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дорогі у Христі!
І. В неділю, 14 листопада, у всій Католицькій Церк-
ві вже п’ятий рік поспіль відзначається Всесвітній 
День убогих. Цей День започаткував Святійший 
Отець Франциск наприкінці Ювілейного Року Бо-
жого Милосердя, «щоб у всьому світі християнські 
спільноти ставали щораз більше і краще конкрет-
ним знаком милосердної любові Христа до остан-
ніх і нужденних» (Послання Св. Отця Франциска 
на День убогого 2017).

Цьогорічне Папське Послання на Всесвітній 
День убогих містить у своєму заголовку євангель-
ські слова «Бідних матимете з собою повсякчас» 
(Ів. 12, 8), які ми рівно ж читаємо на початку По-
слання Синоду Єпископів УГКЦ 2020 року: «Зали-
шиться вам одне – те, що ви дали вбогому!». За-
гальній і, на превеликий жаль, дуже поширеній 
у нашому світі нечулості і байдужості стосовно 
вбогих, ми, Христові учні ХХІ-го століття, бажаємо 
протиставити християнське співчуття і дієве ми-

лосердя, якими хочемо огорнути наших ближніх 
та дати їм відчути і досвідчити тепло любові Божої, 
яку ми носимо в своїх серцях з моменту Хрещення.

Щоб надати практичного виразу цій нашій спів-
чутливій і милосердній любові та «беручи до уваги 
критичний стан із продуктовим та матеріальним 
забезпеченням значних верств населення в Ук-
раїні і в різних частинах світу, спричинений і за-
гострений світовою пандемією коронавірусу»,  

Повернутися до змісту. 

Звернення апостольського екЗарХа  
З нагоди всесвітнього дня убогиХ 
та вшанування жертв голодомору  

В УКРАЇНІ 1932–33 РОКІВ
ЗВЕРНЕННЯ

Апостольського екзарха для українців візантійського обряду у Німеччині та країнах 
Скандинавії владики Богдана Дзюраха до духовенства, богопосвячених осіб  
і вірних мирян екзархату з нагоди Всесвітнього дня убогих та вшанування  

жертв Голодомору в Україні 1932–33 років

Гасло «Пам’ятаючи Голодомор, 
рятуємо від голоду сьогодні!», 
згадане в Посланні Синоду 
Єпископів 2020 року, нехай 
не залишиться для нас лише  
гарною фразою, але стане 
конкретною програмою спільних 
дій задля подолання голоду у світі!

новини Апостольського екзархату у Німеччині та країнах Скандинавії
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Блаженніший Святослав разом з Єпископами 
УГКЦ закликав започаткувати при кожній нашій 
парафіяльній спільноті безстрокову благодійну 
акцію «Нагодуй убогого!» та заохотив знаходити 
«щоразу нові підходи та форми, щоб нести своє-
часну і посильну поміч усім без винятку нужден-
ним, близьким і далеким, віруючим і невіруючим, 
бо Божа любов, яка нас надихає, не зводить мурів 
та бар’єрів, а прокладає шляхи і будує мости все-
прощення та милосердя» (Послання Синоду Єпис-
копів УГКЦ 2020 року, 26).

Слушно зауважують наші Владики у Синодаль-
ному Посланні, що «ніхто з-посеред нас не є таким 
убогим, щоб не міг поділитися з іншими. Лише 
тіснота серця може перешкодити нам це зробити.  
Натомість серце, що містить у собі бодай крих-
ту Христових думок і почуттів (пор. Флп. 2, 5), 
не зможе не сказати перед лицем людського болю 
і страждання: «Жаль мені цих людей» (пор. Мт. 15, 
32). А цей жаль серця неодмінно породжувати-
ме щиру молитву, діла милосердя, готовність по-
ділитися, скласти пожертву на благодійну мету, 
щоб рятувати життя і захищати знедолену людину, 
даруючи їй свій час, увагу і матеріальні засоби, по-
трібні для життя» (Там само).

У зв’язку з цим я закликаю усіх Отців-душпас-
тирів, богопосвячених осіб і вас, наші улюбле-
ні у Христі вірні-миряни, спільно застановитися 
і започаткувати (там, де цього ще не зроблено) 
конкретні форми благодійного служіння, якими 
зможемо, у міру наших можливостей і сил, вихо-
дити назустріч потребам самотніх, убогих і потре-
буючих людей із ближчого і дальшого довкілля. 
Способів такого служіння може бути дуже бага-
то – в залежності від місцевих обставин і потреб. 
Пам’ятаймо, що благодійне служіння ближнім є 
виявом нашої віри і знаком християнської любові, 
яка є найпереконливішою проповіддю Христового 
Євангелія!

ІІ. Окремо хочу сказати про вшанування жертв Голо-
домору в Україні 1932–1932 років. День пам’яті жертв 
Голодомору припадає цього року 27 листопада. 
То ж поручаю отцям-душпастирям у цей день, або в 
неділю, 28 листопада, відслужити заупокійне бого-
служення (Панахиду після Літургії – в неділю, або в 
суботу – Св. Літургію і Панахиду) за наших неви-
нно убієнних братів і сестер та провести парафі-
яльні заходи задля належного вшанування жертв 
Голодомору. Будьмо живими свідками цієї трагедії 
вселенського масштабу, яка випала на долю нашо-
го народу, не лише зберігаючи пам’ять про жертв 
Голодомору, але й поширюючи правду про нього 
у суспільствах країн нашого теперішнього пере-

бування. Це тим важливіше, що 2022 року при-
падають 90-ті роковини цього геноциду проти 
нашого народу. Було б добре, щоб в наших хра-
мах постали пам’ятні знаки жертвам Голодомору,  
а 2022–23 роки стали нагодою ще більше наблизи-
ти правду про Голодомор широкому загалові у за-
хідному світі.

Окрім цього, ми можемо спричинитися до вша-
нування жертв Голодомору, склавши пожертву 
на спорудження першого у світі Національного Му-
зею Голодомору у Києві, який здійснює Благодійна 
організація «Міжнародний благодійний Фонд Му-
зею Голодомору» та підтримавши проект «Зерна 
правди», який координує згаданий Фонд. Детальні 
інформації про це ви можете знайти в інтернеті са-
мостійно, або за посиланнями, які підкажуть вам 
отці-душпастирі.

Проте, наша пам’ять буде живою не тільки че-
рез живу молитву, образом якої є свічка пам’яті, 
запалена останньої суботи листопада, чи через 
участь у спорудженні Національного Музею, 
але й завдяки живій любові, якою ми огорнемо 
людей, страждаючих від голоду сьогодні. Гасло 
«Пам’ятаючи Голодомор, рятуємо від голоду сьо-
годні!», згадане в Посланні Синоду Єпископів 2020 
року, нехай не залишиться для нас лише гарною 
фразою, але стане конкретною програмою спіль-
них дій задля подолання голоду у світі!

Ми в Екзархаті наступного року запропонуємо 
вам практичний спосіб участі у цій ініціативі за-
для подолання голоду у світі, а першим кроком 
у плеканні нашої живої пам’яті про жертви Голо-
домору нехай вже нині стане активна участь вашої 
парафіяльної спільноти у згаданій програмі «Наго-
дуй убогого!», до якої нас закликає Отець і Глава 
нашої Церкви Блаженніший Святослав.

Дорогі у Христі Брати і Сестри! Напередодні Різд-
вяного посту, у світлі Послання Святійшого Отця 
Франциска на День убогих та Послання Синоду 
Єпископів УГКЦ 2020 року, а також у контексті 
плекання живої пам’яті про жертв Голодомору, ба-
жаю нам усім пережити цей різдвяний піст і все 
наше життя у дусі християнської любові до убогих 
і співчуття та милосердя до усіх, хто потребує по-
мочі, підтримки і розради.

А Бог, багатий милосердям, нехай укріпить нас 
у вірі, зміцнить в надії і оживить нас любов’ю, да-
ючи необхідну благодать та пробуджуючи в нас 
щиру готовність на всяке добре діло, згідно з на-
укою апостола Павла: «Хто скупо сіє, скупо буде 
жати; хто ж щедро сіє, той щедро жатиме. Не-
хай дає кожний, як дозволяє серце, не з жалю 
чи примусу: Бог любить того, хто дає радо. А Бог 
спроможний обсипати вас усякою благодаттю, 
щоб ви у всьому мали завжди те, що вам потрібне, 
та щоб вам ще й зосталось на всяке добре діло!»  
(2 Кор. 9, 6–8).

Благословення Господнє на Вас!

† Богдан Дзюрах, Апостольський екзарх 
в Німеччині і країнах Скандинавії

Дано в Мюнхені,  
при катедральному соборі Покрова Пресвятої 

Богородиці і св. ап. Андрія Первозванного  
дня 12 листопада 2021 року Божого

Було б добре, щоб в наших храмах 
постали пам’ятні знаки жертвам 
Голодомору, а 2022–23 роки стали 
нагодою ще більше наблизити 
правду про Голодомор широкому 
загалові у західному світі.

Повернутися до змісту. 

https://holodomormuseum.org.ua/
https://holodomormuseum.org.ua/
https://holodomor-museum-fund.org/
https://holodomor-museum-fund.org/
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Повернутися до змісту. 

Чому це зерно залишилося невикористаним 
тією особою (чи, особами), які його 
закопували, сьогодні навряд чи вдасться 
встановити. Знахідку відшукали 
у Перемишлянах. Про це пише на своїй 
сторінці у Facebook історик Микола 
Бандрівський.

«Скоріш за все, ці дві бочки – німі свідки страш-
ного голоду, який спіткав Галичину у 1947 році 
(мені мама і бабця розповідали). Чому це зерно 
залишилося невикористаним тією особою (чи, 
особами), які його закопували, сьогодні навряд 
чи вдасться встановити.

Але, отакі-от пам’ятки, своєю несподіваною по-
явою у нашому сьогоденні, ніби стукають у серце 
кожного з нас, щоб ми не забували ті лиховісні 
перші повоєнні роки під червоними звіздами…

Про «чорних копачів», які рискають по полях 
(у пошуках того «…що б таке розкопати, аби по-
дорожче продати.?») і безсоромно грабують укра-
їнську старовину, скриту у земних пластах – писа-
лося вже неодноразово. Однак! Закладаючи свої 
шурфи оті «копачі» часом викопують дивовижні 
і цікаві речі! Тут я не про якісь матеріальні ко-
штовності кажу, а про речі, які взагалі неморально 
виставляти на продаж з метою отримання зиску 
(наприклад, як ті дві бочки з зерном з повоєнного 
галицького Голодомору).

Маю на  увазі ще одну групу знахідок, на  яку, час 
до часу, натрапляють «чорні копачі», а саме: алюміні-
єві або цинкові бідони (з-під молока?), які часом 
вщерть заповнені архівами регіональних підрозді-
лів УПА, листівками того часу, фотографіями упів-
ців, документами і нагородами радянських солдат 
і офіцерів, у тому числі співробітників МҐБ та ін.

Майже кожен другий-третій місяць фіксую 
повідомлення про знахідку таких-от бідонів «із 
сюрпризами» в лісах на Львівщині, Тернопільщи-
ні та Івано-Франківщині. За моїми підрахунками, 
починаючи з 2018 по 2021 роки, «чорними копача-
ми» на вказаній території віднайдено близько 35 
таких бідонів (ще сім таких випадків потребують 
перевірки).

Частина з тих бідонів із документами переда-
на до Інституту національної пам’яті і вже фахово 
опрацьована, частина осіла по краєзнавчих музеях 
або ж і далі перебуває у приватних руках.

Гадаю, що той «копач», якому пощастило натра-
пити на таку прецікаву й інтригуючу уяву знахід-
ку – передасть її до котрогось з музеїв. А те зерно, 
яке на диво вціліло у бочках (хоча б дві-три при-
горшні), мож, по весні, висіяти, а коли заколосить-
ся, то зрізати і зв’язати у сніп. І той сніп, виставле-
ний у музеї чи в місцевій школі, буде нагадувати 
і сучасникам і нащадкам про ті часи, коли за окра-
єць хліба люди ладні були віддати останнє, 
що мали…», – йдеться у дописі.

Джерело: «Діло».  
У дописі використано матеріали з ресурсів

НА ЛЬВІВщИНІ «чОРНІ КОПАчІ» 
ЗНАйшЛИ ДВІ БОчКИ чАСІВ 
ГОЛОДУ 1947 РОКУ, 
Засипані Зерном

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=6319416228129983&id=100001850064547
https://www.facebook.com/groups/kopachi.ukraine/posts/919518118984772/?comment_id=919761358960448&reply_comment_id=919847105618540&notif_id=1636110694230530&notif_t=group_comment&ref=notif
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спільна молитва  
іЗ українською громадою в данії

У неділю, 14 листопада, владика Богдан Дзюрах 
відслужив Божественну Літургію в катедральному 
храмі Копенгаґена, де від 2006 року здійснює своє 
служіння українська греко-католицька громада. 
З Апостольським екзархом співслужив душпастир 

українців у Данії всесв. о. Василь Тихович. На бого-
служенні був присутній також Посол України в Ко-
ролівстві Данія п. Михайло Михайлович Видойник.

У своїй проповіді до зібраних на недільній мо-
литві вірних владика Богдан, коментуючи притчу 
про милосердного Самарянина, запросив заста-
новитися передовсім над тим, «скільки у нашому 

Повернутися до змісту. 

ВЛАДИКА БОГДАН ДЗюРАХ У КОРОЛІВСТВІ ДАНІЯ: 
жИВА ПАРАфІЯЛЬНА СПІЛЬНОТА, «ДЕНЬ ПАПИ» 
ТА ЗУСТРІчІ ІЗ ІєРАРХАМИ ТА ДИПЛОМАТАМИ

новини Апостольського екзархату у Німеччині та країнах Скандинавії

13–16 листопада Апостольський екзарх для українців візантійського обряду, що проживають 
в Німеччині та Скандинавії, владика Богдан Дзюрах здійснив свій перший душпастирський 
візит до Данії.
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житті і в наших відносинах є любові». Адже любов 
надає сенс людському життю, вона є відповіддю 
на запитання, з яким звернувся законник до Ісуса 
Христа: «Що маю робити, щоб успадкувати вічне 
життя?».

Відтак проповідник звернув увагу на друге за-
питання, скероване до Ісуса, а саме: «Хто є моїм 
ближнім?». У світлі згаданої притчі важливим, 
на думку владики Богдана, є не стільки, хто є на-
шим ближнім, але для кого ми стаємо ближніми, 
до кого ми наближаємося у поставі милосердної 
любові. Апостольський екзарх закликав громаду 
вірних Копенгаґена ставати щораз більше «ближ-
ньою» до всіх потребуючих і знедолених, – пере-
довсім до новоприбулих з України, але також до по-
требуючих людей з місцевого суспільства, а навіть 
тих знедолених, які страждають від нестачі найне-
обхіднішого у цілому світі. Любов, за словами про-
повідника, «не ставить перешкод і не споруджує 
бар’єрів, але огортає собою всіх, навіть ворогів, ба-
жаючи їхнього спасіння і справжнього добра».

