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30 квітня – 2 травня 2022 року апостольський екзарх для українців візантійського 
обряду в Німеччині та Скандинавії владика Богдан Дзюрах здійснив свій перший 
візит до громади Української Греко-Католицької Церкви у Стокгольмі (Швеція).

ВІДВІДИНИ КАТЕХИТИЧНОЇ ШКОЛИ ТА МОЛЕБЕНЬ ЗА МИР В УКРАЇНІ

У  перший  день  перебування  у  столиці  Королівства  Швеція  апостольський 
екзарх  у  храмі  отців-єзуїтів  в  центрі  Стокгольма  зустрівся  з  катехитами 
і дітьми катехитичної школи місцевої греко-католицької громади Блаж. свщмч. 
Климентія  Шептицького.  У  розмові  з  дітьми  владика  Богдан  поцікавився 
знаннями, які вони набули останнім часом в ході катехитичних занять, а відтак 
поспілкувався з ними про свято Воскресіння.

Після відвідин катехитичної школи апостольський екзарх зустрівся з отцями-
єзуїтами  місцевої  парафії  –  о.  Стефаном  Дартманом,  ТІ,  який  свого  часу  був 
Генеральним директором Благодійного фонду німецьких католиків «Реновабіс» 
та  його  співбратом  у  монашестві  о.  Домініком.  У  ході  братерської  розмови 
владика Богдан представив суспільно-політичну ситуацію в Україні, спричинену 
військовою агресією Росії, та розказав про роль УГКЦ в Україні та на поселеннях 
у подоланні гуманітарних наслідків цієї війни.

ВІДБУВСЯ ПЕРШИЙ ДУШПАСТИРСЬКИЙ ВІЗИТ 
ВЛАДИКИ БОГДАНА ДЗЮРАХА ДО ШВЕЦІЇ

 10.05.2022 р. 

НОВИНИ Апостольського екзархату у Німеччині та країнах Скандинавії
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Того ж вечора владика Богдан 
відправив Молебен до Пресвя-
тої Богородиці за участі членів 
громади у храмі Святого Стефа-
на, де регулярно відбуваються 
богослуження греко-католиць-
кої  громади.  Греко-католики 
під  проводом  свого  єпископа 
молилися  за  мир  на  рідних  
землях.

У  проповіді  владика  Богдан, 
пригадавши  чудо  в  Кані  Гали-
лейській, представив спосіб за-
ступництва  Пресвятої  Богоро-
диці за своїх дітей. Перш за все 
вона, як завбачлива Матір, ба-
чить нужди і потреби своїх ді-

тей на цьому світі та, випереджуючи навіть їхні прохання, сама перша заносить 
благальні молитви перед Престол Свого Сина і Господа. Відтак Пречиста Діва, – 
за  словами  екзарха,  –  пору-
шує серця людей, щоб допо-
могли зарадити потребі, так 
як  це  було  в  Кані  Галилей-
ській,  коли  Богородиця  за-
кликала  слуг  і  заохотила  їх 
робити все, що скаже їм Ісус. 
Таким  чином  довершуєть-
ся чудо заступництва  Божої 
Матері  за  своїх  страждаю-
чих дітей. Наслідуючи Бого-
родицю, ми теж маємо три-
вати у благальних молитвах 
за мир і спокій в нашій Бать-
ківщині,  а відтак  бути гото-
вими  нести  посильну  поміч 
всюди  там,  де є  така  потре-
ба  і  можливість,  –  заохотив 
зібраних  вірних  апостоль-
ський екзарх.

Після Молебню відбулася зу-
стріч з парафіянами, під час 
якої  присутні  мали  нагоду 
розповісти  своєму  єписко-
пові про стан душпастирства 
в  Стокгольмі,  поділитися 
своїми  потребами,  надіями 
та  сподіваннями.  Зокрема, 
наголосили  на  необхіднос-
ті  мати  стале  приміщення 
для  богослужень,  а  також 
відповідні  зали  та  класи 
для  парафіяльних  зібрань 
та катехитичних занять.
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БОЖЕСТВЕННІ ЛІТУРГІЇ З НАГОДИ ПАРАФІЯЛЬНОГО ПРАЗНИКА  
ТА ОСВЯЧЕННЯ ХРАМУ СИРІЙСЬКИХ КАТОЛИКІВ

У неділю, 1 травня, апостольський екзарх у співслужінні о. Андрія Мельничу-
ка, місцевого душпастиря, відслужив Божественну Літургію для вір них греко-
католиків. Храм був заповнений молільниками, в тому числі і новоприбулими 
з України. Оскільки за григоріанським календарем того дня була Неділя мироно-
сиць, владика Богдан у своїй проповіді використав приклад праведного Йосифа 
з Ариматеї та жінок-мироносиць для роздумів над двома аспектами християн-
ського покликання, а саме – відважною вірою та вірною любов’ю. Проповідник 
закликав присутніх берегти скарб віри, який вони принесли зі собою з рідної 
землі та не вагатися визнавати свою віру серед переважно байдужого до релігій-
них цінностей суспільства. Він також підкреслив цінність щоденної дискретної 
жертовної любові, якою служили Ісусові жінки-мироносиці і до якої покликаний 
кожен Христовий учень.

Пополудні того ж дня апостольський екзарх взяв участь в освяченні храму сирій-
ської католицької громади Антіохійського патріархату, який передала у користу-
вання цій громаді місцева римо-католицька дієцезія. Освячення здійснив Глава 
Сирійської Католицької Церкви Патріарх Антіохії Ігнатій Юсіф ІІІ у співслужінні 
єпископів та численного духовенства цієї Церкви, а також запрошених гостей, 
серед яких був очільник місцевих римо-католиків Його Еміненція Ларс Андерс 
кардинал Арбореліус. Після Чину освячення храму та Божественної Літургії був 
освячений меморіальний знак в пам’ять жертв різні 1915 року, яку здійснили 
над сирійцями турки Османської імперії.

Після  урочистостей  відбулася  робоча  зустріч  апостольського  екзарха 
для  українців  візантійського  обряду  в  Німеччині  та  Скандинавії  з  очільни-
ком  Римо-Католицької  Церкви  в  Швеції  Ларсом  Андерсом  кардиналом  Ар-
бореліусом.  Владика  Богдан  подякував  кардиналові  Андерсові  за  усесто-
ронню  підтримку  українського  душпастирства  на  теренах  Королівства, 
а особливо за численні знаки солідарності з боку особисто кардинала та усієї 
католицької спільноти Швеції в обставинах теперішньої російської війни про-
ти України. Відтак співрозмовники обговорили подальші кроки для запевнення  



7ЧЕРВЕНЬ, 2022 р. • ч. 11 (3087) 

Повернутися до змісту. 

духовної опіки українців, які прибувають до Швеції. Кардинал Арбореліус ви-
явив готовність сприяти залученню до душпастирства ще одного українського 
греко-католицького священника на теренах Швеції.

ВІЗИТ ДО ПОСОЛЬСТВА УКРАЇНИ ТА ДО ЦЕНТРАЛЬНОГО ОСІДКУ «CARITAS»

Останнього  дня  перебування  у  Стокгольмі  владика  Богдан  здійснив  візит 
до  Посольства  України  в  Королівстві  Швеція,  де  провів  робочу  зустріч 
з  Надзвичайним  і  Повноважним  Послом  України  в  Швеції  п.  Андрієм 
Плахотнюком.  У  ході  бесіди  сторони  обговорили  питання  міжнародної 
підтримки України в умовах російської агресії, і зокрема підтримку біженців, які 
прибувають з України до Королівства Швеція. Посол України відзначив авторитет, 
яким втішається українська греко-католицька громада, а особливо її душпастир 
у  Стокгольмі  о.  Андрій  Мельничук.  Він  поділився  своїми  спостереженнями 
щодо покращення співпраці між церковними та громадськими організаціями 
у  Швеції  та  висловив  запевнення  у  своєму  сприянні  усім  ініціативам,  які 
консолідують українство і сприяють остаточній перемозі українського народу 
у теперішній війні.

Зі  свого  боку  владика  Богдан  подякував  Послові  за  розуміння  важливості 
духовної  складової  в  опіці  над  українцями  на  поселеннях  та  висловив  свою 
готовність до подальшої співпраці задля служіння нашим краянам за кордоном 
та  у  підтримці  українського  народу  на  матірних  землях.  Співрозмовники 
також  обговорили питання  вшанування  жертв  Голодомору  та  популяризацію 
української  культури  і  духовності  в  країнах  новітнього  поселення  наших 
земляків. На закінчення зустрічі апостольський екзарх подарував Послові книгу 
про історію та духовність УГКЦ та свій збірник проповідей на неділі церковного 
року.

Відтак  апостольський  екзарх  відвідав  місцевий  осідок  Благодійного  фонду 
«Caritas»,  в  якому  зустрівся  з  працівниками  та  Генеральним  Секретарем 
організації п. д-ром Джорджом Йосефом. Пан Йосеф за останні два місяці кілька 
разів побував в Україні, зокрема у Києві, Бучі, Ірпіні, Львові, і міг на власні очі 
переконатися про жахіття, які спричинила російська агресія проти українського 
народу. То ж справою честі він назвав підтримку України та поміч українським 
біженцям, які прибули до Швеції.

«Ваш люди унікальні, вони, навіть за-
знавши  безміру  страждань,  зберіга-
ють  власну  гідність  і  відзначаються 
високою  культурою.  За  мою  багато-
літню  працю  в  структурах  Карітасу 
я вперше зустрічаю таких благородних 
людей», – зазначив п. Джордж Йосеф. 
Зі свого боку владика Богдан щиро по-
дякував  працівникам  та  жертводав-
цям  «Карітасу»  і  запевнив  про  вдяч-
ність  українського  народу  та  про 
молитву  за  них  всього  віруючого  Бо-
жого люду України.

