Церкву двигнути з того упадку, щоби нарід піднести,
просвітити, спасти? Від чого бодай зачати? Які основи у
праці поставити? Чи ж справою найважнішою, найконечнішою в такім положенні не є знайти людину і людей, які
себе самих віддали би в жертву посвятити своє життя?»
(Том ІІ, с. 41).
«Ви, браття дорогі, добре се розумієте й у щоденному
житті, й у родині, й у громаді: посвята – се перша й найконечніша умова поступу. Се перший лік, перший рятунок; де
посвяти нема, там усе майно гине; де є посвята, там усюди
зачинається нова епоха. Посвята матерей для долі дітей, посвята лікаря для здоровля хворих, посвята учителів для виховання молоді, посвята душпастирів для духовного добра
вірних» (Том ІІ, с. 42).
«Найважніша річ для людини є забезпечити собі щасливу смерть і вічне спасіння. Дорогою до цього є життя в стані
освячаючої ласки. Ласка Божа – це найцінніший дар Божий,
окуплений Христовою кров’ю, і найцінніший скарб у нашім
життю на цім світі, де все марне й минуще. Тому треба нам
так жити, щоби заєдно бути при ласці Божій у душі: жити
по Божому закону, а вистерігатись гріха. Хто впаде в гріх,
нехай зараз кається, як каявся цар Давид, св[ятий] Петро,
Марія Маґдалина, розп’ятий розбійник, митар Закхей, великий Апостол св[ятий] Павло. Святі є зразком і праведно192
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го життя, й каяття, зразком праці для неба, до котрого всі
люде покликані, не лишень святі. Своїми людськими силами годі осягнути його, але за поміччю ласки Божої і в злуці
з Христом мож скинути гріха й витривати до кінця в ласці
освячуючій» (Том І, с. 900).
«Тяжкими терпіннями досвідчає Бог людей і наш нарід
на те, щоби дати нагоду до покути за гріхи і провини, щоби
мож було заслужити собі Боже змилування і через терпіння
дійти до тривких дібр. Не треба в терпінню впадати на дусі,
але через обнову і святість життя заслугувати собі ласки й
потіхи Божої» (Том І, с. 908).
«Тож, браття дорогі, віра загрожена, держіться її кріпко і
бороніть її мужньо. Закон Всемогучого Бога хотять здоптати – не стерпіть того, лучіться до оборони, святість родини
хотять осквернити – бороніть її з мужеством. Боремося святою війною. Господь небесних воїнств нехай нам помагає,
боремося за Бога, за Церков, за вітчину» (Том І, с. 589).
«А щоб душпастирською працею приводити людей до
святости, річ очевидна, самі для себе о ту святість мусимо
дбати» (Том І, с. 686).
«Що ж я би дав за те, щоб ціле духовенство єпархії чимраз
лучше, чимраз виразніше розуміло той тихий, а однак так
голосний крик народа, той голос, як би «від многих», упоминаючися від нас, щоб ми з дня на день ставалися чимраз
святішими священиками? Від святости нашої, від Хрис
тового духа, котрим наша праця буде наповнена, залежить
їх життє, їх спасеннє, їх добро. Тисячі дітей витягають руки
по хліб катехизму, міліони людей з жаждою очікує Божого
слова і помочи святих сповідників. Щоби заспокоїти ті пот
реби, мусимо в першім ряді дбати о життє християнське, о
аскезу, о святість в нас самих, бо без неї не зможемо нічого
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зробити. А праця вправ духовних, на котру так запрашаю,
такою: мусимо над собою самими так працювати, як працюємо над людьми; мусимо себе самих там провадити, де
ведемо людей; для того так, як в праці нашій проповідничій
чи місійній, так і в сій праці вправ духовних на самім вступі
стоїть діло покаяння. Хто лиш свідомий природи людської,
той не може не здавати собі справи з того, що в єго душі
єсть обильний предмет до покаяння і поправи. Се азбука
християнської психольоґії; нема чоловіка, в котрім би життє
християнське стояло на іншій підвалині, як на покаянню.
Нема чоловіка, котрий би перед Богом не був грішником,
котрий не мав би обов’язку каятися» (Том І, с. 408).
«До людських сил першого чоловіка додав Бог Свою
Божу силу; до єго невинности додав Бог Божу святість; до
єго життя додав Бог Боже життє. То Боже життє, та Божа
сила, та Божа святість перших родичів робила їх Божими
дітьми, позволяла їм надіятися, що як витривають в тім Божім життю, то будуть могли оглядати Божу славу, бачити
Бога в Тройці таким, яким єсть сам в Собі» (Том І, с. 457).
«І я переконаний, що, як тільки послухаєте мого голосу і разом зі мною візьметеся до праці, до якої взиваю, то дерево суспільної сили та суспільного щастя закоріниться глибоко у серці народу. А корінь його набере такої тривкости, що дерево це
не зможуть уже звалити й не знати які бурі і не знать які перевороти... Я свідомий того, що овочі праці, до якої Вас взиваю, й
після десяти віків триватимуть непохитно. І що з роду в рід і з
віку в вік приноситиме ця праця й Богови хвалу, а нам усім та й
цілому нашому народови честь і силу. І що ця праця наша буде
просвічувати та освячувати всі діла наші, що стягатиме на Вас
і на Ваших дітей, внуків тай правнуків Боже благословеннє. А з
цим благословеннєм розростешся, мій рідний народе, в народ
великий і могутній, багатий і щасливий, у народ віруючий, побожний і моральний – у народ святий!» (Том І, с. 56)
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Вислови про святість
від Блаженнішого Любомира (Гузара)1
• Наше покликання полягає в тому, щоб бути з Богом, бути святими.
• Бути людиною – це ставати великою частиною
святості.
• Наша святість полягає у
тому, що ми віддаємо себе
Божій ласці, яка діє у нас.
• Ми створені для Неба.
• Не бійтеся бути святим,
не бійтеся шукати Бога.
• Бути святим – не означає
бути диваком, це означає бути нормальною особою.
• Святість – це старатися цілковито віддати себе у Божі
руки, віддати все, що робимо, і йти за Ним.
• Що означає бути святими? Бути святими – значить поставити Господа Бога на перше місце у своєму житті.
• Бути святим – це сповняти Божу волю у щоденному житті.
• Усі ми покликані стати Божими приятелями і всім нам
можливо бути святими. Небо відкрите для всіх нас.
1

Добірка цитат від спільноти «Покоління Любомира».
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• Не ми себе освячуємо, Бог нас освячує, бо Він святий.
• Кожна людина покликана до святости.

Інші вислови про святість:
1. Один єдиний Бог є Святий!
2. Святість – це таїнственність Божої природи.
3. Святість – це міра уподібнення людини до Бога.
4. Святість – це життя Бога в людині.
5. Святість – це нове життя з Богом.
6. Святість – це дар Божої благодаті, який приймаємо.
7. Святість – це коли людина виконує те, що очікує Бог.
8. Святість – це коли людина дозволяє Богові увійти у її життя.
9. Святість – це наша щоденна дорога з Христом.
10. Святість – це не мета, а шлях нашого життя.
11. Святість – це не моя досконалість, а моя співпраця з Богом.
12. Бути святим – це не те саме, що й бути безгрішним.
13. Бути святим – це просто трудитися для Ісуса.
14. Шлях до святості – через Святі Тайни: Сповіді і Причастя.
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