Після Літургії відбулася зустріч Апостольського ек-
зарха з громадою та щирий обмін думками про акту-
альний стан душпастирства та  перспективи його по-
дальшого розвитку на землях Данії. Владика Богдан 
подякував душпастиреві місцевої греко-католиць-
кої громади отцеві Василеві Тиховичу, членам пара-
фіяльної спільноти та представникам громадських 
організацій за чудовий приклад успішної самоор-
ганізації, як рівно ж, за численні суспільні і харита-
тивні ініціативи та проєкти, скеровані на поміч по-
требуючим на рідних землях і в Королівстві Данія. 
Окремо він заохотив вірних молитися і працювати 
над подальшим зростанням у вірі церковної спіль-
ноти, видимим знаком чого можуть стати покли-
кання до священничого і богопосвяченого життя 
серед української молоді в Данії.

УчАСТЬ ВЛАДИКИ БОГДАНА У «ДНІ ПАПИ»
Ввечері в неділю, 14 листопада, Апостольський ек-
зарх взяв участь в урочистій Вечірні з нагоди «Дня 
Папи», який традиційно відзначається у листопа-
ді. Богослуження провів місцевий ієрарх – єпископ 
Копенгаґена і очільник Католицької Церкви в Да-
нії владика Чеслав Козон. Апостольську Столицю 

на Вечірні представляв Папський Нунцій в краї-
нах Скандинавії архиєпископ Джеймс Патрік Ґрін 
[Erzbischof James Patrick Green], який спеціально 
з цієї нагоди прибув зі Стокгольму.

У розмові з Апостольським нунцієм владика Богдан 
зауважив, що його участь у цьому молитовному вечорі 
має більше, ніж символічне значення: «Наша Церква 
в минулому столітті була найчисельнішою релігій-
ною спільнотою, яку переслідував комуністичний 
режим. А однією з причин цих переслідувань була 
наша вірність Святішому Отцеві Папі Римському 
та наша єдністю з усією Католицькою Церквою. 
Тому ми нашим буттям засвідчуємо, що можна 
не лише молитися за єдність Христової Церкви 
і прагнути цієї єдності, – єдністю вже зараз можна 
жити і про неї свідчити. То ж ми бажаємо на рідних 
землях і в країнах нашого поселення по всьому сві-
ті, спільно з братами у вірі, бути свідками єдності 
Церкви та активними співучасниками екуменічно-
го процесу».

Повернутися до змісту. 
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Повернутися до змісту. 

ЗУСТРІч ІЗ єПИСКОПОМ КОПЕНГАґЕНА 
чЕСЛАВОМ КОЗОНЕМ

У понеділок, 15 листопада, Апостольський екзарх 
провів робочу зустріч з єпископом Копенгаґена 
Чеславом Козонем, з яким обговорив перспек-
тиви подальшого розвитку душпастирства укра-
їнців в Королівстві Данія. Владика Богдан подя-
кував очільникові Католицької Церкви в Данії 
за підтримку і братерську солідарність та заявив 
про відкритість зі свого боку до якомога ширшої  
співпраці.

В ході зустрічі, на прохання владики Чеслава, 
Апостольський екзарх розповів про суспільно-по-
літичну ситуацію в Україні, стан міжцерковних 
відносин та виклики, пов’язані з душпастирством 
серед греко-католиків в країнах західного світу. 
На знак вдячності Української Церкви владика Бог-
дан подарував владиці Чеславові ікону Пресвятої 
Родини, а також фотоальбом про життя і діяльність 
УГКЦ в підпіллі «Переслідувані за правду».

відвідини посольства україни 
в королівстві данія

Того ж дня владика Богдан Дзюрах відвідав По-
сольство України в Королівстві Данія, де провів 
робочу зустріч з Надзвичайним і Повноважним 
Послом України в Данії паном Михайлом Видо-
йником та іншими співробітниками українського 
Посольства.

Очільник дипломатичного представництва 
України високо оцінив діяльність греко-католиць-
кої громади, а зокрема її настоятеля – о. Василя 
Тиховича. На думку дипломата, роль Церкви в ду-
ховному супроводі українців за кордоном важко 
переоцінити, адже часто саме Церква є центром, 
навколо якого гуртуються українці, які бажають 
на чужині плекати рідну мову, звичаї, культуру, 
віру.

Відтак сторони обговорили плани щодо вшану-
вання жертв Голодомору в Україні 1932–33 років 
та питання поширення правди про цей злочин ко-
муністичного режиму проти українського народу 
в церковному і світському середовищі Королівства 
Данія.

Зі свого боку Апостольський екзарх поділився 
з Послом думками про подальший розвиток душ-
пастирства українців у Королівстві, підкресливши, 
що у служінні людям та в представленні і захисті 
інтересів рідного народу Церква, дипломатичні 
представництва України і громадські організації 
повинні діяти спільно і консолідовано. На думку 
владики Богдана, українська громада в Королів-
стві Данія має великий потенціал, який потрібно 
цінити, берегти і розвивати. Він запевнив Посла 
та його співпрацівників у своїх молитвах та поба-
жав їм Божого благословення у служінні.

Джерело: пресслужба Апостольського екзархату 
в Німеччині та країнах Скандинавії

Любов надає сенс людському 
життю, вона є відповіддю 
на запитання, з яким звернувся 
законник до Ісуса Христа:  
«Що маю робити, щоб успадкувати 
вічне життя?».

«Наша Церква в минулому столітті 
була найчисельнішою релігійною 
спільнотою, яку переслідував 
комуністичний режим».
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«Коли очікуємо вдома на відвідини дорогої 
особи, ми все дбайливо та з почуттям 
щастя приготовляємо для цього. Так 
само хочемо приготуватися до приходу 
Господа», – сказав Папа Франциск  
10 грудня 2017 р., коментуючи літургійні 
читання другої неділі Адвенту.

«Попередньої неділі, – сказав він, – ми розпоча-
ли Адвент із запрошення бути пильними, сьогод-
ні ж, у другу неділю цього періоду приготування 
до Різдва, літургія вказує нам на його властивий 
зміст: це час, аби розпізнати ями, які слід засипати 
в нашому житті, та горби гордості, які слід зрівня-
ти та зробити місце для Ісуса, Який надходить».

Святіший Отець зазначив, що пророк Ісая, 
провіщаючи народові про завершення вигнання 
у Вавилоні та повернення до Єрусалиму, каже: 
«Голос чути: Готуйте Господеві дорогу у пустині 
[…]. Нехай кожна долина піднесеться». За його 
словами, ці долини вказують на «всі порожнечі 
нашої поведінки перед Богом, на всі наші гріхи  
та занедбання».

«Такою порожниною в нашому житті може бути 
той факт, що ми не молимося, або мало молимо-
ся. Отож, Адвент – це сприятливий час для того, 
щоб інтенсивніше молитися, щоб призначити 
для духовного життя належний йому важливий 
простір, – сказав Папа. — Іншою порожниною 
може бути брак любові до ближнього, особливо, 
до тих, які найбільше потребують не лише мате-
ріальної, але й духовної допомоги. Ми покликані 
бути уважнішими до потреб інших, найближчих 
до нас».

Далі пророк каже: «Кожна гора й пагорб нехай зни-
зиться!». За словами Святішого Отця, гори й па-
горби – «це гордість, пиха, свавілля». Бо Господь 

не може увійти туди, де панують ці вади. Це вказує 
також на те, що готуючись до Господнього прихо-
ду, ми повинні «прийняти наставлення лагідності 
та покори», адже Ісус є «лагідний і сумирний сер-
цем». Пророк також закликає «усунути всі пере-
шкоди», які заважають єдності з Господом: «Нехай 
провалля стануть рівниною, а кручі – низиною! 
Тоді слава Господня з’явиться, і всяке тіло поба-
чить разом, що прорекли уста Господні».

«Всі ці дії, – уточнив Наступник святого Петра, – 
слід чинити з радістю, адже їхнім призначенням 
є приготування до приходу Ісуса. Коли очікуємо 
вдома на відвідини дорогої особи, ми все для цьо-
го приготовляємо дбайливо та з почуттям щастя. 
Так само хочемо приготуватися до приходу Госпо-
да: дбайливо очікувати Його кожного дня, аби Він, 
коли прийде, наповнив нас Своєю благодаттю».

«Спаситель, Якого очікуємо, спроможний пере-
мінити наше життя Своєю благодаттю та силою 
Святого Духа, силою любові. Святий Дух, у дій-
сності, вливає у наші серця Божу любов, невичерп-
не джерело очищення, нового життя та свободи. 
Пречиста Діва Марія в повноті пережила цю дій-
сність, піддавшись "хрещенню" Святого Духа, Який 
огорнув Її Своєю могутністю», – підсумував Святі-
ший Отець, побажавши: «Нехай же Вона, що приго-
тувала Христовий прихід цілістю Свого життя, до-
поможе нам наслідувати Її приклад та спрямовує 
наші кроки назустріч Господеві, Який надходить».

Радіо Ватикан

РАДІСНИй чАС ОчІКУВАННЯ

Повернутися до змісту. 

Це час, аби розпізнати ями, які 
слід засипати в нашому житті, 
та горби гордості, які слід зрівняти 
та зробити місце для Ісуса, Який 
надходить.



9листопад, 2021 р. • ч. 22 (3074) 

11 листопада в бібліотеці Апостольського 
палацу у Ватикані Святіший Отець 
Франциск прийняв на аудієнції 
Блаженнішого Святослава, Главу і Отця 
УГКЦ. У розмові з Папою Франциском 
Блаженніший Святослав розповів 
про душпастирське служіння УГКЦ в умовах 
пандемії та головні сучасні виклики 
і проблеми українського суспільства.

Від імені УГКЦ Блаженніший Святослав подя-
кував Папі за проголошення синодального шляху 
в Католицькій Церкві та ознайомив Його Святість 
з історією синодального шляху в УГКЦ. «У 60-х ро-
ках минулого століття наша Церква під проводом 
мого попередника світлої пам’яті патріарха Йоси-
фа Сліпого була змушена виборювати своє право 
на те, щоб мати Синод. І завдяки його зусиллям 
ми уже 60 років крокуємо як синодальна Церква. 
Саме завдяки цьому ми, як Церква, зуміли вберег-
ти власну церковну ідентичність в діаспорі, а сьо-
годні, скликаючи щорічні Синоди Єпископів та раз 
у п’ять років всецерковні собори, можемо розвива-
тися навіть в умовах пандемії», – розповів Блажен-
ніший Святослав.

Під час зустрічі із Синодом єпископів УГКЦ у Вати-
кані в 2019 році Папа франциск наголосив, що «замало 
мати Синод, потрібно бути Синодом». Саме ці слова су-
проводжували служіння УГКЦ в умовах пандемії: «Ми 
почали інтенсивніше будувати нашу синодальність 
не лише на формальних синодальних засіданнях, 
а насамперед через мережу спілкування, в тому 

числі онлайн, з нашими єпископами». Глава УГКЦ 
подякував Святішому Отцеві за дозвіл від Апос-
тольської столиці на проведення Синодів в режи-
мі онлайн. «Це дозволило нам продовжувати нашу 
синодальну працю навіть у складні часи пандемії, 
коли наші єпископи не могли особисто прибути 
до України. Завдяки цьому ми почали створювати 
нові рівні комунікації та способи сопричастя у на-
шій Церкві. Ще до початку пандемії в наших єпар-
хіях та екзархатах в усьому світі відбулися єпархі-
альні собори, чергові сесії яких продовжилися вже 
в режимі онлайн, відповідно до наших інструк-
цій», – розповів Глава УГКЦ.

Повернутися до змісту. 

блаженніший святослав представив 
папі Францискові життя угкц  

в умоваХ пандемії
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Папа охарактеризував цей досвід як «унікальний скарб всієї 
Католицької Церкви» та закликав єпископів УГКЦ в діаспорі «по-
ділитися вашим досвідом боротьби за синодальність із співбра-
тами у єпископстві в різних країнах світу».

Важливу увагу в ході розмови було присвячено темі гуманітарної 
ситуації в Україні в умовах пандемії. Блаженніший Святослав роз-
повів Римському Архиєреєві, що «сучасний пострадянський про-
стір живе в умовах, коли багаті стають ще багатшими, а бідні 
ще біднішими. Невелика олігархічна група збагачується шляхом 
знищення малого та середнього бізнесів, по суті, зникає середній 
клас, зубожіння народу відбувається швидкими темпами, люди 
бояться зими, зростають ціни. Особливого загострення додає 
енергетична війна, яка ведеться проти України. На ці проблеми 
накладається проблема війни на сході України, яка не припиня-
ється з 2014 року».

Глава УГКЦ подякував Папі Франциску за постійні молитви 
та підтримку України. «Акція "Папа для України" не лише стала 
реальним інструментом вашої солідарності з нашим народом, 
а й допомогла Карітасу України розвинути власну мережу благо-
дійності, зокрема на Донбасі», – наголосив Предстоятель УГКЦ.

Блаженніший Святослав також зачепив тему еміграції, вказавши, 
що за роки незалежності з України виїхали приблизно 10 мільйонів 
осіб. «Наша Церква від перших міграційних хвиль і до сьогодні 
продовжує йти за своїми вірними. Саме таким є гасло наступної 
сесії нашого Патріаршого Собору: "Твоя Церква завжди і всюди 
з тобою"». Папа Франциск високо оцінив таку душпастирську 
турботу УГКЦ: «Саме це і є синодальна дорога в дії, коли ви шу-
каєте ваших вірних, йдете за ними і намагаєтеся їм послужити».

У цьому контексті Блаженніший Святослав подякував Святі-
шому Отцеві за створення Апостольського екзархату для укра-
їнців-католиків візантійського обряду в Італії, вказавши на душ-
пастирські потреби УГКЦ в інших країнах. «Ми бачимо, що наші 
вірні потребують присутності своєї Церкви та нових більш ефек-
тивних способів організації нашого церковного життя».

Особливу увагу Папи привернув пастирський лист Синоду 
Єпископів УГКЦ 2021 року «Надія, до якої нас кличе Господь». Гла-
ва УГКЦ розповів його Святості про головну ідею цього послання, яка 
полягає у душпастирському навернені: «Мова йде про зміну способу 
душпастирства, способу відносин між єпископом і духовенством, 
між священниками і вірними, про зміну способу буття Церквою. 
Горизонтальна мережевість стосунків, яка збирає і творить ко-
мунікацію у сопричасті, є для нас фундаментальною».