Пресслужба Апостольського екзархату 
в Німеччині та Скандинавії
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Коли пізнаємо християнство, то інколи нам може 
здаватися, що воно закликає відмовитися від цього 
земного буття й цілковито зосередитися на Богові. 
Занедбати все, що тут робиш, свої громадянські 
та подружні обов’язки, а перейнятися лише Царством 
небесним. Але це зовсім не так.

Зі свого досвіду знаємо, що, зміцнюючи свої стосунки 
з  небесним  Отцем,  змінюючись  внутрішньо,  бачимо 
зміни в усіх ділянках нашого життя. Тому Господь і каже: 
«Шукайте найперше Царства небесного», бо де є Цар-
ство, там є Бог! Адже коли ми знаходимо Бога, тоді Гос-
подь додає: «Все додасться вам!». Значить, і все інше ви-
рішиться!

У Бозі починаємо ро-
зуміти,  що  є  істин-
ним добром для нас; 
що,  як  і  коли  маємо 
чинити і як будувати 
свої стосунки з інши-
ми!  Шукаючи  Бога 
і  Його  Царства,  по-
бачимо, як все стане 
на свої місця! Господь 
недарма  каже:  «Шу-
кайте перше Царства 
небесного, а все інше 
вам додасться!».

Владика Венедикт 
Алексійчук,

з ФБ

«ШУКАЙТЕ ПЕРШЕ ЦАРСТВА НЕБЕСНОГО,  
А ВСЕ ІНШЕ ВАМ ДОДАСТЬСЯ!»

 10.05.2022 р. 

Арсен Береза, «Розп’яття» 
Джерело: iconart-gallery.com
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•  Помер перший президент України Леонід Кравчук.

•  Українська  армія  продовжує  контрнаступ  на  північний  схід  від  Харкова. 
Звільнено ще кілька сіл, зокрема, Черкаські Тишки й Руські Тишки.

•  Німеччина  виступає  за  повноправне  членство  України  в  Європейському 
Союзі,  заявила  під  час  візиту  до  Києва  міністерка  закордонних  справ 
Німеччини Анналена Бербок.

•  Угорщина підтримує членство України в ЄС та НАТО і не блокуватиме вступ 
України до цих об’єднань, заявив посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто.

•  Сейм Литви визнав дії Росії в Україні геноцидом, а саму Росію – терористичною 
державою.

•  США на рік скасували мита на імпорт української сталі.

•  Якщо Україна виграє битву за Донбас, то перемогою у війні вважатиме вже 
не відведення росіян на позиції, які вони займали до 24 лютого, а звільнення 
всіх  українських  територій,  заявив  міністр  закордонних  справ  України 
Дмитро Кулеба.

Слава Україні!
Володимир В’ятрович,  

з ФБ

 10.05.2022 р. 

МИ З УКРАЇНИ. ГОЛОВНЕ ЗА ДЕНЬ

Похорон першого президента України Леоніда Кравчука.
Світлина: В’ячеслав Ратинський /REUTERS/
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Департамент військового капеланства Патріаршої курії Укра-
їнської Греко-Католицької Церкви підготував, а видавництво 
«Свічадо» надрукувало короткий збірник засад християнського 
вчення стосовно моральних аспектів військової служби в умо-
вах війни – «Катехизм християнського воїна».

Кореспондент  АрміяInform  зустрівся  з  одним  з  авторів  цього 
збірника,  заступником  керівника  Департаменту  військового 
капеланства Патріаршої курії УГКЦ військовим капеланом Ан-
дрієм Зелінським. У центрі розмови – ідея зазначеного видання 
та його наповнення.

ПОРАДИ НА ЧАС БОЙОВИХ ДІЙ

1.  У  моторошні  часи,  коли  безлад  і  страх 
навколо затьмарюють спокій і мир, тіль-
ки світло надії може розвіяти темряву.

2.  Не дозволяй сум’яттю й тривозі сіяти мо-
рок розпачу у твоєму серці. З нами Бог, 
коли ми з Богом. Тому не припиняй ві-
рити в остаточну перемогу Добра.

3.  Молитва  –  це  спілкування  з  люблячим 
Богом. Не припиняй спілкуватись з Ним, 
розповідати  Йому  про  свій  страх,  гнів, 
біль і сподівання.

4.  З  якими  б  викликами  тобі  не  довелося 
зустрітися,  завжди,  за  будь-яких  обста-
вин, залишайся людиною.

5.  Коли страх починає долати твої переко-
нання й пронизувати тіло й душу, не зда-
вайся: думай про всіх, кого любиш, і про 
тих,  хто  любить  тебе.  Що  б  не  діялося 
навколо, про тебе завжди пам’ятають ті, 
для кого саме ти в цьому світі є найкра-
щим і найдорожчим!

6.  Пам’ятай:  найважливіше  та  найкраще 
у твоєму житті – завжди попереду.

7.  Не забувай про слабших духом, про тих, 
хто потребує твоєї підтримки. Будь ще-
дрим на братню любов. Відчувай відпо-
відальність за свого побратима.

8.  Ніколи не втрачай почуття гумору. Якою 
б страшною не видавалася загроза, твій мудрий гумор змусить її знітитися.

9.  Залишайся справжнім – зберігай вірність: військовій присязі, рідним і коханим, 
батькам і дітям, Богові і Україні.

10.  Якою б темною не була ніч, світанок завжди неминучий!
Джерело: сайт Патріаршої катехитичної комісії

 11.05.2022 р. 

«КАТЕХИЗМ ХРИСТИЯНСЬКОГО ВОЇНА» – 
збірник засад християнського вчення стосовно моральних 

аспектів військової служби в умовах війни

Іван Марчук, «В тривозі…»
Джерело: «Укрінформ»

https://ct.ugcc.ua/catechism/catechism-books/40217?fbclid=IwAR0VQRTGvBGNhmS1BGLMuRWLo25_lBs6JOOWyiMDmDT7cFhu0vwTlod-FfU
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Виходячи з міжнародного досвіду, розмінування 
українських територій може тривати від 5 до 10 
років. Про це повідомив начальник управління 
організації піротехнічних робіт та гуманітарного 
розмінування ДСНС Олег Бондар.

За  його  словами,  одним  із  найбільших  нега-
тивних  наслідків  вторгнення  на  територію 
України  російських  військ  стало  масштабне 
забруднення  територій  та  населених  пунктів 
вибухонебезпечними  предметами,  зокрема 
тими,  застосування  яких  заборонене  міжна-
родними конвенціями.

Бондар уточнив, що ворог застосовує дистан-
ційні системи мінування, цинічно встановлює некеровані мінні загородження 
на території населених пунктів і залишає після себе велику кількість особливо 
небезпечних  спеціально  встановлених  вибухових  пристроїв,  які  несуть  смер-
тельну небезпеку і загрозу мирному населенню.

«Ці міни та боєприпаси виявлялися на територіях Київської, Чернігівської, Хар-
ківської, Сумської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької 
і Луганської областей. Загальна кількість різноманітних мін, касетних елемен-
тів  та  спеціально  встановлених  вибухових  пристроїв  становить  близько  10 % 
від усіх виявлених і знешкоджених вибухонебезпечних предметів», – додав він.

Як повідомлялося, у Міністерстві внутрішніх справ створили Міжнародний ко-
ординаційний центр із питань гуманітарного розмінування.

Джерело: «Укрінформ»

РОЗМІНУВАННЯ УКРАЇНИ МОЖЕ ТРИВАТИ 
5–10 років – ДСНС

 11.05.2022 р. 

Пес «Патрон» служить 
у команді піротехніків 

і щодня допомагає саперам 
розміновувати територію, яка 

була окупована російськими 
військами. Він має свій акаунт 

в Instagram, за яким стежать 
273 тис. підписників. За три 

місяці війни «Патрон» став 
улюбленцем багатьох українців 

та користувачів Інтернету 
у всьому світі.

Текст: «Факти»;  
світлина: «Вікіпедіа»
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Третій місяць триває повномасштабне вторгнення. Втім, ворог 
не зміг здолати Україну ні за три дні, ні за два місяці, ні  
«до 9 травня», як планував.

Першою фазою війни можна вважати період, коли у РФ були 
сподівання завершити війну швидко. Метою №1 цього пері-
оду було захоплення Києва і відповідно встановлення конт-
ролю над усією територією України. Натомість у першій фазі 
війни Росія отримала стратегічну поразку, а Збройні Сили 
України успішно виконали свою задачу, не допустивши за-
хоплення столиці.

Після цього програшу російської армії війна перейшла у затяжну другу фазу, РФ 
скорегувала цілі та де в чому змінила тактику  і стратегію ведення війни. По-
переду нас очікує надзвичайно складний і тривалий етап боротьби до повного 
звільнення наших територій у міжнародно визнаних кордонах. Адже в Росії ще 
багато ресурсів, техніки, вона здатна мобілізувати людей до війська.

ВІЙНА ПЕРЕХОДИТЬ У НОВУ ФАЗУ
 11.05.2022 р. 

«07.05.2022 р. Чернігівщина. Велетенські САУ дорогою на Ніжин. Кількість 
і розміри розбитої ворожої техніки просто вражає. Тому важко оцінити подвиг 
ЗСУ, які зупинили в районі Перемоги й північніше наступ нелюдської армади. 
Це щось фантастичне». Роман Маленков разом з Максимом Назаренком
Джерело: сторінка у ФБ Олександра Палія
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26 квітня на базі Рамштайн відбулась історична зустріч, під час якої очільники 
оборонних відомств понад 40 країн визначили нову ціль вільного світу – не зу-
пинити, а перемогти Кремль. У США вже підписано закон про ленд-ліз. Диску-
тується законопроект щодо обсягів допомоги. Ми отримуємо підтримку від ЄС, 
Канади, інших держав на двосторонньому рівні.