«Одним з пріоритетів душпастирського плану, – розповів 
Предстоятель УГКЦ, – є зцілення різного роду ран: тих, які були 
спровоковані в різні періоди історії нашого народу, і сучасних, 
завданих зловживанням церковною владою тощо. Ці рани по-
требують негайного лікування. Ми прагнемо нахилитися над ра-
нами сучасної людини, бути чутливими до її потреб, відкрити 
для неї ліки Божественної благодаті і Святих Тайн».

У контексті розмови про життя Церкви в умовах пандемії було обго-
ворено тему сім’ї. На переконання Блаженнішого Святослава, сім’я 
стала «найефективнішим шпиталем лікування хворих на коро-
навірус». Саме тому слід переосмислити роль сім’ї у суспільному 
та церковному житті. «Ми не можемо говорити про живу пара-
фію без сім’ї, яка є первинною клітиною її життя. Лише в такий 
спосіб парафія може бути інклюзивною та послужити сучасній 
людині».

Блаженніший Святослав також розповів Святішому Отцеві про слу-
жіння Церкви убогим та маргіналізованим верствам населення. «Без-
перервна акція "Нагодуй убогого" стала конкретним виявом 
християнського милосердя в наших парафіях. Відчуваючи хрис-
тиянську потребу солідарності з бідними, багато наших вірних 
повернулися з "онлайну" в парафіяльне життя саме завдяки цій 
ініціативі. Ми вирішили продовжувати цю акцію зокрема в кон-
тексті відзначення в Католицькій Церкві Дня убогого, оскільки 
для багатьох родин вона є дійсно рятівною в умовах сучасної 
кризи».

Від себе та від своєї родини Блаженніший Святослав висловив 
Папі Францискові вдячність за його лист-співчуття з приводу 
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Геноцид призвів до появи в українців страху бути зни-
щеними за  прояви українськості і  став причиною де-
формації української ідентичності. Страх говорити прав-
ду про  Голодомор, бути українцем, тривала депресія, 
бажання забути все, що  сталося, призвело до  втрати 
індивідуальної й колективної пам’яті, історичної правди 
про  злочин геноциду та  появи історичної колективної 
психотравми української нації. Нащадки жертв отри-
мали травму геноциду – одну з найважчих серед інших 
видів колективних травм. Репресивна політика прихову-
вання комуністичним режимом правди про злочин гено-
циду та нищення історичної пам’яті призвела до подаль-
шої травматизації української нації. Відсутність пам’яті 
про  злочин геноциду в  українців зумовила політичний 
і  моральний дискомфорт та  роздвоєння національної 
свідомості сучасного українського суспільства.
27 листопада о 16.00 запали свічку пам’яті на згад-
ку про 10 млн 500 тис. українців знищених комуніс-
тичним тоталітарним режимом у 1932–1933 роках.  
(Музей Голодомору I Holodomor Museum)

травма геноциду

У Папському східному інституті в Римі відбулася між-
народна наукова конференція до 300-ліття Замойського 
провінційного собору – «Кодифікуючи традицію: Замой-
ський собор Київської митрополії (канонічні джерела, 
унійне богослов’я та  культурно-релігійна програма)». 
Відкривав академічну частину конференції Блажен-
ніший Святослав. Він зазначив, що Замойський синод 
вплинув на подальшу долю не тільки Української Гре-
ко-Католицької Церкви, а  й інших східних католиць-
ких Церков. «Вперше, за  допомогою цього видання, 
не тільки дослідники, які мають доступ до архівів, а й 
навіть студенти можуть прочитати, що тоді відбувалося, 
що передувало певним постановам чи крокам. Читаючи 
ці джерела ми надихаємося відвагою, мужністю, пра-
цьовитістю та фаховістю усіх тих, які брали участь у За-
мойському синоді», – сказав Блаженніший Святослав. 
Присутні молитовно згадали натхненника цієї конфе-
ренції, покійного професора УКУ Ігоря Скочиляса. Ще рік 
тому, як згадує Блаженніший, під час Синоду єпископів 
УГКЦ в Римі, Ігор Скочиляс вже анонсував цю подію, од-
нак ніхто тоді не знав, що це була його остання промо-
ва. Участь в обговореннях взяли дослідники з України, 
Австрії, Італії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Польщі, 
Росії, США та Угорщини. За посиланням відеозапис кон-
ференції та основні тези з виступів. (Пресслужба УКУ)

ЗАМОйСЬКИй СОБОР – КОНфЕРЕНЦІЯ

https://ucu.edu.ua/news/yak-zamojskyj-sobor-vplynuv-na-podalshyj-rozvytok-ugkts-j-inshyh-shidnyh-tserkov-tezy-z-mizhnarodnoyi-konferentsiyi-v-rymi/?fbclid=IwAR3KqtwXF68-QOh-XnpgOUsrlZQ8dboTxIg43s26ZL-yrro60_rFoFPM4hk
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У суботу, 6 листопада, в Берліні в приміщенні 
Посольства України в Німеччині відбулася урочиста 
Академія з нагоди 80-річчя інтронізації як першого 
Апостольського візитатора та 20-ліття беатифікації 
Блаженного Священномученика Петра Вергуна  
(18 листопада 1890–07 лютого 1957).

Ініціатором проведення Академії виступив Апостольський ек-
зархат для українців візантійського обряду в Німеччині і Скан-
динавії в особі Преосвященного Владики Богдана Дзюраха, а спі-
ворганізаторами стали Український Католицький Університет 
та Посольство України у Федеративній Республіці Німеччини. За-
хід відбувся за фінансової підтримки Архидієцезії Берлін та Ар-
хиєдієцезії Ауґсбурґ Римо-Католицької Церкви в Німеччині.

Перед початком Академії присутні оглянули банерну вистав-
ку «Щоб усі були одно – Греко-Католицькі Церкви у Централь-
ній та Східній Європі», яка ілюструвала катакомбний період цих 
Церков під час комуністичного режиму. Експозицію прокоменту-
вали о. д-р. Андрій Михалейко та проф. Олег Турій.

академія З нагоди 80-ліття 
інтроніЗації блаженного 
петра вергуна

У Торонто буде вста-
новлено пам’ятник 
Анні Ярославні  – 
доньці князя Ярос-
лава Мудрого та ко-
ролеві Франції. Па-
м’ятник з’явиться 
в  рамках відомого 
проєкту «Шлях ко-
ролеви» зі  встанов-
лення авторських 
реплік пам’ятника 
маленькій Анні у 
Києві в  містах, роз-
ташованих на  її шляху до  Франції. Такі скульптури 
вже встановлено у  містах Польщі, Франції та  Бельгії, 
а  також в столиці Індонезії Джакарті, з  якою Київ по-
єднує дружба. Тож цілком закономірним є встановлен-
ня пам’ятника Анні Ярославні і  в місті-побратимі Киє-
ва – Торонто, де мешкає численна українська громада. 
Водночас, зважаючи на  історичні та культурні зв’язки 
із  Францією (королевою якої була Анна Київська) ін-
шого великого канадського міста Монреаля, аналогіч-
ний пам’ятник запропоновано встановити і там. Про це 
стало відомо з інформації про візит до Канади першо-
го заступника голови Київської міської адміністрації 
Миколи Поворозника, що  відбувається якраз в  ці дні. 
На фото – пам’ятник Анні Ярославні в Кракові, відкритий  
в 2019 році. (Diaspora.ua)

АННА ЯРОСЛАВНА, ТОРОНТОсмерті мами Віри Шевчук. «Ми зворушені вашим батьківським 
жестом уваги до моєї родини – бажанням висловити ваші спів-
чуття українською мовою та засвідчити особистим підписом, 
щоб і мій батько та брат із своєю родиною змогли прочитати 
ваші слова молитви за мою маму та підтримки нашій родині».

Святіший Отець висловив високу оцінку душпастирського 
служіння УГКЦ в умовах сучасної пандемічної кризи та подяку-
вав за її важливий внесок у синодальний процес Католицької 
Церкви.

Джерело: Секретаріат Глави УГКЦ в Римі

новини
Апостольського екзархату у 
Німеччині та країнах Скандинавії

Мисткиню, іконописицю, художницю Христину Дохват 
в березні 2020 року Отець і  Глава УГКЦ Блаженніший 
Святослав нагородив Орденом митрополита Андрея 
Шептицького. Через пандемію вручення нагороди відбу-
лося щойно 14 листопада 2021 року в катедрі Непороч-
ного Зачаття у Філадельфії. Вручив нагороду владика 
Борис Ґудзяк, митрополит і архиєпископ Філадельфій-
ський. Пані Христина Дохват стала четвертим лауреа-
том найвищої нагороди Української Греко-Католицької 
Церкви Ордена митрополита Андрея Шептицького. Ра-
ніше цю високу відзнаку отримували також  кардинал 
Крістоф Шенборн, Інститут східнохристиянських наук 
імені митрополита Андрея Шептицького і Євген Чолій, 
а  також Іван Васюник, Стен і  Марч Оверко, Карл Ан-
дерсон, Микола Кміть. Орденом митрополита Андрея 
Шептицького пані Христину нагороджено за активну ба-
гаторічну і надзвичайно плідну працю в царині церков-
ного малярства, що увінчалася написанням іконостасів, 
окремих циклів ікон, фресок для понад сімдесяти хрис-
тиянських храмів, а також за глибоке особисте христи-
янське життя і свідчення віри, служіння Церкві, здобут-
ком яких став моральний авторитет, визнаний Церквою 
та суспільством. (Департамент інформації УГКЦ; світли-
на: Філадельфійська архиєпархія)

Художницю Христину доХват нагороджено 
орденом митрополита андрея шептицького
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https://www.facebook.com/hashtag/%D1%83%D0%B4_%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://docs.ugcc.ua/1527/
http://news.ugcc.ua/news/v%D1%96domu_hudozhnitsyu_hristinu_dohvat_nagorodzheno_ordenom_mitropolita_andreya_sheptitskogo_94917.html?fbclid=IwAR2MI57pCEbTZOxgNFKIutPAd0YAY6vONUcFxkLp1bK_6Z9xN25In92zvrg
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Андрій Мельник: «Петро Вергун як ніхто інший є 
ланкою між Україною та Німеччиною»
Виступаючи з привітальним словом на початку Академії, 
Надзвичайний і Повноважний Посол України у ФРН п. д-р. 
Андрій Мельник наголосив, що «Петро Вергун як ніхто інший 
є ланкою між Україною та Німеччиною». Дипломат додав, 
що самопожертва святого отця заради ближніх є також дока-
зом того, що українці протягом століть були і є невід’ємною 
частиною європейського культурного простору. Посол Украї-
ни не оминув увагою сучасної війни, пов’язаної з російською 
аґресією проти України, і закликав до дієвої підтримки Украї-
ни в захисті незалежності та у відновленні територіальної ці-
лісності, а також на шляху євроінтеграції, яким крокує Укра-
їна. «Жертва блаженного отця Вергуна – це також заклик 
до всієї Католицької Церкви, до німецьких політиків, до всіх 
людей доброї волі, зробити все можливе, щоб допомогти 
Україні повернутися до цієї європейської спільноти ціннос-
тей, до нашого коріння», – заявив посол України у Німеччині.

Архиєпископ Нікола Етерович: «Блаженний Петро 
Вергун тужив за єдністю і однодушністю Церкви 
і України»
Почесним гостем урочистої Академії на честь Блаженного 
Петра Вергуна був Апостольський Нунцій в Німеччині Архи-
єпископ Нікола Етерович. Він звернувся до присутніх з при-
вітальним словом, в якому описав життєвий шлях Блаженно-

го Петра Вергуна 
у світлі слів Хрис-
та: «Ще й інші вівці 
я маю, що не з цієї 
кошари. Я і їх мушу 
привести, і вчують 
вони мій голос, – 
і буде одне стадо 
й один пастир!» 
(Йо. 10, 16).

«Блаженний Пе-
тро Вергун тужив 
за єдністю і одно-
душністю Церкви 
і України», – під-
креслив доповідач, 
і додав: «Те, що він 
був переконаний, 
що єдність сердець 
випереджує і ожив-
ляє єдність Церкви, 
є актуальним ім-
пульсом для сучас-
ного екуменічного 
руху загалом».

У  пам’ять про  жертв Голодомору в  Україні 1932–33 ро-
ків у центрі столиці США відкрилася виставка, яка зібрала 
близько 70 художніх творів, що оповідають про страшну тра-
гедію геноциду. Експозиція «Голодомор очима українських 
художників» розміщується в Українському домі у Вашингто-
ні. Тут представлені картини, гравюри, плакати та інші тво-
ри художників – очевидців страшної трагедії. «Дуже й дуже 
важливо наочно розповідати про цю трагедію, цю катастро-
фу, оскільки зображення варті більше, ніж тисячі слів»,  – 
вважає власник колекції художніх творів та співорганізатор 
виставки, президент Американсько-Української ділової ради 
Морґан Вільямс. За  його словами частина цієї експозиції 
вперше була виставлена в Києві 2000 року. Але тоді ця іні-
ціатива була підтримана лише невеликою групою активістів. 
Відтоді відбулося чимало змін і правда про Голодомор-гено-
цид зараз шириться світом. Посол України в  США Оксана 
Маркарова розповіла, що ця виставка – один зі способів до-
несення правди до світу про те, що Голодомор стався не че-
рез неврожай, як твердить кремлівська пропаганда, а вна-
слідок цілеспрямованої політики Москви. (Укрінформ)

У ВАшИНГТОНІ ВІДКРИЛАСЯ ВИСТАВКА «ГОЛОДОМОР ОчИМА 
УКРАЇНСЬКИХ ХУДОжНИКІВ»

Вийшов друком перший в  Україні навчальний посібник 
для вчителів історії та громадської освіти «Голодомор 1932–
1933 років  – геноцид української нації». Його підготував 
Інститут дослідження Голодомору. Видання висвітлює пе-
редумови, обставини та наслідки Голодомору 1932— 1933 
pp. – геноциду української нації – та масових штучних голо-
дів 1921–1923 pp. і 1946–1947 pp. в широкому історичному 
контексті української й всесвітньої історії. Автори подають 
ґрунтовний фактологічний матеріал, поєднаний з аналітич-
ним осмисленням різних аспектів злочинів комуністичного 
тоталітарного режиму. Посібник містить документи, фо-
тографії, статистику та  мапи, що  доповнюють історичний 
наратив. Видання охоплює широкий спектр тем, які роз-
кривають передумови, хід та наслідки злочину: • національ-
но-визвольна боротьба 1917–1921 років; • масовий штучний 
голод 1921–1923 років; • політика комуністичного тоталі-
тарного режиму напередодні геноциду; • організатори, ви-
конавці та механізм вчинення Голодомору; • причини та на-
слідки масовий штучний голод 1946–1947 років; • наслідки 
та  засудження злочинів тоталітарного режиму. «Посібник 
пройшов апробацію в  гімназіях та коледжах Хмельницької 
області та отримав схвальні відгуки від вчителів, – зазначає 
директорка Інституту дослідження Голодомору, одна з авто-
рок посібника Світлана Маркова. Вчителі можуть отримати 
навчальний посібник «Голодомор 1932–1933 років геноцид 
української нації» безкоштовно. Для цього слід зареєструва-
тися за посиланням. (Музей Голодомору)

ПОСІБНИК ДЛЯ ВчИТЕЛІВ ПРО ГОЛОДОМОР

22.06.1945 р. відділ СМЕРш арештував в Берліні  
кир Петра Вергуна. Світлина: Микола шафовал

Повернутися до змісту. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetq13fhQSgGzkLpw0zdpiFhcAS_B34u3g7pdrE1lEWt38H7A/viewform
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Повернутися до змісту. 

Апостольський Нунцій в Німеччині пригадав, що Блажен-
ний Петро Вергун був пов’язаний з Римом не лише через своє 
ім’я, але також як почесний капелан Його Святості, а навіть ще 
більше – як Апостольський Візитатор для українців у Німеччині 
з правами Апостольського адміністратора.

Закінчив свій виступ словами Папи Франциска, які той ске-
рував до представників УГКЦ 5 липня 2019 року, запрошуючи 
споглядати на приклад ісповідників і мучеників віри, до яких на-
лежить Блаженний Петро Вергун: «Вони є прикладом, на який 
слід споглядати: ті, які в лагідності Блаженств проявили христи-
янську мужність, що полягає в тому, аби не противитися злому, 
любити ворогів і молитися за переслідувачів (пор. Мт. 5, 39.44). 
На сповненому насилля полі історії вони посадили Христовий 
хрест. І принесли плід».

Владика Гайнер Кох: Блаженний Петро Вергун бажав 
бути «Мостобудівничим»
Наступним промовцем став владика Гайнер Кох, архиєпископ 
Берліна, за активної підтримки якого відбувалася урочиста Ака-
демія. Він наголосив, що вшанування особи та життєвого подви-
гу Блаженного Петра Вергуна має велике значення рівно ж для 
місцевої римо-католицької дієцезії Берліна. А найважливішим 
знаком цього значення Блаженного є те, що його ім’я занесено 
до літургійного календаря місцевої Церкви і кожного року 7 лю-
того, в день його відходу до вічності Берлінська дієцезія спільно 
з Апостольським екзархатом спогадує його пам’ять.

Владика висловив переконання, що «вшанування цього Бла-
женного мусить надалі бути поглиблюваним і поширюваним» 
і виявив готовність спільно з Українською Церквою робити це. 
Архиєпископ Кох пригадав історичний контекст, в якому дове-
лося здійснювати своє служіння Блаженнному Петрові Вергуну. 
Берлін за роки служіння Блаженного перетворився «з пульсуючої 
європейської культурної митрополії, яку потрясали важкі соці-
альні конфлікти, на центр націонал-соціалізму та його людино-
ненависницької ідеології».

«Неймовірні злочини проти людини взяли звідси свій поча-
ток», – наголосив владика Гайнер, пригадавши, що згодом «поді-
лений Берлін став світовим символом конфронтації між капіта-
лістичним Заходом і комуністичним Сходом». «У Берліні, місті, 
яке хвалиться тим, що має більше мостів, як італійське місто Ве-
неція, Блаженний Петро Вергун бажав бути "Мостобудівничим" 
["Brückenbauer"]», – зауважив архиєрей.

Відтак уточнив, на яких рівнях наш Блаженний виконував цю свою 
місію будівничого мостів: «З перспективи християнської віри він 
бажав будувати мости передовсім між Богом і людиною. Але він 
будував також мости поміж народами і культурами, між різно-
манітними конфесіями і релігійними традиціями, і увесь час – 
до тих людей, котрих витісняли на суспільні маргінеси».

Він висловив переконання, що у цьому своєму служінні Бла-
женний Петро Вергун і сьогодні може бути зразком і орієнтиром, 
особливо для молодих людей.

Владика Богдан Дзюрах: Послання Блаженного Петра 
Вергуна до нас: «Звертай увагу на людину!»

У програмі «Відкрита Церква», присвяченій Дню Свобо-
ди і Гідності, Блаженніший Святослав сказав про пев-
ний взаємопов’язаний алгоритм: пам’ять дає відчуття 
гідності, яка дає силу і  мудрість робити вибір, який 
укріплює гідність. «Коли я  пам’ятаю  – щось чи  ко-
гось, – це мій акт, мій вчинок, мій внутрішній процес. 
Ті, кого ми згадуємо, вже пройшли свою дорогу, і коли 
ми про них пам’ятаємо – відчуваємо свою гідність. Оче-
видно, щоб це відчуття було правильним, потрібно себе 
пізнати: самопізнання і самооцінка – дуже важливі речі, 
в першу чергу, для нас самих. Коли говоримо про по-
дії Революції Гідності – то це щось, що мене, кожного 
з нас, заторкнуло, я це пережив, це і про мене. Коли пе-
ред очима постає явне зло, ти мусиш обирати – прийня-
ти його чи відкинути. У 2013 році перед нашими очима 
постало явне зло  – відродження тоталітаризму, який 
для  нас означав кінець гідності. І  ми, українське сус-
пільство, спонтанно сказали – ні, і зробили свій вибір, 
який є дуже важливим для нашої гідності сьогодні. Тому 
поминаючи Героїв Небесної Сотні, переживаючи День 
Гідності і  Свободи, маємо шанс ставати хоч трішечки 
гіднішими і вільними. Коли згадую, який дух усі ці роки 
у ці дні пам’яті панує на Інститутській, завжди відчуваю: 
ми справді – гідний і вільний народ». (ІР УГКЦ)

«НАшУ СВІДОМІСТЬ СТОЛІТТЯМИ фОРМУВАЛИ СВОБОДА 
І ГІДНІСТЬ», – ГЛАВА УГКЦ ДО ДНЯ ГІДНОСТІ І СВОБОДИ

«Голодомор-1933: 
коли відходить одна 
людина  – з  нею 
вмирає світ. Коли ж 
мільйони йдуть у 
прірву  – тоді вми-
рає ціла галактика». 
Це  слова з  велико-
го дзвону, що  роз-
міщений на  Кургані 
скорботи. Курган 
скорботи  – перший 
в  Україні пам’ятник 
жертвам Голодомору. Він розташований неподалік міста 
Лубни, що на Полтавщині, біля Спасо-Преображенського 
Мгарського монастиря. Відкритий 11 вересня 1993 року 
для вшанування 60-річчя Голодомору 1932–1933 років. 
Земля кургану привезена з усіх куточків України. Одним 
із завдань, яке ставив перед собою комуністичний то-
талітарний режим у рамках здійснення злочину Голодо-
мору-геноциду, – було цілковите знищення української 
Церкви та  духовності, а  разом із  цим і  деморалізація 
особистості, втрата нею її людських якостей, нищення 
її віри, сили духу. Це місце… вміщує в собі стільки мов-
чазних емоцій: біль, скорботу і водночас спокій, святість 
і  невинність, важкість смерті і  легкість душі. (Музей  
Голодомору I Holodomor Museum)

ГОЛОДОМОР – КУРГАН СКОРБОТИ

http://news.ugcc.ua/articles/nashu_sv%D1%96dom%D1%96st_stol%D1%96ttyami_formuvali_svoboda_%D1%96_ii_usv%D1%96domlennya_g%D1%96dn%D1%96st__glava_ugkts_do_dnya_svobodi_%D1%96_g%D1%96dnost%D1%96_94951.html?fbclid=IwAR3H7KD361e0NpgqUoQgsZabeE0gVKoVOH8WF5V4dQl7Kv-dVVoLdUuHNY4
https://www.facebook.com/hashtag/holodomorgenocide
https://www.facebook.com/hashtag/holodomorgenocide
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Відтак до зібраних звернувся з привітальним сло-
вом Апостольський екзарх для українців візан-
тійського обряду у Німеччині та Скандинавії пре-
освященний владика Богдан Дзюрах. «Для своїх 
друзів він був живим образом вірного й послідов-
ного християнина. Для своїх катів він був свідком 
віри в Христа», – пригадав Апостольський екзарх 
слова, якими описували Блаженного Петра його 
сучасники.

На думку владики Богдана, хоч Академія має 
науковий характер, йдеться про щось набагато 
більше, ніж про «чисто інтелектуальні та наукові 
знання і дослідження певної історичної епохи», 
а саме – про зустріч зі святою людиною, з тим, кого 
можна б описати євангельськими словами Ісуса 
як «доброго і вірного слугу» (пор. Мт 25, 23), який, 
незважаючи на смертельну небезпеку вирішив за-
лишатися аж до кінця зі своїм народом, зі своїми 
вірними. «Поки в Берліні буде залишатися хоча 
б один українець, я теж залишуся тут», – навів 
слова, якими Блаженний Петро відповів на пропо-
зицію покинути німецьку столицю і перенестися 
до Мюнхена, щоб врятувати власне життя.

На думку Апостольського екзарха, Блаженний 
Петро черпав свою рішучість і відвагу з молитви, 
а знаком присутності у ньому сили і благодаті Свя-
того Духа була радість, яку «цей Божий чоловік» 
випромінював навіть посеред найважчих страж-
дань і випробувань. «Мене завжди дивувала його 
моральна сила», – пригадав владика Богдан споми-
ни іншого співв’язня, – незважаючи на всі фізичні 
страждання, які йому доводилося переносити, він 
завжди виглядав дуже люб’язною, відкритою та до-
бротливою людиною. Кожному, хто проходив повз 
нього, він дарував усмішку, повну радості та спо-
кою».

Відтак владика Богдан поділився з присутніми дум-
ками про те, яке послання, на його думку, залишив Бла-
женний Петро йому особисто та сучасним християнам: 

«Його послання до нас сьогодні, як на мене, може 
звучати так: Звертай увагу на людину! На кожну 
зокрема! Супроводжуй її, розділяй з нею її турботи 
і сподівання, її радощі і розчарування, залишайся 
з нею як знак близькості і любові Христа і як свідок 
Його Воскресіння! Не переймайся ані цифрами, 
ані успіхом! Те, що важливе, це – вірність Бого-
ві та людині! Все інше і себе самого віддай у руки 
Бога – Він все направить на добро! Довіряй Йому 
беззастережно і залишайся в мирі!».

Подяка організаторам та учасникам Академії
На закінчення владика Богдан подякував усім тим 
особам та організаціям, які спричинилися до під-
готовки та проведення цієї Академії. Зокрема, 
дякуючи Послові України у Німеччині п. Андрі-
єві Мельнику, Апостольський екзарх зауважив, 
що «тут в Посольстві ми відчуваємо частинку Бать-
ківщини, а це так добре – знати, що нас супрово-
джує і огортає турботою Вітчизна».

Але нас тут, в Німеччині, по-братерському під-
тримує і приймає Німецька Католицька Церква. 
«Так було за часів Блаженного Петра Вергуна, так 
є і сьогодні», – зауважив владика Богдан, дякуючи 
присутньому архиєпископові Гайнерові Коху, а в 
його особі усьому єпископату, та усім, хто в Німеч-
чині «залишається солідарним з нами і розділяє 
з нами наші завдання і наші виклики».

Звертаючись до Апостольського нунція, Екзарх 
пригадав, що архиєпископ Етерович був представ-
ником Святішого Отця в Україні саме в тому році, 
коли св. папа Іван Павло ІІ здійснив свій історич-
ний пастирський візит в Україну і беатифікував 
о. Петра Вергуна разом із іншими ісповідниками 
віри УГКЦ. Тому владика Богдан подякував Апос-
тольському Нунцієві Етеровичу за те, що він «вірно 
супроводжує і підтримує нашу Церкву в Україні 
та в Німеччині».

Насамкінець владика Богдан висловив щиру 
подяку професорові Олегові Турієві за його ве-
ликі зусилля в організації цієї Академії, допо-
відачам, своїм співпрацівникам в екзархаті 
та в місцевій громаді, а також усім учасникам, 
які були фізично присутні на заході та які слід-
кували за ним за посередництвом трансля-
ції «на живо». «Нехай зустріч з Блаженним  
Петром Вергуном духовно збагатить нас усіх 
та укріпить нас у нашому наслідуванні Христа», – 
побажав Апостольський екзарх для українців у Ні-
меччині та Скандинавії.

Програма наукової конференції
Впродовж наукової частини урочистої Академії 
відомі науковці-історики з України та Німеччини 
представили життєвий шлях і різні аспекти душ-
пастирського служіння, а також його свідчення 
віри в радянських таборах смерті, базуючи свої 
доповіді на історичних джерелах та архівних мате-
ріалах, а також на спогадах сучасників.

Повернутися до змісту. 
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новини Апостольського екзархату у Німеччині та країнах Скандинавії

7 листопада 2021 року на завершення 
урочистого святкування 80-ліття 
інтронізації блаженного Петра Вергуна 
Апостольським візитатором для українців 
в Німеччині, яке розпочалося напередодні 
науковою Академією, владика Богдан 
Дзюрах, апостольський екзарх 

для українців візантійського обряду 
в Німеччині та країнах Скандинавії,  
очолив Архиєрейську Божественну Літургію 
в церкві Пресвятої Родини у м. Берлін.

У Божественній Літургії також взяли участь 
як співслужителі: місцевий душпастир о. Сергій 
Данків; канцлер екзархату о. Андрій Дмитрик; 

Зокрема доповіді виголосили такі доповідачі:
• д-р Ірина Банцер (Айхштетт): «Отець Петро Вер-

гун – Апостольський Візитатор, уповноважений 
Папою Пієм XII: початки, виклики та досягнення 
пастирського служіння»;

• Крістіан Вайзе (Франкфурт-на-Майні): «Німець-
комовні праці о. Петра Вергуна – теми, ідеї 
та основні акценти»;

• габ. д-р Андрій Михалейко (Айхштетт): «Пастир-
ське служіння о. Петра Вергуна в умовах нацист-
ського режиму»;

• проф. д-р Катрін Бекх (Реґенсбурґ/Мюнхен): 
«Церковна політика в СРСР: сталінська "лібералі-
зація" та хрущовська "відлига"?».

Після представлення доповідей присутні мали на-
году поставити питання доповідачам та поділитися 
власними думками, спостереженнями та враженнями 
від почутого і пережитого. […]

Джерело: пресслужба Апостольського екзархату 
в Німеччині та країнах Скандинавії

ВЛАДИКА БОГДАН ДЗюРАХ: «ІНТРОНІЗАЦІЯ ВЛАДИКИ 
ПЕТРА ВЕРГУНА НЕ БУЛА ВСТУПОМ ДО ТРІУМфУ, 

а першим кроком на його голгоФу

Повернутися до змісту. 
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Ректор Східної колегії в Айхштетт о. д-р Олександр 
Петринко; о. Сергій Олінчук, а також представник 
Керівника персоналу військового капеланства Римо- 
Католицької Церкви Монсеньйор Вольфанґ Шільк. 
Окрім цього на молінні були присутні сестри-монахи-
ні з монастиря св. Йосифа, при якому Блаженний Пе-
тро Вергун мав свій адміністративний осідок, а також  
п. д-р. Лукас Шрайбер, відповідальний від Німецької 
Єпископської Конференції за душпастирство іншомов-
них католиків у Німеччині.