По суті, відкрився «другий фронт» проти РФ. Тобто у нову фазу війни ми входимо 
на тлі зміни глобального ставлення до відсічі Росії. Попри шалений тиск та ра-
кетні обстріли, Росія заганяє себе в ситуацію, коли не зможе перемогти у війні 
ресурсів. Разом з тим ми повинні розуміти, поки західна зброя надійде у такій 
кількості, щоб врівноважити потенціал і забезпечити перевагу, пройде час. Саме 
тому нас очікують декілька надзвичайно складних тижнів чи навіть місяців.

За 76 днів в оборонній сфері сталися тектонічні зміни і ми вже маємо відчутні резуль-
тати. По-перше, на фронті, крім джавелінів та стінґерів вже застосовуються аме-
риканські гаубиці калібру 155-мм, триває процес надходження західної броне-
техніки та іншої зброї. Три місяці тому це вважалося неможливим. […]

Не  секрет,  що  на  початку  були  помітні  складнощі  з  забезпеченням  засобами 
індивідуального захисту. Адже було мобілізовано сотні тисяч людей, крім цьо-
го буквально за тиждень понад 100 тис. осіб вступили до лав Сил ТрО. В перші 
тижні величезну допомогу надали волонтери. Велика їм за це подяка. Завдяки 
мобільності, вони швидко закривали нагальні потреби. Зараз ситуацію змінено.

Міністерство оборони орієнтується на те, що треба буде забезпечити усім необхідним 1 
мільйон осіб. Це регулярна армія, сили ТрО, мобілізовані, корпус резерву, запаси 
на оновлення, потреби інших складових сектору оборони та безпеки.

Відповідно до настанов Уряду, ми робимо стратегічну ставку на розвиток україн-
ського виробництва. Це стосується і бронежилетів, і шоломів, і форми, і сухпай-
ків тощо. Наші виробники, які відповідають вимогам до якості, вже завантажені 
замовленнями до кінця року, є чіткій ґрафік постачання. Крім цього, аби швид-
ко задовольнити потреби, Міноборони імпортує необхідне для армії та шукає 
міжнародну технічну допомогу. […]

Ганна Маляр, заступник міністра оборони України
Джерело: сайт МО України

04.05.2022 р. Змучені, сповнені жаху та болю обличчя українців, яким вдалось 
евакуюватись з Харкова, що перебуває під постійними обстрілами росіян
Джерело: Телеканал УНТ

https://unt.ua/news-suspilstvo-events/109792-ros-ys-ke-vtorgnennya-v-ukra-nu-ce-zmuchen-spovnen-zhahu-ta-bolyu-oblichchya-ukra-nc-v-yakim-vdalos-evakuyuvatis-z-harkova-scho-perebuva-p-d-post-ynimi-obstr-lami-ros-yan.html
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Захисниця  Маріуполя  Валерія  Карпіленко 
(«Нава»)  вийшла  заміж  за  свого  коханого  Ан-
дрія  («Борода»)  у  підвалі  оточеного  окупанта-
ми заводу «Азовсталь». Закохані встигли побути 
щасливими лише три дні. Потім чоловіка вбили 
російські  загарбники  під  час  штурму.  Наречені 
побралися 5 травня – у день створення Окремого 
загону спеціального призначення «Азов». У при-
сутності побратимів Андрій та Валерія обміняли-
ся імпровізованими обручками із фольги. Історію 
свого кохання жінка розповіла в Instagram.

Три дні ти був моїм законним чоловіком. І цілу вічність 
ти – моє кохання. Мій рідний, мій турботливий, мій 
мужній…

Ти був і є найкращий. Мені лишилося твоє прізвище, 
твоя любляча родина і спогади про щасливий час ра-
зом. Ти був таким хоробрим і позитивним, ти був стале-
вим і справжнім сином своєї країни. Прикордонником 
і в цей важкий час – азовцем у великій родині «Азов-
сталі», завжди вірний своїм побратимам і боротьбі 
за Україну.

Ти писав вірші, ти цікавився всім, ти любив подоро-
жі і ніколи не сидів на місці. Кожен день з тобою був 
яскравим. Ти так любив людей і був завжди відкритим 

та позитивним! Ти втілював мої 
і свої мрії. Ти сприймав мене 
такою, якою я є і дуже любив. 
І я тебе любила і люблю. Я не 
можу цього зрозуміти і при-
йняти.

В останню зустріч ти просив 
мене вибратися, а я просила 
тебе вижити. Та звідси 
вибралася твоя душа, а я все 
ще жива і тут… І маю ще якось 
боротися.

Кохаю всім серцем, мій Андрій 
– мій «Борода». Слава моєму 
Герою!

Джерело: УНІАН; стаття 
повністю за посиланням

 12.05.2022 р. 

ТРАГІЧНА ІСТОРІЯ КОХАННЯ ЗАХИСНИКІВ 
МАРІУПОЛЯ

https://www.unian.ua/society/ne-vstigli-nabutisya-razom-zahisnicya-azovstali-vtratila-cholovika-cherez-tri-dni-pislya-vesillya-foto-novini-ukrajini-11822775.html
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Після двох тижнів війни в Києві, коли навколо прилітали 
ракети і гучно спрацьовувала ППО (не дуже далеко від нас 
збили ракету), а дорога на діаліз для тата займала 4,5 го-
дини в один кінець, а туди-назад – 9, ми вирішили поїхати. 
Обрали Коломию в Івано-Франківській області. Так на май-
же два місяці я стала ВПЛ. За цей час зі мною сталися кілька 
відкриттів.

1. ЛЮДИ
Люди – це Україна. Якщо коротко, то такої любові, такого бажання 
допомогти я навіть уявити не могла. Нам допомагали всі, хто міг. 
Ще і вибачалися, якщо щось не виходило з першого разу.

По дорозі ми не встигали доїхати до Коломиї, шукали ночівлю, нас 
прихистила родина знайомого. І мало того, що вони були дуже гостинними о першій го-
дині ночі, коли ми до них дісталися, вони на наступний день повезли показати нам Дніс-
тер, його красу і велич. А потім все пропонували нам лишатися, якщо ми не знайдемо, 
де жити в Коломиї. Ця сім’я на наступний день прийняла 12 людей, які тікали від війни.

У Коломиї нам двічі пощастило з родинами, у яких ми жили. Це інтелігентні і надзви-
чайно цікаві люди. І розмови з ними – це завжди було колосальне задоволення. Обидві 
родини достойні окремого поста.

2. ІСТОРІЯ
У Коломиї я цікавилась історією міста. Ми намагались трохи гуляти. А потім голова другої 
родини, яка нас прихистила, дав мамі почитати двотомник про історію Коломиї у період 
з 1919 по 1941 роки. Там було про всю Галичину. Я встигла прочитати небагато, але це на-
стільки цікаво, що я вже купила ці книжки і читаю зараз. Навіть попри те, що я вчила іс-
торію, я знаходжу дуже багато нового. І якось по-новому осмислюю становлення Нашої 
держави. Скільки зрад було на нашому шляху…

3. МОВА
Тут у мене було дві зовсім різних ситуації. На самому початку мене запросили на місце-
вий канал (у Франківську) давати інтерв’ю. Я тільки приїхала з Києва, над моїм містом 
висіла загроза, а я від кожного гучного звуку здригалася. В ефірі ми говорили про різні 
речі. І в кінці журналістка спитала мене про мову, мовляв, тепер же люди мають перейти 
на українську, бо російська – це мова аґресора. Я відповіла, що вцілому так, але у нас пу-
блічно українська мова всюди, а приватно хай люди самі вирішують як спілкуватись і не 
треба на них тиснути – все буде добре і з часом вони перейдуть. Схоже, журналістка мою 
позицію не зрозуміла.

Коли тато помер, ми зібрались в Київ. Перед від’їздом ми прощалися з родиною, яка нас 
прихистила. І крім купи приємних слів я почула: «Дякуємо, що спілкувалися з нами 
українською». І знаєте, це так боляче мені різонуло. Бо українці в Україні дякують 
за те, що до них українці говорять українською мовою!!! Усвідомили? Як протягом всієї 
боротьби нашої країни за незалежність, всі ці віки знущалися з нашої мови, культури, 
історії, що ця ситуація стала можливою!

 12.05.2022 р. 

ДЯКУЄМО, ЩО СПІЛКУВАЛИСЯ З НАМИ 
УКРАЇНСЬКОЮ…



16ЧЕРВЕНЬ, 2022 р. • ч. 11 (3087) 

Повернутися до змісту. 

4. ЦЕ Я Б АДРЕСУВАЛА РОСІЯНАМ, АЛЕ НАВРЯД ВОНИ ЦЕ ПРОЧИТАЮТЬ
У Коломиї на бульварі Лесі Українки стоїть будівля. Вікон там мало, на них решітки, а на 
стіні з колючого дроту зірка, нижче висять кайданки і ще намальовані обличчя. Поруч – 
пам’ятна дошка: у цій будівлі з 1942 по 1952 катували і страчували українців, які боролися 
за незалежність України від німців і від радянського союзу – жертви нацистсько-більшо-
вицьких тоталітарних режимів. І чому Росія, яка з розпаду СРСР називає себе правонас-
тупницею цього утворення, вважає, що ми маємо її любити?! Особливо коли зараз Росія 
поводиться так само, як тоді. Все зламалося тоді, під час голодоморів, репресій, катувань 
і вбивств, постійних заборон нашої культури і мови. Саме це потрібно їм показувати, 
коли вони знову будуть говорити про братські народи.