йТИ НА ПЕРИфЕРІЇ, щОБ ОБ’ЯВЛЯТИ ХРИСТА
Євангельський уривок про воскресіння єдиного сина 
вдови з Наїну став основою проповіді преосвященно-
го владики Богдана Дзюраха. За словами проповідни-
ка цей уривок об’являє усім нам обличчя Бога, який 
зворушується на вид людського болю і страждання. 
«Господній погляд завжди зупиняється на тому, кому 
найважче, хто найбільш незахищений і безпорадний. 
Саме там, на периферії міста, посеред людського горя 
і страждання Ісус виявляє усю силу Божої любові, пе-
ред якою відступає навіть смерть і яка перемінює 
страх в надію, а смуток у невимовну радість», – зазна-
чив єпископ на початку свого слова.

Відтак проповідник підкреслив, що цю спасенну мі-
сію Ісуса продовжує Христова Церква. Сьогодні вона 
це здійснює через Наступника апостола Петра Свя-
тішого Отця Франциска, який запрошує усіх вірних 
вийти на периферії, «туди, де люди живуть у страху 
перед завтрашнім днем, де втрачають перспективу 
і надію, де почуваються і справді є зраненими у своїй 
гідності, розчарованими у своїх сподіваннях, маргіна-
лізованими і виставленими на різні небезпеки та за-
грози». Саме там ми покликані об’явити обличчя ми-
лосердного Бога.

жИТТЯ СВЯТИХ –  
ПІДРУчНИК ТОГО,  

як бути Християнином
Прикладом такого життя можуть для нас стати наші 
святі. «"Житія святих" – це справжній підручник, з яко-
го ми можемо вчитися, що означає бути християнином 
і свідомо й послідовно жити по-християнськи. Бог на-
відується до Свого народу передусім у постатях Святих 
і через них відкриває нужденним і знедоленим людям 
Свою люблячу близькість і Своє спасенне милосердя. 
Блаженний священномученик Петро Вергун, 80-ліття 
інавгурації якого Апостольським візитатором ми сьо-
годні вшановуємо, є саме таким великим пророком, 
який був даний нашим віруючим і співвітчизникам тут, 
у Німеччині, тоді і також даний нам сьогодні як розра-
да у наших бідах, підбадьорення у вірі та зміцнення 
в любові», – мовив апостольський екзарх у Німеччині 
та країнах Скандинавії.

«Втім, ця "інтронізація" не  була вступом до  тріумфу, 
а першим кроком на його Голгофу і на Голгофу його Церкви 
тут, у Німеччині, і на матірних землях в Україні. Тріумф на-
стане потім, коли 24 роки після його відходу до вічності, 
1991 року, він буде спершу реабілітований державною 
владою вже незалежної України, а ще за 10 років, 2001 
року, Вселенський Архиєрей Іван Павло ІІ проголосить 
його, разом із іншими ісповідниками віри нашої Церк-
ви, Блаженним», – підкреслив владика Богдан.

ЗАПОВІТ ПЕТРА ВЕРГУНА: «НАПОВНІТЬ 
ЛюБОВ’ю ДО БОГА ВАшІ СЕРЦЯ, А НАйДЕТЕ 

МИР У ВАшИХ ДУшАХ»
За словами єпископа, пам’ять про життєвий подвиг 
блаженного священномученика Петра Вергуна та його 
наслідування у щоденних моментах нашого життя – 
це та дорога святості, до якої нас кличе Господь Бог 
і сьогодні. «Від нього бажаємо вчитися вірності Хрис-
товій Церкві і вірності та ревному служінню людині – 
в першу чергу убогим і знедоленим, без огляду на їх по-
ходження, національну чи конфесійну приналежність. 
«Наповніть любов’ю до Бога ваші серця, а найдете мир 
у ваших душах», – повчав отець Вергун своїх духовних 
синів і дочок», – каже владика і додає, що саме ця до-
рога приведе нас до справжнього щастя.

На завершення свого слова владика Богдан Дзюрах, 
апостольський екзарх для українців візантійського 
обряду в Німеччині та країнах Скандинавії, запевнив 
усіх присутніх у тому, що блаженний Петро Вергун 
продовжує своє служіння людям і надалі, заступаю-
чись за усіх тих, хто до нього прибігає та прагне наслі-
дувати. «Цим поглядом, сповненим довіри та вічного 
спокою, він дивиться і на нас сьогодні і закликає нас 
до витривалості у вірі та відданості Богу, Католиць-
кій Церкві та стражденним і нужденним людям: «На-
повніть свої серця любов’ю Божою, і ви знайдете мир 
у ваших душах». Як улюблений учень Христа, який 
до кінця стояв під хрестом Господа і Його Церкви, він 
поручає нас материнській опіці Діви Марії і запевняє, 
що під Її захистом і опікою ми будемо залишатися по-
вні надії і безпеки навіть посеред найбільших трудно-
щів і перед обличчям смерті», – мовив єпископ.

Варто зазначити, що свою проповідь владика Бог-
дан Дзюрах виголосив двома мовами: українською 
та німецькою. Це пов’язано із великою кількістю гос-
тей, які долучилися до урочистого святкування бла-
женного священномученика Петра Вергуна та щирого 
зацікавлення його постаттю.

Наприкінці богослужіння владика Богдан ще раз по-
дякував усім присутнім, гостям та організаторам цього 
дводенного святкування, на яке зібрав блаженний свя-
щенномученик Української Церкви Петро Вергун.

Джерело: пресслужба Апостольського екзархату 
в Німеччині та країнах Скандинавії

Повернутися до змісту. 



17листопад, 2021 р. • ч. 22 (3074) 

Сто років тому народився отець-мітрат 
Іван Музичка. Людина молитви і обов’язку, 
чоловік з гострим розумом та гумором, 
відданий душпастир, критичний патріот, 
найбільш начитаний український священник 
нашого часу, скромний «творець історії». 
Він своїм життям зв’язав в нашій пам’яті 
те, що час й історичні катаклізми 
розпорошували: міжвоєнну Галичину, воєнні 
лихоліття, служіння в розсіянні сущим, 
вимріяну поколіннями незалежну Україну.

Маючи перед собою образ постаті митрополи-
та Андрея Шептицького, з яким мав незабутню 
особисту зустріч, отець Музичка багато доклався 
і приносив тиху і часто болючу особисту жертву, 
щоб здійснювати церковну і культурну візію Патрі-
арха Йосифа.

Він був найстаршим священником УГКЦ в За-
хідній Європі та чи не останній з того покоління 
душпастирів, які народилися в Україні після Пер-
шої Світової війни, сформувалися від дитинства 
як християни з модерною українською свідомістю, 
пережили страхіття Другої світової війни, і згодом, 
як в діаспорі, так в незалежній Україні відіграли 
ключову роль у становленні відродженої УГКЦ ХХІ–
го століття, таким чином впливаючи на визначен-
ня вартостей і векторів України наших днів.

Іван Музичка народився 21 листопада 1921 року 
в селі Пуків на Івано-франківщині. З великим пієтетом 
протягом цілого життя він згадував своїх батьків, 
побожних селян, носіїв глибокої народної культури 
й шляхетності. Свого походження і своєї землі Іван 
ніколи не забував, будучи в цьому сенсі повноцін-
ною, гідною людиною без комплексів щодо свого 
походження. Від дитинства хлопець любив книжку, 
зачитувався в літературі, «свого не цурався і чужо-
го научався».

А навчався в Рогатинській гімназії й водночас 
у музичній школі, опісля вчителював в с. Путятинці 
та в рідному селі. У 1942 р. молодий вчитель заочно 
закінчив факультет теорії музики і гри на скрипці 
у вчительській семінарії м. Рогатин. Взагалі, загаль-
на культура Івана Музички була широка і глибока. 
Як зрілий священник та інтелектуал, для молитви, 
особистого читання і наукової праці, він вільно ви-
користовував 10 мов.

В час війни, будучи в похідних групах в цен-
тральних землях України, молодий член ОУН пере-
жив сутички, інколи смертельні, між різними фрак-
ціями Організації, що, за його словами, «назавжди 
вилікували від [інтегрального, чи партійного],  

націоналізму». Він надалі був готовий віддати своє 
життя за свободу і гідність українського народу 
і відслужив у рядах дивізії «Галичина», в ненасиль-
ницьких ролях – як музикант і фельдшер.

Після Другої світової війни опинився в  Італії. 1945 
року став студентом–семінаристом Папської коле-
гії в Римі, вивчав філософію і богослов’я в Папсько-
му Урбанському університеті. Від 1949 року почав 
працювати на «Радіо Ватикан», спочатку як дири-
гент церковного хору, а потім як священник.

Його натхненні, доступні проповіді зі захоплен-
ням слухали українці в цілому світі. 1951 здобув 
ступінь доктора богослов’я, написавши дисертацію 
з сакраментального богослов’я на промовисту, «не 
суху» тему, а саме про символічне значення води 
у різних літургійних обрядах візантійської традиції.

Того ж року отримав свячення від архиєписко-
па Івана Бучка і був призначений на парафіяльне 
служіння в Англії, де о. Іван був парохом 24 роки. 
В цей час почалася його «кар’єра» авторства тек-
стів, що часто були підписані іншими високопос-
тавленими особами.

Від початку 1970-х років Патріарх Йосиф Слі-
пий запрошував отця працювати до Риму, зокрема 
в Українському католицькому університеті.

Від 1975 року о. Іван Музичка жив в Римі. Тут він 
допомагав Патріархові Йосифові, готував до дру-
ку журнал «Богословія», наукові праці, часто май-
же переписуючи тексти авторів. Роками працював 
з владикою Іваном Хомою над зібраними творами 
Блаженнішого, допомагаючи Патріархові з най-
більш відповідальними текстами та листуваннями, 
займався організацією богословських і літніх дия-
конських курсів та брав активну участь в організа-
ції літніх українознавчих курсів при УКУ для молоді 
з діаспори.

Був проректором (за ректора Йосифа Сліпого) 
та ректором Українського католицького універси-
тету в Римі (1976–1985), ректором колегії Святої 
Софії (1985–1994). Також багато років був парохом 

ОТЕЦЬ ІВАН МУЗИчКА – СТО РОКІВ

Згадуючи отця Івана, слід це робити 
в його дусі – з вдячністю до Бога, 
який оберігав його протягом 
довгого, працьовитого, плідного 
життя.

Повернутися до змісту. 
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української парафії святих Сергія і Вакха в Римі 
(1976–2001).

Від 1991 року о. Іван Музичка щорік (а іноді кіль-
ка разів на рік) приїжджав в Україну, щоб викла-
дати, читати публічні лекції зокрема для творчої 
інтелігенції та улюблених катехитів. Він написав 
величезну кількість статей на різну тематику – істо-
рія богословської думки і духовності в Україні та ді-
аспорі, соціальні проблеми, катехитика та основи 
християнського життя, міжконфесійні і міжцерков-
ні відносини, мирянське життя, українська літера-
тура, особливо духовні теми в ній. В парафії святих 
Сергія і Вакха в Римі опікувався новими міґранта-
ми з України.

Беручи до уваги довголітню наукову та много-
гранну працю о. Івана Музички, Вчена Рада Укра-
їнського Католицького Університету 2 жовтня 2013 
року одноголосно вирішила надати йому звання 
Почесного Доктора – Doctor honoris causa.

Він був добрим порадником, учителем для ба-
гатьох поколінь українських студентів в Римі, се-
ред яких пощастило бути і мені. Я особисто вдяч-
ний отцеві Іванові Музичці, який будував мене 
і моїх співбратів семінаристів в колегії Святої Софії 
при УКУ своїм прикладом.

Отець Іван щотижня купував і читав одну-дві книж-
ки. Він був широко обізнаним у всіх богословських 
дисциплінах, добре знав українську літературу, ба-
гато писав про Шевченка та Франка, знався у літе-
ратурах різних народів, був добре ознайомленим 
з комуністичними теоріями Маркса, Леніна, Троць-
кого, був шанувальником українських та неукраїн-
ських дисидентів, зокрема творчості Солженіцина.

Отець Іван багато писав: доповіді, проповіді, 
фейлетони.

Ми, студенти, що жили під його опікою, його ду-
ховним та інтелектуальним проводом, бачили його 
дисципліновану працю. Якщо часто за столом, на-
віть в духовних установах, можуть бути буденні, 
а то й банальні теми розмов, то при отцеві Му-
зичці в римському УКУ дискусії за обідом завжди 
були глибокі, іноді навіть провокативні, на різні 
теми: історія, психологія, соціологія, філософія, по-
літика, мистецтво та звичайно ж богослов’я і жит-
тя Церкви. Ці розмови у спільноті залишаються 
пам’ятними на все життя.

Ми зверталися до отця Івана за порадою щодо різ-
них духовних питань і проблем. Він наші питання за-
вжди сприймав серйозно. Одного разу за обідом 
я поставив отцеві запитання, на яке він не мав 
швидкої відповіді. Українці в Італії були добре ін-
культуровані, і ми в УКУ не оминали практики піс-
ляобідньої сієсти. Коли я прокинувся, то побачив 
на підлозі під дверима у своїй кімнаті два листки 
на машинці надрукованого тексту без інтервалу – 
наш ректор присвятив свій пообідній відпочинок, 
щоб дати формальну письмову відповідь на моє 
юнацьке запитання. Він шанував студентів, за-
вжди звертався до них, хоч і в наскрізь домашній  
обстановці, на «Ви».

Отець Іван вмів жартувати: він замовляв у на-
шого співбрата Марка Мудрого карикатури на сво-
їх колег-священників, а розуміючи людські слаб-
кості, розраховувався з «безгрішним» Марком  
сигаретами.

До тих серед нас, хто потім стали істориками, 
отець Іван ставився з вдаваною погордою, мовляв 
«Ви, історики…» і «Взагалі, що з вами говорити, 
коли ви не були в війську…».

Отець Музичка був вирозумілим сповідником, 
і хоча публічно багато хто бачив у ньому строгого 
і навіть гострого мораліста, як духівник у сповіді, 
особистій розмові, подружніх та інших непростих 
обставинах, він був далекий від ідеологічності. 
Отець Музичка був передусім душпастирем, який 
умів дискретно розв’язувати складні духовні про-
блеми, зберігаючи принципи і реалізм.

Таким духовним наставником і порадником 
був Покійний для трьох поколінь дітей і рядових 
парафіяльних прихожан, провідників українсько-
го міжнародного мирянського руху, інтелектуалів 
та інтелігенції, художників, політиків, для студен-
тів, семінаристів, священників, монахів, монахинь, 
а також єпископів. Цей духовний провід поширю-
вався на різні країни через широке листування, по-
їздки і проповіді Покійного та через те, що багато 
хто приїздив до нього на духовні та інтелектуальні 
бесіди, щоб слухати лекції, порадитися, посповіда-
тися.

Як священник і духівник він мав перед собою Вели-
кого Бога. Йому були чужі ідеологічні ідоли, у своїх 
порадах чи оцінках він був вільний і прямий, іноді 
до болю. До деяких осіб, зокрема жіночої статі, він 
міг ставитися з не завжди заслуженим скепсисом, 
а то і сарказмом. Хто вистоював вогонь, остаточно 
здобував Отця. Думаю, що зрештою сьогодні вони 
Покійному прощають.

Не секрет, що Отець Музичка мав свою незалеж-
ну (інколи протилежну) думку в стосунках не тіль-
ки з вірними–підопічними, політиками, співбра-
тами в священстві, але також і з Йосифом Сліпим, 
за що мабуть Патріарх остаточно його ще більше 
шанував. Звертався Блаженніший до нього «мітра-
те золотий», і також не секрет, що в певний час ба-
чив о. Музичку своїм наступником.

Згадуючи отця Івана, слід це робити в його дусі – 
з вдячністю до Бога, який оберігав його протягом 
довгого, працьовитого, плідного життя.

P.S. Текст написаний як некролог.
† Борис ґудзяк, з фБ

Свого походження і своєї землі  
Іван ніколи не забував, будучи 
в цьому сенсі повноцінною,  
гідною людиною без комплексів 
щодо свого походження.

Повернутися до змісту. 
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14 листопада 2021 року 
в Папській базиліці Санта 
Марія Маджоре в Римі 
було освячено копію ікони 
«Salus Populi Romani» 
[«Спасіння римського 
народу»] від українського 
народу і відкрито 
пам’ятну дошку на честь 
святих Кирила і Методія. 
Освячення і відкриття 
здійснили Блаженніший 
Святослав, Отець і Глава 
УГКЦ, і кардинал Станіслав 
Рилько, настоятель 
базиліки. Публікуємо слово 
Предстоятеля з цієї нагоди.

Дорогі брати і сестри у Христі, 
шановні учасники цієї особливої, 
історичної для Української Греко-
Католицької Церкви та України загалом події. Ми 
прийшли сюди, в цей дім нашої Матері, щоб гляну-
ти в очі древній іконі «Salus Populi Romani», щоб зу-
стріти нашу Матір, і від Неї, сповненої Благодаті, 
сповненої Святого Духа, черпати цю вічну Божу 
благодать і нести її плоди в наших серцях.

Насамперед я хотів би подякувати кардиналу 
Станіславові Рилько за те, що сьогодні приймає нас 
з розпростертими обіймами в цьому домі. Мене 
глибоко вразили слова, з якими Ви зустріли мене 
тут. Це були слова: «Ласкаво прошу до дому Мате-
рі». Я відповів: «Але бачите, в домі матері потрібен 
також батько». І образ святого Йосифа Обручника 
є образом опікуна Пресвятої родини.

У цьому році, зокрема присвяченому особі свя-
того Йосифа, ми хочемо подякувати Вам, Ваша 
Eміненціє, за вашу місію опікуна цієї давньорим-
ської базиліки, яка, як Ви згадували, зберегла дух 
п’ятого століття, дух Ефеського собору, який по-
дарував нам титул Theotokos – Богородиці, яку ми 

шануємо як нашу Небесну Матір.
Ми дякуємо Вам за благоговійний спокій і за все, 

що сьогодні тут переживаємо. Ця базиліка зберігає 
живу пам’ять про історію, яка не належить лише 
до минулого, але яка дає нам можливість жити 
як християни сьогодні, і сподіваємося – у майбут-
ньому.

Сьогодні ми хочемо згадати подію, яка сталася 
у 868 році, коли сюди прийшли святі Кирило і Ме-
тодій і здійснили два символічні жести, які не тіль-
ки увійшли в історію, а й побудували цілу христи-
янську цивілізацію.

Перший жест: як плід своєї місійної діяльності 
на півдні України, брати Кирило та Методій по-
вернули додому мощі Папи Климента – Папи, який 
віддав своє життя за Христа саме в Криму, і при-
везли ці мощі до Вічного міста.

Другим жестом слов’янських просвітителів є те, 
що вони подарували нам літургійні книги, пере-
кладені старослов’янською мовою, переписані 
алфавітом, який вони підготували саме для їхньої 
місії серед слов’ян. І ці книги, якими ми й сьогодні 
користуємося в нашій традиції, поклали на вівтар 
базиліки Санта Марія Маджоре. Ці два жести запо-
чаткували цілу християнську цивілізацію.

Сучасні історики стверджують, що ці два жести 
виявили особливий зв’язок між Церквою Заходу 
і Сходу. Це були жести сопричастя християн захід-
ної та східної традицій. Окрім цього, завдяки їхній 
місії до складу трьох священних мов першого ти-
сячоліття – івриту, грецької та латинської, увійшла 

слово блаженнішого святослава 
З НАГОДИ ОСВЯчЕННЯ КОПІЇ ІКОНИ «SALUS 
POPULI ROMANI» ТА ВІДКРИТТЯ ПАМ’ЯТНОЇ 

ДОшКИ НА чЕСТЬ СВЯТИХ КИРИЛА І МЕТОДІЯ

Ми очікуємо Святішого Отця 
Франциска в Україні і знаємо, 
що перед від’їздом до нас він 
прийде сюди, щоб принести до стіп 
Богородиці страждання, але й надії 
нашої дорогої Батьківщини.
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мова, яка є втіленням Божого слова у конкретній 
культурі народу. І ми, слов’янські народи, зберігає-
мо той цінний дар, що принесли Кирило і Методій 
як початок слов’янської писемності, слов’янської 
літератури, початок християнської цивілізації 
слов’янських народів.

І сьогодні, приходячи з вдячністю до дому Ма-
тері, ми також хочемо здійснити два символічні 
жести і сподіваємося, що вони теж стануть знаком 
того, що ця християнська цивілізація Сходу є жи-
вою і триває і в наш час.

Перш за  все, як подарунок для базиліки Санта 
Марія Маджоре ми привезли копію ікони «Спасін-
ня римського народу», яку хочемо залишити тут, 
як у свій час Кирило і Методій залишили тут мощі 
Папи Климента та важливі богослужбові книги. Ця 
ікона має особливу історію, вона відома як Мадон-
на DE VERA EFFIGIE MARIE [справжній образ Марії]. 

У вісімнадцятому столітті Папа подарував копію 
ікони «Спасіння римського народу» отцям в Італії, 
а вони привезли її в Україну.

Ця копія теж мала дуже важку історію. Оригінал 
цієї копії зараз знаходиться у місті Львові. Згодом 
вона стала знаком примирення, мостом єднання 
між українським та польським народами. Ми очі-
куємо Святішого Отця Франциска в Україні і зна-
ємо, що перед від’їздом до нас він прийде сюди, 
щоб принести до стіп Богородиці страждання, 
але й надії нашої дорогої Батьківщини.

Але й другий жест, який ми хочемо зробити сьо-
годні, – це теж жест подяки. Ми хочемо освятити 
пам’ятну дошку на честь святих Кирила та Мето-
дія, основоположників слов’янської писемності, 
як подяку нашого народу за дар їхньої місії на на-
ших землях. Завдяки їхній місії ми отримали світ-
ло віри і стали народом Божим, дітьми Небесного 
Отця і Матері Марії. Наш народ зумів зберегти цю 
віру, яку не могли вирвати навіть комуністичні пе-
реслідування.

Ми також  хочемо сьогодні молитися тут за  мир 
і примирення. Бо ви знаєте, що сьогодні Україна, Бі-
лорусь, Польща переживають моменти великого 
страждання і напруги. Ми бачимо, що сьогодні на-
віть особа імміґранта використовується як зброя 
для нападу. Тому ми повинні молитися за мир 
в Європі, щоб Божа Матір за заступництвом на-
ших святих Кирила і Методія допомогла нам буду-
вати цивілізацію любові та примирення третього 
тисячоліття. Цивілізацію, яка вміє залікувати рани 
спільноти ковідного та постковідного періоду, 
з якого ми обов’язково вийдемо зміцнені у нашій 
вірі та надії. Сьогодні у цій молитві ми просимо: 
Пресвята Богородице, спаси нас. Амінь.

† Святослав
Переклад з італійської Секретаріату Глави УГКЦ 

в Римі. Детальніше про подію

Катехизм Католицької Церкви нази-
ває Ісусову молитву проявом любови 
до  Бога, яка оживляє все у  людсько-
му житті: «Призивання святого ймення  
Ісуса – найпростіший шлях до постійної 

молитви. Воно можливе «повсякчас», оскільки не  є 
якимсь заняттям, поряд з іншими, але є заняттям єди-
ним, а саме: любов’ю до Бога, Який всяку дію у Христі 
Ісусі оживляє і перетворює» (ККЦ 2668).

На одній з аудієнцій Святійший Отець Франциск 
зауважив, що Ісусова молитва – це молитва, яка 
«крок за кроком пристосовується до ритму дихан-
ня та поширюється на ввесь день», а дихання ні-
коли не зупиняється, навіть коли спимо, а молитва 
стає «диханням життя».

При цьому Папа навів слова св. Івана Золото-
устого, який був переконаний, що людина може 
молитися у всіх обставинах щоденного життя: 
«Можливо мужеві уважно молитись, перебуваючи 

на площі чи в дорозі, можливо й ремісникові, си-
дячи в майстерні й обробляючи шкіри, підносити 
душу до Бога; так само й слузі, на закупах чи біга-
ючи сюди й туди на послугах, чи навіть працюючи 
в кухні – можливо з глибини душі усердне благан-
ня возносити».

Тож, резюмує Папа, «молитва не входить у су-
перечність з нашими численними обов’язками 
та справами», навпаки, – вона є місцем, «де кожен 
вчинок віднаходить свій сенс».

Дозволити поглинути себе роботою настіль-
ки, що забракне часу на молитву, на думку Свя-
тійшого Отця було б чимось "нелюдяним", тобто  
суперечним з людською природою: «Нелюдяно 
бути настільки поглинутими роботою, щоб не зна-
ходити часу на молитву».

У цьому контексті мені пригадується гарне по-
рівняння св. п. кардинала Томаша Шпідліка, який 
казав: «Питатися, чому людина молиться, це те 
саме, що питатися, чому птах співає; відповідь 
проста: Бо така його природа!».

Просімо у Господа того дару, щоб у всіх обстави-
нах нашого життя у нашому серці звучала молит-
ва як природній стан людини, як «дихання нашого 
життя»: «Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй 
нас грішних!».

Владика Богдан Дзюрах, з фБ

ісусова молитва (4)

Питатися, чому людина молиться, 
це те саме, що питатися, чому птах 
співає; відповідь проста: Бо така 
його природа!

http://news.ugcc.ua/news/u_papsk%D1<2009>%96y_bazil%D1<2009>%96ts%D1<2009>%96_santa_mr%D1<2009>%96ya_madzhore_v_rim%D1<2009>%96_vstanovleno_pamyatnu_doshku_svyatim_kirilu_ta_metod%D1<2009>%96yu_v%D1<2009>%96d_vdyachnogo_ukrainskogo_narodu_94886.html
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В ньому Папа підкреслює, що мир пов’язаний 
з істиною, справедливістю та милосердям, 
присвятивши чималу частину цих роздумів 
аспектові прощення. Заключна частина цього 
розділу присвячена двом «екстремальним 
ситуаціям», які можуть здаватися вирішенням 
в особливих обставинах, але в дійсності є 
«фальшивими відповідями», які запускають 
«нові деструктивні чинники». Ними є війна 
та смертна кара. Сьогодні читаємо про першу 
з них.

«Шахрайство в серці тих, що лихо замишляють; ра-
дість – хто рає мир» (Прип. 12, 20), – цитуючи ці слова 
з Книги Приповідок, Глава Католицької Церкви зазна-
чає, що досі існують люди, що вважають війну «вирі-
шенням проблем». «Війна, – пише він, – це не привид 
минулого, а постійна загроза. Світ зустрічає дедалі 
більші труднощі на повільній дорозі до миру, яку ви-
брав і яка почала приносити деякі плоди» (257).

Тому, беручи до уваги появу умов для поширення 
воєн, Папа нагадує сказане 2015 року в штаб-квартирі 
ООН, коли він стверджував, що «війна – це запере-
чення усіх прав і трагічна аґресія проти довкілля. 
Якщо прагнемо справжнього цілісного розвитку 
для всіх людей, то потрібно невтомно намагатися 
уникати воєн між націями і народами. Ради цього 
потрібно забезпечити верховенство права, невтом-

ний процес переговорів, посередників, арбітражні  
органи – як пропонує Статут ООН, справжня фунда-
ментальна норма права».

За словами Святішого Отця, 75 років існування 
ООН і досвід перших 20 років цього тисячоліття «по-
казують користі від повного застосування міжнарод-
них норм і шкоду від нехтування ними». «Статут ООН, 
якщо його шанують і застосовують прозоро й щиро, 
стає обов’язковою точкою відліку для справедливос-
ті й дорогою до миру. Але це вимагає не приховувати 
фальшиві наміри і не ставити партикулярні часткові 
інтереси країни чи групи вище від загального добра 
всього світу», – зазначає він, підкреслюючи, що якщо 
норми застосовувати лише тоді, коли це вигідно, ви-
вільняються неконтрольовані сили, які «шкодять сус-
пільству, найслабшим, братерству, довкіллю, культурі, 
і тоді весь світ зазнає безповоротних втрат (257).

Наступник святого Петра зазначає, що вдаючись 
до маніпулювання інформацією, дуже легко при-
йняти рішення на користь війни, користуючись різ-
ними доказами, які нібито гуманні, захисні чи пре-
вентивні. Фактично, за останні десятиліття всі війни 
були нібито «справедливими». Катехизм Католицької 
Церкви говорить про можливість законного захисту 
за допомогою збройної сили, але таке рішення під-
порядковує «суворим умовам моральної законності».  

ступити на дорогу братерства (27)
Знайомимо вас з новою енциклікою Папи Франциска на тему братерства та соціальної дружби. Сьомий 
розділ енцикліки «Fratelli tutti» має назву «Шляхи нової зустрічі» та присвячений темі миру.

Війна набула неконтрольованої 
нищівної сили, а тому «ми вже 
не можемо думати про війну 
як про вирішення проблем, 
бо шкода, ймовірно, буде більшою 
від гіпотетичної користі».