Оксана Коваленко, з ФБ
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ЗВЕРНЕННЯ АРХИЄРЕЙСЬКОГО СИНОДУ УГКЦ 
В УКРАЇНІ

«…ми хвалимось і в утисках,
знаючи, що утиск виробляє терпеливість,

терпеливість – досвід, а досвід – надію.
Надія ж не засоромить…» [Рим. 5, 3–5]

Із невимовним болем у серці переживаємо 
сьогодні страждання рідного українського 
народу, спричинені неспровокованою та нічим 
не виправданою повномасштабною збройною 
аґресією російської федерації проти України. 
Ми, єпископи Архиєрейського Синоду УГКЦ 
в Україні, у своєму апостольському служінні 
залишаємося вірними словам євангельської 
Істини та нашому покликанню бути свідками 
надії в часи скорботи та випробувань.

Для виконання певного завдання на землі Господь дає людині різні дари, таланти 
і можливості, але й обраним народам передбачає окрему місію і посланництво. 
Як колись Бог вибрав ізраїльтян для просвіщення всіх народів, так Він постійно, 
і навіть сьогодні, доручає різним народам особливе покликання.

Ми часто себе запитували: для чого, Господи, Ти подарував нам дар свободи, відно-
вив 30 років тому нашу незалежність, воздвигнув нашу Церкву з підпілля? А вже 
сьогодні ми самі бачимо, переживаємо і починаємо розуміти велику місію укра-
їнського народу – нащадків Київської Русі, спадкоємців київського хрещення, 
мужніх правителів і захисників Вітчизни, послідовників наших мучеників Бори-
са і Гліба, мудрих жінок, вихователів і молільниць – послідовниць княгині Ольги. 
І це покликання в Божому провидінні полягає в тому, щоб у час великої смути 
і загрози знищення не лише України, а й багатьох інших народів, відроджена 
Київська Русь знову повстала і зупинила злу волю аґресора, щоправда дорогою 
ціною. Ціна, яку ми сьогодні продовжуємо складати на вівтар задля звільнення 
нашого та інших народів, щоб зупинити ненаситного дракона, є дуже великою – 
земне життя наших найкращих синів і дочок, надлюдський труд і страждання 
наших воїнів, волонтерів, біженців та всього українського люду.

Покликання  нашої  Церкви  –  залишатися  завжди  зі  своїм  народом,  щоб  здій-
снити місію, яку Господь для нас підготував, стаючи народом мучеників-геро-
їв, що віддають життя, захищаючи не тільки рідних, а й усі європейські народи 
та їх свободу. Місія нашої Церкви – уподібнитися до Пресвятої Богородиці, що, стоячи 
під хрестом свого Сина, вдивлялася в Його рани з невимовною скорботою в душі і вод-
ночас надією в погляді. І надія Її була не марна: третього дня Ісус воскрес.

 13.05.2022 р. 

НАРОД МУЧЕНИКІВ РУСИ-УКРАЇНИ СВОЇМ ТІЛОМ ЗНОВУ 
ЗУПИНЯЄ ЗЛО, ЩОБ ВОНО НЕ ПОШИРИЛОСЯ НА ВЕСЬ СВІТ. 

ЗВЕРНЕННЯ АРХИЄРЕЙСЬКОГО СИНОДУ УГКЦ В УКРАЇНІ

Катерина Шадріна, «Ми разом»
Джерело: сайт Галереї сучасного священного 
мистецтва ICONART
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Зі  словами  щирої  вдячності  звертаємо-
ся  передусім  до  Захисників  і  Захисниць 
України. Ваш подвиг уже став прикладом 
для всього світу. Ваша жертовна вірність 
своєму народові та відданість у захисті на-
шої держави перед викликами жорстокої 
та  нелюдяної  війни  засвідчують  глибину 
вашої любові. Захисник – воїн із любов’ю 
в  серці:  до  рідного  народу,  до  своєї  зем-
лі, до батьків і дітей, до всіх, хто сьогодні 
потребує захисту від пекельної сили жор-
стокості та брутальності російського аґре-
сора. Законний захист життя є  і правом, 
і  обов’язком  людини.  Невинно  пролита 
кров наших братів і сестер у Бучі, Маріу-
полі, Ірпені, Харкові, Чернігові та в сотнях 
інших  українських  громад  вимагають 
від нас сили та відваги стати захисниками 
не лише життя, а й самої людяності.

Наш  Спаситель  навчав:  «Ніхто не спро-
можен любити більше, ніж тоді, коли він 
за своїх друзів своє життя віддає» (Ів. 15, 
13). Щирість вашої любові дарує сьогодні 
нашому  народові  надію  на  відродження 
України, на захист своєї свободи та гіднос-
ті. Тільки силою любові ми зможемо досяг-
ти  остаточної  перемоги  добра  над  злом, 
правди  над  брехнею,  людської  гідності 
над  людською  ницістю.  Наша  перемога 
потребує також нашої спільної віри в те, 
що, коли ми мужньо та чесно шукаємо Іс-

тину, захищаємо добро, боремося за справедливість, з нами Бог! Його опіці не-
втомно довіряємо вас у наших усильних молитвах і благаннях.

Особливими словами вдячності, братньої підтримки та визнання за вірну службу звер-
таємося сьогодні до наших військових душпастирів. Із перших днів російської аґре-
сії та впродовж усіх наступних років військові капелани Української Греко-Ка-
толицької Церкви не вагалися щирим серцем відповісти на Боже запрошення 
«бути  поруч»  із  чоловіками  та  жінками  у  військових  одностроях,  розділяючи 
з ними труднощі військової служби та виклики воєнних буднів. Протягом ро-
ків збройної російської аґресії наші капелани були невтомними свідками надії, 
вірно стоячи пліч-о-пліч із українськими воїнами в бойових окопах, у військо-
вих шпиталях, у реабілітаційних центрах, надаючи необхідну підтримку їхнім 
сім’ям, зберігаючи пам’ять про полеглих захисників та піклуючись про їхні ро-
дини. […]

Беручи до уваги виклики та потреби сьогодення, ми звертаємося до священ-
нослужителів  нашої  Церкви  з  проханням  у  свободі  духу  та  в  щедрості  серця 
не відмовити українському воїнові у відчутній Божій присутності, що стає яв-
ною в молитві та жертовному служінні військового капелана. Нехай слова на-
шого великого душпастиря митрополита Андрея, звернені до українських вої-
нів у часи випробувань і запеклої боротьби, стануть сьогодні вашими словами 
до наших  захисників:  «Ви, що у бою щодня наражені на смерть, пам’ятайте 
заховувати серце чисте від гріха, будьте все готові ставати перед Божим Пре-

У лавах ЗСУ служать 37 тисяч жінок, із яких більше 
тисячі вже стали командирами. На світлині – 
Христина, чемпіонка юнацьких Олімпійських ігор 
та призерка Чемпіонату світу з біатлону. Із 2016 року 
вона представляє на змаганнях Нацгвардію. У лютому 
Христина планувала взяти участь у змаганнях 
в Італії, але її плани зруйнувала війна. «24 лютого 
я прокинулась від сповіщення подруги про початок 
війни. Ми усі розуміли, що повернутися додому було 
неможливо, тому нас прикомандирували по місцю 
перебування», – згадує біатлоністка.
Джерело: «Суспільне»; «Укрінформ»
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столом і здавати справу з цілого життя. 
Хоробро сповніть обов’язки! Побіда певна, 
а справа свята!». […]

Особливого свідчення надії сьогодні від вій-
ськового душпастиря очікують сім’ї військо-
вослужбовців і родини полеглих захисників. 
Біль  розлуки,  невпевненість  у  прийдеш-
ньому  дні,  відчуття  самотності  та  безпо-
радності  перед  лицем  непоправної  втра-
ти  можуть  потребувати  тривалого  часу 
для остаточного зцілення. Місією військо-
вого  капелана  залишається  прояв  осо-
бистої  відповідальності  –  «бути  поруч» 
із  тими,  кого  війна  зранила  найбільше. 
Підтримка поранених і молитва за поло-
нених може сьогодні допомогти багатьом 
українським  родинам  уникнути  руйнів-
ної  сили  страждання  та  через  власний 
біль, єднаючись із розп’ятим Христом та з 
любов’ю «носячи тягарі один одного», зна-
йти шлях до воскресіння (Гал. 6, 2).

Як душпастирі Церкви Христової, відчува-
ємо обов’язок звернутися і до російських 
військових, солдатів та офіцерів, які нава-
жилися підняти зброю проти українського 
народу, вбиваючи невинних, залишаючи 

дітей сиротами, позбавляючи велику кількість людей власного житла та надії 
на майбутнє. Кров невинних українських дітей свідчитиме проти вас на суді Гос-
подньому. Поки не пізно, знайдіть у собі відвагу скласти зброю та не виконувати 
злочинних наказів. Не дозвольте вбивчій пропаганді затьмарювати ваш розум 
і спонукати до невиправданої жорстокості: «пізнаєте правду, і правда визволить 
вас» (Ів. 8, 32). Покайтеся і просіть вибачення в Бога життя за злочини проти 
людяності, щоб Він дарував вам прощення гріхів і надію на життя вічне.

У час грізних випробувань для всього українського народу запрошуємо наших 
військових душпастирів до щирого служіння тим, від кого тепер залежить доля 
нашого спільного майбуття. Дорогі отці, військові капелани, ваша молитовна 
присутність  у  лавах  українського  війська  має  стати  джерелом  духовної  втіхи 
та запорукою невтомної братньої підтримки. Ваше покликання – свідчити на-
дію в сутінках людського страждання, бути вірними послідовниками Бога, який 
став людиною, щоб піднести людину до участі в Божому житті. Ми ж зберігаємо 
кожного з вас у наших братніх молитвах і «маємо в пам’яті безперестанку діло 
вашої віри, труд вашої любові та терпеливість вашої надії на Господа нашого Іс-
уса Христа» (1 Сол. 1, 3).

Благословення Господнє на вас!
Від імені Архиєрейського Синоду УГКЦ в Україні

† Святослав
Від імені Мукачівської Греко-Католицької єпархії

† Ніл Лущак

Джерело: ІР УГКЦ

З початком повномасштабного вторгнення росії брати 
«В’юн» та «Чечен» стали на захист Батьківщини. 
Батько, дізнавшись, що обидва сини на фронті, 
приєднався до них. «Сини воюють, а я що буду 
вдома відлежуватись? Батькові без синів не можна. 
Україна – моя Батьківщина. Жодній рашистській 
тварюці не дозволено сюди заходити!»
Джерело: сайт МО України, 10.06.2022 р.
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Україна змусила росію знизити масштаб цілей до оперативно-
тактичного рівня і входить у довготривалу фазу війни.

«До 9 травня росія отримала стратегічну поразку – не змо-
гла знищити українську Державу шляхом військової  інтер-
венції та зміни влади на російських маріонеток. Ми змусили 
її знизити масштаб цілей до оперативно-тактичного рівня. 
На цьому тлі ми входимо у нову – довготривалу – фазу війни. 

 13.05.2022 р. 

УКРАЇНА ВХОДИТЬ У ДОВГОТРИВАЛУ ФАЗУ 
ВІЙНИ – РЕЗНІКОВ

Війна дісталася Росії. У Брянську вночі проти 25.04 зайнялася нафтобаза, котра належить 
до нафтопроводу «Дружба». Також вогонь спалахнув на території військової частини, 
розташованої недалеко від бази. Видання Defence Express зазначає, що в цій в/ч зберігалися 
десятки самохідних артилерійських установок. Росіяни стверджують, що перед пожежами 
було чутно «хлопки»
Джерело: «Збруч»
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Щоб перемогти в ній, треба ретельно планувати ресурси, уникати помилок, про-
єктувати нашу силу так, щоб ворог, врешті-решт, не витримав», – написав мі-
ністр оборони.

Резніков зазначив, що після відкритого повномасштабного нападу росії 24 лю-
того у москві планували, і багато хто на Заході поділяв цю думку, що Україна 
капітулює за кілька днів. У кремлі розраховували за кілька тижнів встановити 
на нашій землі новий «російський» лад. Втім, українські захисники і захисниці, 
весь український народ дали відсіч окупантам і зірвали ці плани.

«Вони втекли з Житомирщини, Київщини, Чернігівщини, Сумщини і визначили 
собі нові цілі – захоплення півдня та сходу України. Але цього знову не сталося. 
Завдяки масовому героїзму наших воїнів, згуртованості українців, міжнародній 
підтримці Україна вистояла», – написав Резніков.

Він  наголосив,  що  захисники  Маріуполя  –  морська  піхота,  гвардійці,  зокре-
ма з полку «Азов», Маріупольський батальйон ТрО, прикордонники, поліцей-
ські, розвідники, бійці Служби безпеки – виграли для нас час і зберегли багато  
життів.

Рух Опору у Мелітополі, Херсоні та інших населених пунктах – це важливий вне-
сок у спільну перемогу, зазначив міністр.

Як наголосив Резніков, на міжнародному рівні також відбувся тектонічний зсув. Це від-
булося завдяки системному поясненню з української сторони, що нам потрібне 
важке озброєння: авіація, артилерія, танки і бронетехніка тощо – західних зраз-
ків і калібрів, які використовують країни НАТО.

«За місяць Україна пройшла інтеграційний шлях у сфері оборони, який не могла 
здолати 30 років. Ми вже отримуємо важке озброєння від партнерів. Зокрема, 
американські гаубиці М777 калібру 155 мм вже працюють на фронті. Три місяці 
тому це вважалося неможливим» – написав Резніков.

Джерело: «Укрінформ»

 14.05.2022 р. 

ХРИСТИЯНСТВО НА ІІІ СВІТОВІЙ ВІЙНІ

Цього року збулися пророчі слова Папи Франциска: 
ми переживаємо не лише епоху змін, а й зміну епохи. 
Франциск вже давно говорив про наш час як про «Третю 
світову війну у фраґментах». Тепер про те, що почалася 
Третя світова війна, каже Москва. Можливо, це єдині 
правдиві слова, що виходять з її вуст. Твориться нова мапа 
світу, новий клімат у міжнародних, політичних, економічних 
і культурних відносинах, новий світовий порядок. Ми 
стикаємося з необхідністю вибрати новий, скромніший 
стиль життя.
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З початку теперішнього століття західний порядок переживає дедалі складніші 
досвідчення, випробовуючи власні життєздатність і надійність. Це терористич-
на атака на WTC, фінансова криза, Brexit, популістське правління Трампа, гло-
бальна пандемія, а тепер – російська аґресія, цинічне руйнування міжнародної 
правової системи, створеної після закінчення Другої світової війни.

Наївність європейських політиків, що керувалися суто економічними інтересами, до-
зволила Росії створити терористичну державу, яка відключилася від цивілізованого 
світу, шантажує його та йому загрожує.

Ми  ще  не  знаємо,  який  вплив  на  російське  суспільство,  виставлене 
на «brainwashing», на промивання мізків і підживлюване тугою за імперією, ма-
тиме ізоляція, бідність і приниження. Не знаємо, чи вплине це на слабку демо-
кратичну опозицію, чи навпаки оживить фанатичні рухи, як у Німеччині після 
Першої  світової  війни.  Оче-
видним  є  тільки  те,  що  після 
закінчення  жорстокої  війни 
в  Україні  світ  уже  не  повер-
неться до тих часів, в яких ми 
жили на початку року.

Виглядає,  що  вирішальним 
фронтом  цієї  війни  є  громад-
ська  думка  в  Росії,  позбав-
лена    інформації  та  піддана 
інтенсивній  пропаганді.  Та-
кож  видається,  що  головним 
спільником режиму та його ім-
періалістичної ідеології є полі-
тична безграмотність більшої 
частини  населення,  брак  по-
зитивного  досвіду  демократії 
й очевидна відсутність грома-
дянського суспільства.

Серед  багатьох  посткомуніс-
тичних країн до ліфта глобалі-
зації, який веде до нової влади 
й  успішного  розвитку,  най-
швидше сіли деякі члени еліти 
повалених комуністичних ре-
жимів, а конкретніше – її най-
здібнішої частини: політичної 
поліції. Вони були практично 
єдиними, хто виграв від транс-
формації, оскільки були підго-
товлені  до  неї  через  капітал, 
гроші,  контакти  й  інформа-
цію.  Путін  є  цього  іконою, 
прикладом  цих  старо-нових 
еліт.

Надія Антонюк,  
«Повернутися до свого життя», 2022 р.

Джерело: Nadins ART, сторінка у ФБ
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* * *

Першим сигналом пробудження громадянського суспільства у Східній Євро-
пі стали «кольорові революції». Головною причиною путінської аґресії став 
страх, щоби іскра не перенеслася на Росію. Епоха Путіна закінчиться не пала-
цовим переворотом олігархів чи генералів, а пробудженням громадянського 
суспільства – те, що зараз відбувається в Україні.

Якщо  Захід  не  матиме  бажання  чи  здатності  прийти  на  допомогу  Украї-
ні, щоб вона могла зупинити російську аґресію та захистити незалежність, 
якщо Захід пожертвує Україною на основі ілюзії, що таким чином врятує мир 
у світі (як це сталося у випадку Чехословаччини на порозі Другої світової ві-
йни) – це буде означати заохочення не лише до подальшої експансії Росії, а й 
для всіх аґресорів у цілому світі.

Путіну так дуже залежить на поразці України, бо він добре знає, що це продемон-
струвало би всьому світу слабкість Заходу і це була би капітуляція всієї системи 
ліберальної демократії. Ця система базується на капіталі довіри, але і руйнуєть-
ся разом із крахом цього капіталу, який люди вкладають в ефективність де-
мократичних інституцій. Продовження завдавати рани і без того підваженій 
суспільній довірі могло би мати фатальні наслідки.

Путіну вдалося – проти своєї волі – створити в Україні політично визначену 
на все та злютовану політичну націю, для якої належність до Європи є не де-
шевою фразою, а цінністю, за яку тисячі людей буквально віддають життя. 
Україна підписує вступ до ЄС власною кров'ю. Сьогодні вона є «більш євро-
пейською», ніж багато країн, які знаходяться «в серці Європи».

* * *

Україна дає нині цілому світу цінний урок. Навіть плани ядерної наддержави мо-
жуть скрахувати, коли проти неї протиставити мужність, відвагу і моральну 
силу, мобілізовані лідером з особистою переконливістю і готовністю до най-
вищої посвяти та комунікативною майстерністю. Чи є нині на Заході такий 
лідер як Зеленський?

Путіну вдалося, певною мірою, об’єднати Захід проти себе. Перед цим Заходом 
стоїть важке завдання: єдність проти спільного ворога перетворити в єдність 
глибшої якості. Продовжувати в демократичному дусі процес європейської ін-
теграції – означає створювати європейський «демос», суспільство цінностей, 
заради яких ми здатні пожертвувати, а це, перш за все, культуральне, мораль-
не і духовне завдання. […]

* * *

Папа Франциск показує візію Церкви як «польового шпиталю». Церкви, що не за-
лишається на принципах splendid isolation від сучасного світу і не провадить 
також давно вже програних «культуральних війн». Церква мала би бути оцим 
«шпиталем», її терапевтична служба передбачала би вміння компетентно діа-
гностувати стан нашого світу.
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Я припускаю, що в майбутньому сенс слова religio буде знову відчитуватися 
ближче до слова relegere. Християнство запропонує relecture, нову герменевтику, 
здатність «духовно відчитувати» та глибше інтерпретувати як власні джерела 
(Біблію  та  традицію),  так  і  «знаки  часу»,  події  в  суспільстві  та  культурі. 
Погляд  медіа,  політиків  та  економістів  треба  доповнити  споглядальним, 
духовним підходом до світу, в якому живемо.