Війна – це провал політики 
і людства, ганебна капітуляція, 
поразка від сил зла.

Папа франциск під час відвідин Меморіалу 
миру в Хіросімі, 19 листопада 2019 року   

(VaticanMedia)
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Однак, «можна легко впасти у дуже широку інтер-
претацію цієї законної можливості», адже саме так 
намагаються виправдати і, так би мовити, «превен-
тивні» напади чи воєнні акції, які з легкістю про-
вокують «лихо і безладдя, важчі, ніж лихо, яке слід  
усунути».

Проблема полягає в тому, що «з розвитком ядерної, 
хімічної та біологічної зброї і з величезними й зрос-
таючими можливостями нових технологій», війна на-
була неконтрольованої нищівної сили, а тому «ми вже 
не можемо думати про війну як про вирішення про-
блем, бо шкода, ймовірно, буде більшою від гіпотетич-
ної користі». Тож за таких обставин «дуже важко на-
водити раціональні докази, розроблені в минулі віки, 
щоби говорити про можливість "справедливої війни"» 
(258).

Папа також звертає увагу на те, що з розвитком гло-
балізації те, що може здаватися швидким чи практич-
ним рішенням для якогось регіону планети, запускає 
цілий ланцюг «ґвалтовних і часто прихованих чинни-
ків», які остаточно вдаряють в усю планету й відкри-
вають двері для нових і страшніших майбутніх воєн. 
У нашому світі існують вже не тільки «частини» війни 
в тій чи іншій країні, але ми є свідками «світової війни 
почастиної», бо долі країн тісно пов’язані між собою 
(259).

Святіший Отець наводить слова свого попередника 
святого Івана ХХІІІ, який в  енцикліці Pacem in  terris пи-
сав, що «в нашу добу, яка сповнена атомною потугою, 
відновлювати порушені права за допомогою війни 
є безглуздям». Папа Ронкаллі укріпив переконання, 
що аргументи за мир набагато сильніші від будь-яких 
часткових інтересів й довіри до застосування зброї. 
«Але світ, – додає Папа Франциск, – не використав 
у повній мірі можливості, які давало закінчення хо-
лодної війни, через відсутність загального бачення 
й спільного розуміння майбутнього. Перемогли част-
кові інтереси, які не брали до уваги відповідальність 
за загальне добро. У такий спосіб знову відчинилися 
двері для зрадливого привиду війни (260).

Глава Католицької Церкви наголошує, що після вій-
ни «світ стає гіршим від того, яким був до неї». «Вій на – 
це провал політики і людства, ганебна капітуляція, 
поразка від сил зла. Не зачиняймося в теоретичних 

дискусіях, торкаймося ран і тіл поранених. Приглянь-
мося до великої кількості мирного населення, вби-
того як "супутні втрати". Запитуймо постраждалих. 
Звернімо увагу на біженців, на тих, які постраждали 
від радіо активної і хімічної зброї, на жінок, які втра-
тили своїх дітей, на скалічених чи позбавлених ди-
тинства дітей. Звернімо увагу на правду цих жертв 
насильства, погляньмо на дійсність їхніми очима й 
послухаймо їхні розповіді з відкритим серцем. Таким 
чином зможемо побачити прірву зла в серці війни і не 
турбуватимемося, що нас вважатимуть наївними че-
рез те, що ми вибрали мир» (261), – заохочує Святі-
ший Отець, закінчуючи цю частину роздумів крити-
кою політики стримування.

Цитуючи своє послання учасникам конференції 
ООН, яка обговорювала юридичну заборону ядерної 
зброї (23 березня 2017), Папа наголошує, що якщо 
«взяти до уваги основні загрози мирові й безпеці з їх-
німи різноманітними вимірами у багатополярному 
світі ХХІ століття, такі як, наприклад, тероризм, аси-
метричні конфлікти, інформаційна безпека, екологія, 
бідність, то постає багато сумнівів щодо адекватності 
ядерного стримування як ефективної відповіді на ці 
виклики». Ця тривога зростає, якщо взяти до уваги 
«катастрофічні гуманітарні й екологічні наслідки». 
«Мир і міжнародна стабільність не можуть спирати-
ся на фальшиве відчуття безпеки, на загрозу взаєм-
ного чи тотального знищення, на звичайну рівнова-
гу сил», – стверджує він, підкреслюючи, що «будь-яка 
відповідь на ядерну загрозу повинна бути спільною 
і узгодженою на основі взаємної довіри», яку можливо 
будувати «лише через щирий діалог заради загально-
го добра, а не ради захисту прихованих чи партику-
лярних інтересів».

А гроші, які витрачалися на зброю й інші військові 
потреби, «використаймо на створення Міжнародного 
Фонду, метою якого буде остаточне подолання голоду 
і розвиток найубогіших країн у такий спосіб, щоб їхні 
мешканці не вирішували свої проблеми насильством 
чи підступом і не були змушені покидати свої країни 
в пошуках гіднішого життя (262).

Новини Ватикану на основі перекладу  
українською мовою, поширеного єзуїтською 

спільнотою в Україні

У Філадельфії відбувся перший 
на американському континенті фольк-бал 
«Перелаз» – благодійна забава на підтримку 
Українського Католицького Університету. 
Сім годин забави, близько 300 учасників, 
понад 100 тисяч доларів зібраних пожертв 
на підтримку УКУ – у таких цифрах можна 
коротко описати перший «Перелаз» 
у Філадельфії, який відбувся 9 жовтня.

Учасників філадельфійського «Перелазу» гос-
тинно прийняла Михайлівка, так неформально за-

звичай називають парафію святого Архистратига 
Михаїла в Дженкінтаун, поблизу Філадельфії. «Це 
велика честь бути першим місцем для проведення 
такого чудового заходу як "Перелаз" на підтримку 
Українського католицького університету», – приві-
тав гостей на посілості парафії єпископ-помічник 
Філадельфійський Андрій Рабій.

Варто зауважити, що ця подія планувалася кіль-
ка років, і якщо б не карантинні обмеження, то від-
булася би минулого року. «На інтронізацію митро-
полита Бориса Ґудзяка 2019 року приїхало чимало 
друзів зі Львова, і ми почали обговорювати ідею 
провести збірку на підтримку студентів та проєк-
тів Українського католицького університету у Фі-
ладельфії. Ми одразу вирішили, що найкращим 

ДІАСПОРА: УКУ ПРОВІВ  
ПЕРшИй фОЛЬК-БАЛ «ПЕРЕЛАЗ» У СшА
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форматом буде фольк-бал "Перелаз", а найвідповід-
нішим місцем – територія Михайлівки, яка зокре-
ма виконує функції культурного-духовного осеред-
ку для українців у Філадельфії», – зазначив голова 
організаційного комітету Аскольд Сандурський.

Серед гостей фольк-балю була Надзвичайний 
та Повноважний Посол України в США Оксана 
Маркарова. Вона зазначила, що для неї це не про-
сто протокольна подія, а можливість продовжити 
традицію підтримки УКУ. «Навіть, якщо у мене був 
вибір багатьох місць, я була б саме тут. Ми з роди-
ною не пропустили жодної події УКУ ні у Львові, ні 
в Києві. І тепер, коли такий перший захід відбува-
ється тут, в Америці, звичайно, я не могла його про-
пустити, не лише як посол до США, але й як давній 
член кола друзів УКУ», – зазначила Пані-Посол.

Незважаючи на те, що у філадельфії «Перелаз» від-
бувався вперше, для  УКУ  – це  багаторічна традиція. 
То ж, щоб передати його атмосферу, зі Львова при-
їхав не лише проректор університету Мирослав 
Маринович, а й понад 40 українських підприємців, 
давніх приятелів та жертводавців УКУ, для яких ця 
забава вже давно стала улюбленим і звичним фор-
матом підтримки університету в Україні.

«Не знаю чи до Філадельфії на будь-яку іншу по-
дію приїжджали стільки людей так 
здалека. Це важливий прецедент. Фі-
ладельфійці, тепер нам треба разом 
їхати на гостину до Львова», – по-
жартував у своєму слові митрополит 
Філадельфійський, президент УКУ, 
архиєпископ Борис Ґудзяк.

Митрополит Ґудзяк подякував 
всім жертводавцям вечора, а також 
зазначив, що коло приятелів УКУ – 
це мережа. «Філадельфія належить 
до 20-ти міст, де є комітети, що під-
тримують УКУ. І ця мережа підтрим-
ки і любові, я переконаний, буде 
надалі трансформувати спільноту 
університету», – зазначив він.

Проректор УКУ Мирослав Мари-
нович також подякував глобальній 
спільноті українців за те, що вони 
дали УКУ важливих провідників. «Без 
вихованця Сиракуз і Гарварду влади-
ки Бориса Ґудзяка, українця з Бельгії  
о. Михайла Димида й низки ін-
ших діаспорних українців, УКУ був 

би безликим двісті двадцять якимось університе-
том, який би не зміг подолати генетичні пороки 
комуністичної освіти. УКУ об’єднав довкола себе 
тих українців, які задихалися в затхлій атмосфері 
«совка» і знайшли в університеті простір для само-
реалізації й натхненної праці».

Невід’ємною частиною «Перелазу» є благодійний 
аукціон мистецьких творів. Філадельфія не стала ви-
нятком – гостям довелося поборотися за 14 лотів, 
серед яких ікони та графіка відомих українських 
художників, намиста та дизайнерські ялинкові 
прикраси.

Музичну атмосферу вечора творив Віктор Мо-
розов, а окремим сюрпризом для гостей стала 
етнодискотека від Олега Скрипки, який завітав 
на філадельфійське свято.

Спонсорами події виступили Українська феде-
ральна кредитова спілка «Самопоміч», компанія 
«Міст» та Аскольд і Світлана Сандурські.

Фундаторами студентських стипендій стали 
доктор Юрій та пані Рома Темницькі; пані Оксана 

Бачинська-Тарасюк; доктор Андрій та пані Христи-
на Тершаковці; панство Степана та Юлії Шишка, 
а також парафія Успіння Богородиці в Перт-Амбой. 
До стипендійного фонду долучилися парафія свято-
го Йосафата в Трентоні, парафія святого Миколая 
в Пасейку, панство Ігор та Віра Жарий і численні 
благодійники. Панство Дурбаків своєю пожертвою 
підтримали розпис університетського храму свя-
тої Софії-Премудрості Божої. Найбільшу пожертву 
в сумі 20 тисяч доларів склав анонімний жертвода-
вець.

Під час вечора було оголошено, що професор 
Олег Третяк із сестрою Христиною пожертвували 
значку суму на заснування стипендійного фон-
ду для підтримки здібних студентів УКУ у пам’ять 
про їхніх батьків Марії і Костя.

Від імені спільноти Українського католицького 
університету дякуємо організаційному комітето-
ві на чолі з Аскольдом Сандурським за жертвенну 
працю з підготовки і проведення першого у США 
благодійного фольк-балю «Перелаз».

Ірина Мазур,  
почесний консул України в Пенсильванії.  

Джерело: інтернетсторінка УКУ
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Адріан Сливоцький – бізнес-футуролог, двічі 
входив до списку провідних світових бізнес-мисли-
телів (The Thinkers 50), а також до топ-25 кращих 
світових бізнес-консультантів. Один із найвизна-
чніших фахівців сучасного менеджменту, автор 
світових бестселерів з питань стратегічного 
управління, партнер компанії Oliver Wyman, член 
Дорадчої ради LvBS.

Мене просили говорити про успіх – 
по українськи, себто український успіх. 
Як він виглядає, як його осягнути? Чи я 
кваліфікований, аби відповісти на це 
запитання? Не знаю. Чи буду говорити 
багато речей, які вам не сподобаються 
і яких ви не хочете чути? Напевно.

Я буду говорити про 12 заповідей успіху та про 
одного учителя.

Уявіть собі дві великі кам’яні таблиці. На них ви-
різьблені заповіді.

Перша заповідь. Вивчіть англійську!
Досконало. До року. Ми про це говоримо роками. 
Прийшов час це завдання здійснити. Англійська – 
не просто мова. Це знаряддя. Це прямий доступ 
до інформації – технічної, бізнесової, мистець-
кої. Це інакше світобачення. Це інша культура. 
Це іспит на характер. Якщо я навчуся, досконало, 
до року, то можу здобути багато та перебороти усе.

Друга заповідь – поштівка з майбутнього – 
20 років
Треба написати її. Терміново. Чи хтось із вас отри-
мав поштівку з майбутнього? Ні? Тоді це прекрас-
на нагода.

Що написано на поштівці?
Від: Оксани
До: Оксани
Якщо ви не називаєтесь Оксана – вживайте ваше 

ім’я. Ким я хочу бути? До чого я хочу стреміти? Яке 
моє призначення?

Адже, якщо ми не маємо мети, ми, напевне, її 
не досягнемо. Що там побачимо? Хочу стати Шев-
ченком української прози. Хочу здобути золоту ме-
даль в Олімпіаді. Хочу розвинути найкращий стар-
тап в Україні. Хочу бути найкращою вчителькою 
фізики в Харкові.

Перестороги:
Це треба зробити сьогодні. Це можна змінити 
за рік, за два, за місяць – призначення не завжди 
легко відшукаєш.

Нікому про це не говори. Чому? Мій батько за-
вжди казав – «Не кажи гоп, поки не скочив». І все.

Дозвольте дати вам ще маленьку пораду. Постав-
те собі 10 років мораторію, аби говорити про те, 
які ми талановиті (я перший грішник:). Говорімо 
тільки про це: «Я створила/створив такі висліди. 
Я змінила/змінив дійсність таким чином». Це на-
багато коротша розмова. Але це єдине, що має зна-
чення.

Оноре де Бальзак сказав: «Немає великого та-
ланту без великої дисципліни». Аж болить це чути. 
Будьмо чесні з собою: ми всі думаємо, що талано-
виті – це найздібніші. Брехня. Неправда. Обмана. 
Блуд. Талант – не він, не вона, а я. Ну, і звичайна 
дисципліна. Особливо дисципліна тої поштівки 
з року 2041.

Третя заповідь – питання: чи я порожня 
склянка, чи я активний менеджер, 
керівник, господар свого власного 
навчання?
Порожня склянка входить у зал, кажучи учителе-
ві – я порожня склянка, вливайте у мене знання, 
ну, і обов’язково не забувайте там докинути багато 
анекдотів, щоб мене розсмішити, забавити.

Активний менеджер – ні, він/вона думають інак-
ше: Я відповідальна (ий) за своє навчання, я маю 
програму, хочу діяти, шукаю знання, щоби це 
навчання завершити. Шукаю знання в книжці, 
і в класі. Шукаю знання серед друзів і клієнтів.  