Цінне натхнення для сучасності і майбуття я бачу в соціальному вченні Папи 
Франциска. Я переконаний, що його енцикліка «Fratelli  tutti» може мати 
таке ж значення для 21-го століття, як Загальна декларація прав людини 
20-го століття.

Чеський протестантський богослов Ян Амос Коменський під час релігійних 
воєн  17-го  століття,  в  очікуванні  екуменічного  собору,  написав  працю 
«Consultatio Catholica de Rerum Humanarum Emendatione» («Універсальна 
порада  про  виправлення  людських  справ»).  Подібним  чином  я  відчитую 
заклик Папи Франциска перетворити Церкву із жорсткої духовної установи 
в динамічну спільноту дороги.

Так  само,  як  демократизація  Церкви  під  час  Реформації  спричинила 
демократизацію  суспільства,  так  і принцип  синодальності  («syn-hodos» – 
це спільний шлях) може бути натхненням не лише для католицької Церкви 
та її екуменічної, міжрелігійної й міжкультурної співпраці, а й для політичної 
культури співжиття в плюралістичному світі. Нині світ перебуває у війні, 
але  ми  мусимо  вже  тепер  переосмислити  післявоєнний  образ  світу.  Ми 
не повинні повторювати старих помилок, недооцінюючи духовну енергію світових 
релігій.

Європа була матір'ю революцій і реформ, центром світових воєн і процесу 
глобалізації, вона посилала імпульси культурного, наукового, економічно-
го  і технологічного розвитку по всьому світу, залишила в світовій  історії 
яскраве світло, але й темні сторони.

Мрія  про  об’єднану  Європу,  яка  «дихає  двома  легенями»,  є  тепер  під 
загрозою  враження  обох  легень  небезпечним  раком  націоналізму, 
популізму та фундаменталізму. Необхідно розвивати терапевтичний, а не 
деструктивний потенціал релігії. Час кризи завжди є часом нових викликів 
і можливостей.

Томаш Галік, видатний чеський філософ, теолог та есеїст. Лауреат Премії Темплтона 
(2014), яку називають «Нобелівською премією з релігії». Тут подано фрагмент його 

виступу на конференції «Наш дім в Європі. Християнський погляд».

Джерело: «Збруч». 
Повністю текст виступу читайте за посиланням

https://zbruc.eu/node/111875?fbclid=IwAR2InFd2RyvdaA3drgf6LskO8Aa9ycfgB0Dx6uIE9KrGJAhXYvlI_lBSHH0
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«Я їхала в нікуди. Куди люди, туди і я. Думаю, десь зупинять, на вулицю 
не викинуть. Так доїхала до Львова», – каже Лідія Деміна з Мар’їнки.

Телефоном  вона  зв’язалася  з  пастором  місцевої  церкви,  який  допоміг 
з тимчасовим помешканням. Чотири доби жінка прожила в його знайомих, які 
згодом відвезли її в прихисток. Про вдячність за дах над головою і все необхідне 
пані Лідія не може говорити – після всього пережитого замість промовистих слів 
у відповідь тільки сльози…

З початком війни за підтримки УКУ, Центр Волонтерства та Захисту обслуговує 
три  прихистки  для  вимушених  переселенців  у  Львові,  де  люди  зупиняються 
тимчасово, щоб відпочити та спланувати свій маршрут далі. Тут їх забезпечують 
базовими  послугами  та  речами  першої  потреби:  медичним  супроводом 
(психологи,  медичні  працівники,  педіатри),  одягом,  постільною  білизною, 
побутовою технікою, триразовим харчуванням (близько 800 порцій щоденно), 
продуктами  та  консервами,  які  можуть  потім  приготувати  самостійно.  Лише 
за два місяці війни спільними зусиллями УКУ та центру вдалося забезпечити 
близько двох тисяч переселенців.

Про роботу Центру та прихистків в матеріалі за посиланням

Джерело: сайт УКУ; 
світлина: Центр волонтерства та захисту

 14.05.2022 р. 
Я ЇХАЛА В НІКУДИ…

https://ucu.edu.ua/news/ya-yihala-v-nikudy-yak-uku-dopomagaye-pereselentsyam-u-lvovi/?fbclid=IwAR1tn6qWE_y1UfVlv8Aah5WF-QBS6xwxURfjNly1wU4UOqbkxmxyXDHSHv8
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Через нездатність західних експертів і політиків передбачити розпад 
СРСР, раптово виниклу нову реальність, тогочасний Захід не міг вчасно 
і обдумано реагувати. Результатом стали імпровізації та трагічні невдачі, 
наслідки яких тривали десятиліттями. Сьогодні ми спостерігаємо їх 
у вигляді низки окупованих Росією територій у країнах колишнього СРСР 
і особливо кривавої війни в Україні. Розпад Росії так само неминучий – 
і якщо Європа та Захід не будуть до цього готові, його наслідки будуть 
такими ж або більш трагічними.

Відсутні (повільні або неправильні) рішення непідготовлених 
західних політиків можуть призвести до довгострокової балка-
нізації сьогоднішньої Росії. На відміну від Балкан, територія її 
у 50 разів перевищує югославську та має у 6 разів більше насе-
лення. І з ядерними боєзарядами.

Тому роздуми про майбутній розпад Росії – це не розвага чи прийняття бажаного за дійсне, 
як вважають прихильники путінського режиму. Не осмислюючи цей сценарій, ми не від-
вернемо його – і навпаки, думаючи про нього, ми не викличемо його, навіть якщо за-
хочемо. У цьому приховані внутрішні причини, і питання не в тому, чи розпадеться 
«Російська Федерація», а в тому, коли це станеться.

Вжиті лапки у назві держави не випадкові, бо сьогоднішня Росія – це вертикально 
контрольована і централізована імперія, яка не має нічого спільного зі справжньою 
федерацією. Сама назва держави – класичне потьомкінське село, вигадка, розрахова-
на на наївних іноземців.

Російську імперію тримають разом лише три сили: ідеологія наддержави, апарат безпе-
ки (ВЧК – НКВД – КҐБ – ФСБ) та нафтогазові доходи. Останнє дає змогу фінансувати 
мілітаризм, репресивний апарат та корумпувати політиків у Європі та в цілому світі.

У 2016 році в есе «Чи переживе Російська Федерація 2031 рік? Росія, Китай і неми-
нучі наслідки зміни клімату» я оцінив розпад Росії як тему наступного десятиліття. 
Проте напад на Україну радикально прискорив розвиток подій – тому розпад РФ стає 
справою найближчих 3–5 років. Звісно,   це лише оцінка – різні суб’єктивні фактори 
та конкретні рішення конкретних 
політиків можуть його прискори-
ти чи, навпаки, трохи затримати. 
Проте Європу чекає розпад Росій-
ської Федерації.

Юрай  Месік,  експерт  Словацької 
асоціації зовнішньої політики

Джерело: «Європейська правда». 
Повністю статтю читайте 

за посиланням

ПРИГОТУВАТИСЯ ДО НЕМИНУЧОГО: ЧОМУ ЗАХІД  
МАЄ ВЖЕ ЗАРАЗ ОБГОВОРЮВАТИ РОЗПАД РФ

Війна проти України істотно наблизила розпад 
РФ. На світлині – мітинг на підтримку України. 

Брюссель, 24.03.2022 року.  
Світлина: LE PICTORIUM/EAST NEWS

https://www.eurointegration.com.ua/experts/2022/04/7/7137272/
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9–12 травня у м. Кальярі (Італія, Сардинія) проходила XXIII 
Загальнонаціональна конференція про пасторальне служіння 
Церкви у сфері охорони здоров’я. На запрошення кардинала 
Гвалтьєро Бассетті, президента Єпископської конференції 
Італії, через відеозв’язок участь у конференції взяв 
Блаженніший Святослав, Глава і Отець УГКЦ.

«Україна зараз переживає драматичні часи і має можливість 
розповідати  вам  про  те,  що  переживає  український  народ 
з 24 лютого – це для мене Боже чудо, – наголосив Блаженні-
ший Святослав у своєму зверненні до учасників конферен-
ції. — Російські танки наблизилися до нашого патріаршого 

собору на відстань 50 кілометрів: тоді нам залишалося лише молитися та бути 
з нашими людьми, даруючи їм надію навіть у такій безнадійній ситуації».

«Я був в окупованих містах і бачив те, що після себе залишили російські солдати: за-
раз це зруйновані міста-привиди, по вулицях були розкидані тіла невинно вби-
тих  людей,  ми  молилися  на  братських  могилах,  у  яких  лежали  сотні  людей 
із зв’язаними руками та простреленими головами. Серед них малі діти, жінки, 
люди похилого віку. Ніколи не думав, що побачу таке»,     – поділився своїм свід-
ченням архиєрей.

Глава УГКЦ повідомив, що зараз дуже важка ситуація на сході України. «Я постій-
но на зв’язку з нашими священниками та єпископами, які залишаються зі своїми 
вірними. Наша Церква разом із нашими братами римо-католиками є справжнім 
польовим шпиталем у цих регіонах. Ми робимо все можливе для того, щоб по-
слати туди продукти харчування та питну воду», – розповів він.

Щоб вистояти у цій ситуації, – переконаний Блаженніший Святослав, – «потріб-
но мати віру та цілковито довіритися Богові, який приходить на допомогу че-
рез солідарність багатьох людей. Я хочу подякувати Італійській Церкві за при-
йняття багатьох біженців. Допоможіть їм вивчити вашу прекрасну мову, а вони 
допоможуть вам відкрити багатство віри нашого народу. Ми хочемо розділити 
з вами не лише наш біль, а й багатство нашої надії».

Секретаріат Глави УГКЦ в Римі
Джерело: ІР УГКЦ

 16.05.2022 р. 

«ВІЙНА ПОКАЗАЛА, ХТО Є ХТО», – ГЛАВА УГКЦ 
ДО УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ ПРО ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я В ІТАЛІЇ

Богданівка на Київщині, 13.04.2022 р. Російські солдати розстріляли автомобіль з мирними 
людьми і спалили їхні тіла. Місцеві мешканці поховали загиблих, не знаючи їхніх імен. 
Замість хреста прикріплений номер автомобіля, щоб згодом можна було ідентифікувати 
загиблих. Джерело: news.obozrevatel.com



28ЧЕРВЕНЬ, 2022 р. • ч. 11 (3087) 

Повернутися до змісту. 

[…] Бути автентичною людиною, жити добре – 
це не теорія. Для цього потрібна практика. 
Це нелегко, це торкає до глибини серця. Саме 
про серце я хотів би зараз поговорити з вами, 
від серця до серця.

З Божої благодаті в центрі нашого буття (саме його 
часто називають серцем) ми отримали здатність 
любити, бути чуйними до інших, досвідчувати чар 
і дар стосунків. Усе, що насправді важливе, справ-
жнє, вічне, відбувається у відношенні до І (іншо-
го). Ми, християни, віримо у Бога у трьох Особах, 
які перебувають у стосунках любові. Ми створені 
на Божий образ і подобу. Ми особисті. Людині по-
трібно бути у стосунках. Саме так ми розквітаємо. 
На  самоті  ми  почуваємося  самотніми,  сумними 
і безсилими. Зосереджуючись на собі, стаємо ізо-
льованими та  ідіотичними.  Насправді  слово «іді-

от» немає нічого спільного із інтелектуальною оцінкою – це той, хто поглинений 
собою, замкнений у собі.

У прямому значенні серце – це лише один із наших анатомічних органів. А все 
ж його биття розповідає так багато про наше життя. Це символ. Це таїнство. Ми 
ділимося цим таїнством з Богом, а Бог ділиться ним з нами.

Ми використовуємо слово «серце», щоб описати місце наших радостей і страж-
дань, тривоги і гармонії, смутку і втіхи. Саме там, у серці, ми єднаємося один 
з одним. Це спілкування стає нашою участю в житті Бога. У Божому серці ми 
знаходимо свій справжній мир і нашу автентичну радість. У цьому наше призна-
чення. […]

Дозвольте перенести вас у ще одне місце, де Богородиця сьогодні так живо присутня: 
Маріуполь або «місто Марії». Протягом двох місяців місто Маріуполь – у заголовках 
усіх провідних медіа. Оточене російськими окупантами, зруйноване, пограбова-
не. Загнані в катакомби металургійного заводу, його захисники є символом не-
похитної мужності, сталевої волі і глибокої любові. Учасники так званого Марі-
упольського гарнізону залишилися захищати місто Марії, захищати невинних, 
боротися за нашу гідність і свободу. Там багато таких, як ви, дорогі випускники. 
Вашого віку, зі схожими надіями та мріями. Саме в ці години ці герої борються, 
стоять у поєдинку зі смертю. Але водночас вони дають один одному шлюбні обі-
ти, як Валерія та Андрій Карпиленки, які одружилися 5 травня, десять днів тому, 
за три дні до того як Андрія вбили. Ви можете собі уявити, як билися їхні серця? 
Але вони не здаються. Вони обмінялися обручками з фольги.

Армія вбивць наближається, а Бог допомагає захисникам долати страх. Вони го-
ворять зі світом чітко, спокійно. Їхні дружини намагаються достукатися до силь-
них світу цього, як от Катерина Прокопенко та Юля Федосюк, які минулої середи 
були на аудієнції у Папи Франциска. Їхні серця б’ються у прагненні до чеснот: 

 16.05.2022 р. 

ВЛАДИКА БОРИС ҐУДЗЯК ВИСТУПИВ ІЗ ПРОМОВОЮ 
ПЕРЕД ВИПУСКНИКАМИ УНІВЕРСИТЕТУ НОТР-ДАМ

Світлина: Michael Caterina,  
South Bend Tribune



29ЧЕРВЕНЬ, 2022 р. • ч. 11 (3087) 

Повернутися до змісту. 

справедливості, краси та правди. Безстрашність – це початок вічності, це їхні ви-
пускні урочистості. Подумайте про це, безстрашність – початок вічності. Коли Ісус 
з’явився своїм учням, перше, що Він сказав, було «Не бійтеся!». Заохочую вас, до-
рогі випускники, не боятися. Ваша довіра до Господа є початком вічного життя. 
Це ваш випускний.

Чому ми зачаровано дивимося на Київ і Чернігів, Ірпінь і Харків, Волноваху, Хер-
сон? Чому ми вивчили складні назви цих далеких місць? Чому смілива і емоцій-
но забарвлена лайка зробила острів з трави і каменю Зміїний відомим у всьому 
світі? Чому американці та люди доброї волі  з усього світу так щедро нас під-
тримують? Чому ваш університет у час війни демонструє солідарність з Україн-
ським католицьким університетом? Чому я тут?

Чому? Тому що ми бачимо серце народу і країни; людяність і сила її лідерів відо-
бражають позицію та характер усієї країни. Слово Зеленський у всіх на слуху, 
і він є символом безстрашного народу, який зробив його тим, ким він є. Народ 
тихих героїв, відважних патріотів, які вміють по-справжньому любити. Ті, хто 
долаючи свої страхи, дивиться у вічність. Безліч українців виявляють найбільшу 
любов, адже «ніхто більшої любови не має над ту, як хто свою душу поклав би за 
друзів своїх» (Ів., 15:13). Незважаючи на спустошення і воєнні злочини, маро-
дерство і тортури, брехню і жагучу жорстокість, ми бачимо їхнє життя. У них є 
серце, і ми хочемо поділитися з ними своїми серцями.

Українці роблять Біблію живою – Давид протистоїть Голіафу, хресна дорога має 
стації в Бучі та Бородянці, Маріуполі та Сумах, Ісус страждає зі своїм народом. 
Ми пережили унікальний Великий Піст і Страсний тиждень. Молимося, щоб цей 
Хрест знову закінчився Воскресінням, перемогою життя над смертю.

Із  підземель  «Азовсталі» 
воїни, серед яких студен-
ти, нещодавні випускники 
та  викладачі  університе-
тів, дають нам найважли-
віший урок – як жити впо-
вні,  залишатися  людьми, 
дітьми  Божими,  навіть 
за неможливих обставин. 
Як  віддавати  себе,  жерт-
вувати. У час релятивізму 
вони дають нам урок віч-
ності. Деякі речі є просто 
правильними і справед-
ливими, а деякі – відвер-
то неправильними і зли-
ми.  Є  речі  заради  яких 
варто  жити  і  заради 
яких можна померти.

Джерело: «ДивенСвіт»; повністю текст читайте за посиланням
Відео промови і вручення почесного докторату можна подивитися тут

Один з захисників Азовсталі. 
Світлина «Ореста» (Дмитра Козацького), 

викладена у мережу Інтернет близько 
20.05.2022 р.

https://dyvensvit.org/top/1034436/?fbclid=IwAR25LAYW-SbgbRvfDgmT21ES1ob66qs7amae5h_nxeMuzlVcp0A5wOAKTMk
https://www.youtube.com/watch?v=rB5Lgv4E2hY&ab_channel=UkrainianCatholicArcheparchyofPhiladellphia
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До росії депортували понад 1,3 мільйона українців, у тому числі 
й 223 тисячі дітей. Про це уповноважений ВРУ з прав людини 
Людмила Денісова поінформувала у Телеграмі за результатами 
онлайн-зустрічі із Верховним комісаром ООН у справах біженців 
Філіппо Гранді.

«Ключовою темою для обговорення з очільником УВКБ ООН 
стала примусова депортація до росії понад 1 мільйон 300 ти-
сяч українців, у тому числі 223 тисяч дітей. Зазначила, що ро-
сійська  федерація  задовго  до  повномасштабного  військового 
вторгнення готувалася вивозити громадян України на свою те-
риторію», – уточнила український омбудсман.

За її словами, директиви про облаштування пунктів тимчасового розміщення українців були 
доведені до виконання у федеральні округи держави-загарбника.

«Я маю документальне підтвердження цьому з адресами, прізвищами відповідальних 
осіб, кількістю місць у кожному. Сьогодні 33 % місць в пунктах рф ще не заповне-
ні, тому вони очевидно не збираються зупинятися», – зазначила уповноважений ВРУ 
з прав людини.

Зі свого боку Гранді зазначив, що наразі Управління у справах біженців не має до-
ступу до українців, які утримуються у рф. «Навіть укладена з російським Червоним 
хрестом угода не надає такої можливості. Її реалізація обмежується передачею гу-
манітарної допомогти до пунктів тимчасового розміщення депортованих українців 
у чотирьох регіонах рф», – уточнила вона.