адріан сливоцький про 12 Заповідей 
УСПІХУ ТА ОДНОГО УчИТЕЛЯ

Адріан Сливоцький

Учасники фестивалю «Вітер На-Дії». С-на:«Вітер На-Дії»

https://ucu.edu.ua/news/adrian-slyvotskyj-pro-12-zapovidej-uspihu-ta-odnogo-uchytelya/?fbclid=IwAR1S-f0h7KuFhk-1-WsHuXtxWLfs-lw2uX2YQVWU02NZaU6tEro1sHoqfKc
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Шукаю знання з власних помилок. Шукаю і при-
кладаю. Знання без прикладання дорівнюють 
нулю.

Активний менеджер самонавчання за дуже 
короткий час знає, що найкраще навчання – на-
вчання через дію. ACTION LEARNING. І відповід-
но до цього організує свій час і діяльність. SELF 
LEARNING. ACTION LEARNING – це джерело ядер-
ної енергії для вашого розвитку, успіху, служіння. 
Дзен приказка каже: «Як учень готовий, то учитель 
з’явиться». А я кажу: не чекайте на учителя!

четверта заповідь. Слухайте ROCK and ROLL
Кожний хоче розшифрувати таємниці успіху Steve 
Jobs. Тисячі сторінок написано. І кожний переско-
чив найсуттєвіше. Стів одягав навушники і слухав 
Rock&Roll, Beatles, Rolling Stones, The Doors, ABBA, 
Linda Ronstadt, The Beach Boys.

Це створювало внутрішній розгін, який він пе-
рекладав на зовнішній світ – товарами, послуга-
ми, крамницями, рекламами. Ви маєте над Стівом 
перевагу. Стів, бідака, не слухав Братів Гадюкіних, 
в його музичній стрічці не було ані «Океану Ель-
зи», ані Марії Бурмаки, ані «Не Журись». Ви мо-
жете слухати і Beatles, і Бурмаку, і ABBA, і «Океан 
Ельзи».

Отож, слухайте Rock&Roll. Це безкоштовно – цю 
музику знайдете на Youtube.

П’ята заповідь – Етика
Ви скажете етика? При чому етика? Етика коштує. 
Етика гальмує політ моєї кар’єри.

Друзі, стережімося поверхового мислен-
ня. Я знаю, що телебачення плюс інтернет ско-
ротили тривалість уваги на сім секунд, але це 
не обов’язково. Пригляньмося ближче.

Кир Андрей шептицький сто років тому нас на-
вчав, що етика – це не перешкода, а двигун розви-
тку, загадкове, незрозуміле джерело необмеженої 
енергії. Не вірите – подивіться на Український ка-
толицький університет.

Не буду пояснювати, а запитаю – чому найкращі 

компанії та провідники найбільш етичні?
1. Munger + Buffett – Berkshire Hathaway
2. John Bogle – Vanguard
3. Scott Cook – Intuit
4.… – Pixar
5. Jim Sinegal – Costco
6. The Wegman Family
7. Sal Khan – Khan Academy
8. Jimmy Wales – Wikipedia
9. Fazle Hasan Abed – BRAC
10. Український католицький університет

Це неймовірний список! Кожна українська ор-
ганізація, ваша організація, повинна долучити-
ся до цього списку. Це змінить світ. Це не слова,  
це закон.

шоста заповідь – неприємна: не шукай 
натхнення, а шукай натиску!

Не вигоди, а натиску!
Джерела натиску?
1) реченець – вони в нас залагідні
2) конкурент – конкурент це подарунок
3) криза
4) катастрофа
5) бюджет – вони в нас занадто щедрі
6) неможливі цілі
Хочете поступу? Хочете прориву? – шукайте на-

тиску. Створіть натиск. Шукайте обмеження (часу, 
бюджету, неможливих цілей). Це залізний закон, 
так як закон фізики. Вигода, натхнення ніколи 
до прориву не довели. Ніколи. Ви самі це знаєте. 
Кожний з вас вже переживав цей досвід. Запряжіть 
його на користь ваших клієнтів.

Учитель
Ви вже здогадались хто є моїм учителем? Мій учи-
тель – митрополит Андрей Шептицький. Рекомен-
дую його кожному. Я в нього вчуся вже чотири роки.

Чотири роки тому я отримав цікавого елект-
ронного листа. Софія Опацька мені переслала роз-
діл книги пана Мирослава Мариновича про госпо-
дарське мислення і дію Кир Андрея. Прочитавши, 
я був приголомшений. Чому?

Не скажу – ви прочитайте і ви зрозумієте. Пере-
жийте це самі!! Подам тільки один приклад того, 
що я навчився. Тільки один. Про всі інші виміри 
його дії поговоримо пізніше.

фестиваль «Вітер На-Дії»

Мирослав Маринович, автор книги «Митрополит Андрей 
шептицький і принцип “позитивної суми”»

https://theukrainians.org/etyka-u-biznesi/
https://starylev.com.ua/mytropolyt-andrey-sheptyckyy-i-pryncyp-pozytyvnoyi-sumy
https://starylev.com.ua/mytropolyt-andrey-sheptyckyy-i-pryncyp-pozytyvnoyi-sumy


26листопад, 2021 р. • ч. 22 (3074) 

Повернутися до змісту. 

Як уважно прочитаєте про митрополита Андрея, 
пізнаєте дуже чіткий, стислий код його економіч-
ного мислення.

1. Якісний товар
2. Чесна ціна
3. Чесна платня
4. Постійне навчання
5. Співпраця – кооперація
6. Будь власником
Перевірте, докладно перевірте, досвід усіх цих 

компаній, які ми згадали раніше. Вони всі діють 
за цим кодом. Вони – винятки. Наша праця може 
цей стан змінити. Щоби це не були винятки, а рад-
ше новий стандарт господарської поведінки. І в 
Україні, і по цілому світу.

Сьома заповідь – не натхнення, а засіб
Хочете безмежного успіху? Не шукайте натхнення, 
шукайте засобу, методу, способу, виробничих хи-
трощів.

Подам приклад. Історія Йо-Йо Ма [амери-
канський віолончеліст китайського походжен-
ня, – ред]. Перший віолончеліст світу. Батько ска-
зав йому: «Вивчи один такт. Не дивись вперед, 
не дивись назад. Вивчи один такт. Коли, і тільки 
коли його опануєш, тоді почни вивчати наступний 
такт».

Друзі, шукаймо не натхнення, а геніальних за-
собів.

Восьма заповідь – одно слово – МЕРЕжА
Хочете малого успіху? Розвиньте мікроскопічну 
мережу – 10–20 осіб.

Хочете великого успіху? Розвиньте мережу 
на 100–200 осіб.

Хочете домогтись проривного вкладу в свою 
спільноту? Розбудуйте мережу на 500–1000 осіб.

Соліст не міняє дійсності. Відокремленість 
не міняє дійсності. На це потрібно команду, та не-
ймовірно обширну мережу. Ця праця неймовірно 
тяжка. І неймовірно потрібна.

Дві засади митрополита Андрея 
допоможуть:
1. Автентична любов до ближнього (так, ви може-

те допомогти тим, хто у вашій мережі).
2. Кооперація на особистому рівні.

Дев’ята заповідь – постійно, щодня, 
на кожному кроці – шукайте асиметрії
Друзі, признаймо, ми в нашому розвитку позаду. 
Ми потребуємо знайти можливості на диспропор-
ційний удар, хід, диспропорційну віддачу.

Суть асиметрії – гранично відмінний, несподіва-
ний підхід, і диспропорція. За вклад долара – очі-
кую віддачі не 20 відсотків, а 20 разів.

Цю дисципліну асиметрії нас навчили найкра-
щі стартапи в світі – включно з нашими україн-
ськими. Такі як GitLab, Grammarly, People.ai, Ring, 
Djooky, Petcube, MacPaw та інші. Підсумки можете 
прочитати в книзі «Давид перемагає». Прикладан-
ня робіть у вашій організації щодня.

Ми занадто бідні, щоби працювати тільки за-
для пропорційної віддачі. Щоб вирватися з нашо-
го зачарованого кола, мусимо навчитись мислити 
і діяти радикально інакше.

Десята заповідь – ефект Джека Ма

Митрополит Андрей шептицький.  
Світлина із сторінки Лідії Мідик у фБ

Книга Адріана Сливоцького «Давид перемагає:  
дисципліна неспівмірної перемоги»

Джек Ма. С-на: inbusiness.kz
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Хто найважніша китайська особа останніх 20-ти 
літ? Це прекрасне питання і заслуговує інтенсивно-
го обговорення і дебатів. На мою скромну думку, 
відповідь неоднозначна. Зауважте – всі, по цілому 
світі, знають Джека Ма. І це не важливе. Важливе 
те, що кожна, без винятку, суперталановита 16-літ-
ня китайська людина знає Джека Ма, знає і озвучує 
шість чародійних слів:

Він міг.
Я зможу.
Я зроблю.
Ефект Джека Ма – це як атомна бомба для роз-

витку: взірець, мотивація, метод та енергія.
Джек зрозумів одну кардинальну річ: не виста-

чає геніально діяти, потрібно також вкласти труду, 
щоби бути знаним.

Дорогі – працюйте проривно! Дайте про себе 
знати. Тоді, тяжко буде підрахувати, скільки ви  
добра створили.

Одинадцята заповідь – одне слово – гумор
Ні, неправильно. Два слова – УКРАЇНСЬКИЙ ГУ-
МОР. Для проривного успіху – це необхідно. Не ро-
зумієте? Прочитайте Гоголя.

Але він писав російською!!! Друзі, Гоголь міг 
писати німецькою, англійською, французькою, 
китайською. Прочитайте будь-яку сторінку, і ви 
пізнаєте, що це український письменник. Він пи-
сав російською, бо тоді ще не виникла українська 
мова міста.

Прочитайте Гоголя, прочитайте Лиса Микиту 

(так, ще раз), прочитайте Жадана та багато інших. 
У неймовірно трудних історичних обставинах у нас 
виникла така потужна підземна течія нестримного 
гумору. Вивчім його, і розвиваймо його далі.

У часах великої скрути все саме той вибір –  

пігулка проти депресії, або прекрасний україн-
ський гумор.

Дванадцята заповідь – українська мова, 
досконало
Я знаю, що ви думаєте: «Адріан все собі протирі-
чить». Каже не говорімо, які ми талановиті, а ці-
лий час говорить про талант. Каже не чекайте 
на учителя, а тоді каже шукайте учителя. Каже, 
що англійська мова – найважніша, а тепер скаже, 
що українська мова – найважніша.

Маю для вас дві відповіді:
1) Дякую, що дочитали, а не дрімали.
2) Якщо ви шукаєте великого, недрібничкового 

успіху, то протилежності та парадокси чекатимуть 
на вас на кожному кроці. Обіцяю. Отже: GET OVER 
IT! AND MOVE ON!

Отже, українська мова – досконало. Чи хтось 

із нас, тут, сьогодні, вивчив цю мову – доскона-
ло??? Друзі, якщо ми не прочитали кожний есе 
Юрія Шевельова, ми ще не зрозуміли потенціа-
лу цієї мови. Якщо ми не прочитали двосторін-
кові (так 2-сторінкові) речення Оксани Забужко 
та Емми Андієвської, то ще не зрозуміли потенці-
алу та потужності цієї мови. Якщо ми не читаємо 
ретельно «Форбс Україна», ми ще не схопили по-
тенціал та потужність цієї мови.

Другий аспект. Українська мова – це не мова, 
а воїн. Назвіть мені другу мову на цілій Земній 
кулі, яку вже кілька століть ретельно старались 
стерти і викорінити? А в міжчасі, скажім всі разом: 
«Вітайте Пана Валуєва!».

Українська мова – це не питання мови, це пи-
тання характеру. Нашого характеру. Твердості. 
Самопошани. Витривалості. Гордості. Мова – воїн. 
Хто інший таке має?

Але, Адріяне, що це має до діла з моєю 
кар’єрою? – запитаєте ви.

Якщо ви не воїн, у вас не буде кар’єри. Якщо у 
вас бракує характеру, у вас не буде кар’єри.

Але є і ще один момент, а саме дисципліна дво-
мовності. «ДД» і умовний розвиток. Не знаєте ДД? 
Ось що. Коли я пишу англійський текст, на проти-
лежній сторінці пишу український. Коли я пишу 
український текст, на протилежній пишу англій-
ський. Не важливо, чи пишу для УКУ, чи для Forbes, 
чи для UGS, чи для Z Club. Кошт часу? – 2х, очевид-
но. Якість мислення – 10х. Попробуйте, побачите.

ДД – дисципліна двомовності – чудо.

Книга Івана франка «Лис Микита». С-на: yakaboo.ua

юрій шевельов, українсько-американський вчений-гуманітарій; 
славіст, мовознавець, літературознавець. С-на: uainfo.org
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Повернутися до змісту. 

Наступні два десятиліття ми побачимо приско-
рену еволюцію української мови в усіх галузях. 
Приєднаймось до цього процесу і підсильмо його. 
Це буде неймовірна насолода.

***
Закінчую учителем.
що мене навчив митрополит Андрей шептицький? 

що мене вчить Кир Андрей щотижня?
Що ми не маємо найменшого поняття того, чого 

ми спосібні. Зважте многовимірність праці та до-
сягнень Кир Андрея:
• економічне мислення і дія
• міжконфесійне
• закони політичного дискурсу
• підтримка студентів
• підтримка здоров’я – шпиталь і клініка
• підтримка жінок – школа, клініка, підприєм-

ницькі вклади
• підтримка митців – фотостудія, малярська сту-

дія, кіностудія
• глобальна дія
• і. т. д. і. т. д. і. т. д.

Шептицький – загадка, що показує нам, на що 
ми спосібні. Що він вчить нас щотижня? Добро-
зичлива, товариська розмова. Слухає, не засуджує, 
а формулює питання, для підказки, звертається 
до первозасад. А найчастіше, коли виникає трудне 
рішення, скаже: «Адріане, котре рішення ти відчу-
ваєш в нутрі, котре рішення правильне? Як би ти 
хотів, щоб тебе трактували?». Робимо правильне 
рішення і рухаємось далі.

Що вчить? Що глибока духовність і вершинний 
прагматизм – це не парадокс. Це необхідність. 
Прекрасна, радісна необхідність.

***
Між іншим, друзі, чому 12 заповідей, а не 10? 

Відповідь – дух здорової конкуренції.

Мойсей дає 10 заповідей, а ми мусимо додума-
тись до 12. До речі, прочитайте есе Юрія Шевельова 
про «Мойсея» Івана Франка. Есе називається «Дру-
гий Заповіт». А відтак, прочитайте Франка «Мой-
сей». Гарантую – не пошкодуєте.

Промова виголошена  
на фестивалі «Вітер На-Дії» у рамках дискусії 

«Рецепт успіху – Ukrainian version», 12. 09. 2021 р.  
Джерело: пресслужба УКУ

Митрополит Андрей шептицький. С-на: Ecclesiast – історія УГКЦ
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