Тож  верховний  комі сар 
ООН  у  справах  біжен-
ців  попросив  надати  на-
явні  у  Денісової  докази 
і  матеріали  з  метою  ви-
користання  разом  з  ге-
неральним  Секретарем 
ООН Антоніо Гутеррешем 
для  тиску  на  уряд  держа-
ви-загарбника,  щоб  зму-
сити  забезпечити  доступ 
інституціям ООН до укра-
їнців  та  більш  предметно 
розмовляти  про  їх  повер-
нення.

Джерело: «Укрінформ»

 17.05.2022 р. 

ДО РОСІЇ ДЕПОРТУВАЛИ ПОНАД 1,3 МІЛЬЙОНА 
УКРАЇНЦІВ – ДЕНІСОВА

Автобус з дітьми, яких везуть з Ізюма 
до Білгорода (Росія), 20.04.2022 р. 

Світлина: Михайло Воскресенський 
/SNA/ Джерело: DW
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15 травня на запрошення Благодійного фонду 
«Церква в потребі» Апостольський екзарх для українців 
візантійського обряду в Німеччині та Скандинавії 
владика Богдан Дзюрах взяв участь у щорічному 
паломництві Фонду до найбільшого богородичного 
санктуаріуму Швейцарії в Бенедиктинському абатстві 
Айнзідельн.

У  межах  паломництва  владика  Богдан  дав  кілька 
інтерв’ю представникам ЗМІ, молився та спілкувався з монахами тутешнього 
абатства,  зустрічався  з  українськими  біженцями,  очолив  Божественну  Літур-
гію, а також взяв участь в подіумній дискусії, присвяченій темі війни Росії проти 
України та душпастирського служіння християнських Церков під сучасну пору.

У  своїй  проповіді  під  час  Літургії  в  базиліці  швейцарської  «Чорної  Мадонни» 
Апостольський екзарх пригадав, що в багатьох куточках світу християни остан-
німи тижнями відчувають і святкують великодню радість, радість в яку Хрис-
тос Воскреслий перемінив смуток і біль Страсної п’ятниці. «У «багатьох», але не 
у всіх, – зауважив проповідник і продовжив:

 17.05.2022 р. 

У БОГОРОДИЧНІЙ БАЗИЛІЦІ АЙНЗІДЕЛЬНСЬКОГО 
АБАТСТВА В ШВЕЙЦАРІЇ МОЛИЛИСЯ ЗА МИР В УКРАЇНІ
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Моя Батьківщина Україна і мій народ переживають від 24 лютого свою Страсну 
п’ятницю, якій не видно поки що кінця-краю. Втім, ця драма європейського на-
роду, який прагне до гідного і вільного життя, розпочалася не три місяці тому, 
а вже 8 років тому. Проте, впродовж усіх цих років цю війну, на жаль, так часто 
замовчували і ігнорували, а страждання мільйонів людей забували. І ось 24 лю-
того стався повномасштабний і відкритий напад. Жахливий сон, у який ще три 
місяці перед тим не хотілося вірити, став дійсністю».

Відтак проповідник розповів про масштаб злочинів і злодіянь, які здійснюють 
окупанти на українських землях, сягаючи у своїх діях «найглибшого дна люд-
ської поведінки».

Перед лицем таких злочинів і такого страждання ми, хоч почуваємося шокова-
ними і приголомшеними, проте не можемо залишатися безмовними, – наголо-
сив екзарх. Він закликав присутніх до посилених молитов за всіх жертв війни 
в Україні, а також в інших частинах світу.

Другим проявом солідарності із страждаючими від аґресії братами і сестрами має ста-
ти гуманітарна поміч як вияв християнської любові. При цьому проповідник наго-
лосив, що українці на матірних землях, як рівно ж ті, що прибувають до Швей-
царії, вже мали неодноразово нагоду відчути щедру і великодушну підтримку 
швейцарського народу. То ж проповідник висловив сердечну і глибоку вдячність 
усім жертводавцям, запевнивши від імені українського народу про «наші вдячні 
молитви».

Водночас, – підкреслив Апостольський екзарх, – новоприбулі з України не лише 
простягають руку, просячи помочі, – вони приносять зі собою в країни нового 
поселення свої цінні скарби, передовсім скарб віри, яку вони зберегли впродовж 
темних років комуністичних переслідувань минулого століття. Тепер вони цією 
вірою, на переконання владики Богдана, бажають поділитися з європейськими 
братами і сестрами та спільно свідчити цю віру перед світом.

Після Літургії відбулася подіумна дискусія в якій, окрім владики Богдана, взя-
ли участь також абат Урбан та пані Маґда Качмарек, референтка головного Офісу 
Фонду «Церква в потребі», який відповідає за поміч Україні. Вона розповіла при-
сутнім про свою нещодавню подорож в Україну та ілюструвала свою розповідь 
фотоматеріалами. Після дискусії учасники мали нагоду відповісти на запитання 
присутніх в залі численних жертводавців Фонду «Церква в потребі».

«Я  до  глибини  душі  вражений 
солідарністю  швейцарського 
народу і швейцарської Церкви 
з Україною. Знаки і прояви цієї 
солідарності  стрічаються  по-
всюдно,  починаючи  від  таких 
важливих  і урочистих заходів, 
як ця Літургія і подіумна диску-
сія після неї, і закінчуючи при-
йняттям  українських  біжен-
ців  швейцарськими  родинами 
та  українськими  прапорами, 
якими часто прикрашені будів-
лі  і  приватні  мешкання  швей-
царців. В цій ситуації Швейца-
рія  виразно  показує,  що  вона 
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«Митрополит  Андрей  Шептицький  і  нацистський  режим, 
1941–1944: між християнськими ідеалами та політичними 
реаліями» під такою назвою у Видавництві УКУ вийшов укра-
їномовний переклад книги о. Андрія Михалейка, професора-
ад’юнкта Католицького університету Айхштет-Інґольштадт 
(Німеччина). Видання описує три роки життя Митрополита 
під нацистським пануванням, що підкріплюється широкою 
джерельною базою.

  «Радянська  система  називала  митрополита  Андрея  ко-
лаборантом.  Натомість  українські  історики в діаспорі час-
то намагалися оминати складні питання взаємин між Шеп-

тицьким і нацистською владою, щоб не псувати образу митрополита, як Мойсея 
українського народу. Ці підстави спонукали мене шукати джерела і документи, 
які б показали повніший образ галицького ієрарха і його діяльності в останні 
роки життя», – розповідає автор книжки о. Андрій Михалейко.

Так у виданні представлена широко база нових архівних матеріалів зі Львова 
та Німеччини. З-поміж відомих джерел авторові вдалося натрапити на родин-
ний архів отця Йоганнеса Петерса – німецького монаха-студита.

Переклад видання став можливим завдяки сприянню історика Олега Турія, про-
ректора УКУ, директора Інституту Історії Церкви. Він також здійснив наукову ре-
дакцію тексту разом зі своїм заступником в ІІЦ д-ром Романом Скакуном. Спів-
видавцем книги є Український інститут національної пам'яті. Більше про книгу 
та як її замовити можна довідатися за посиланням

Джерело: сайт УКУ

не «нейтральна», бо «нейтральність» в даних обставинах означала б потуранням 
злочинам аґресора. Натомість тут маємо до діла з активною підтримкою страж-
даючого українського народу, який своїм героїзмом пробудив сумління багатьох 
у світі. І така позиція є єдино вірною та зміцнює нашу надію на остаточну пере-
могу сил добра над тиранією аґресора», – поділився Апостольський екзарх свої-
ми враженнями від пережитого в Швейцарії.

Відео  з  візиту  до  Швейцарії  владики  Богдана  Дзюраха  можна  переглянути  
за посиланням

Пресслужба Апостольського екзархату в Німеччині та Скандинавії

 17.05.2022 р. 

«МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ І НАЦИСТСЬКИЙ 
РЕЖИМ» – нова книга про один з найскладніших 

періодів у житті митрополита

https://ucu.edu.ua/news/mytropolyt-andrej-sheptytskyj-i-natsystskyj-rezhym-nova-knyga-pro-odyn-z-najskladnishyh-periodiv-u-zhytti-mytropolyta/?fbclid=IwAR238U9YTZFkQ2EQD9nHnxagh64XAfuyJ6BIUqrQADSQd86ogT2cHJwgcsE
https://www.youtube.com/watch?v=Z5xReEg6CLU&ab_channel=RadioMariaSchweiz
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Цього року Синод Єпископів Української Греко-Католицької Церкви відбудеться 
7–15 липня в Перемишлі (Польща). Головною його темою стане «Синодальність 
і соборність: досвід УГКЦ».

До участі в Синоді запрошені усі єпископи Української Греко-Католицької Церк-
ви, які силою церковного права та своєї присяги мають невідкладний обов’язок 
брати в ньому участь. Сердечно запрошені і єпископи-емерити, члени Священ-
ного Синоду.

Пригадуємо, що Синоди Єпископів УГКЦ у 2020 та 2021 роках, з огляду на пан-
демію коронавірусу, проходили в режимі онлайн. У 2022 році Синод Єпископів 
було заплановано провести в Києві. Однак, у зв’язку з воєнними діями, місце 
проведення було змінено на Перемишль.

Департамент інформації УГКЦ

 17.05.2022 р. 

БЛАЖЕННІШИЙ СВЯТОСЛАВ СКЛИКАЄ  
СВЯЩЕННИЙ СИНОД ЄПИСКОПІВ УГКЦ 

2022 року

Члени Синоду Єпископів УГКЦ в Перемишлі на святкуванні 325-ї річниці відновлення єдності Перемишльської 
єпархії з Римською Апостольською столицею, 09.09.2018 р.
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Вже зараз пропонується надати Україні 9 млрд євро 
макрофінансової допомоги. Це стане дуже суттєвою допомогою 
для нашої держави. В умовах, коли росія хоче затягнути 
війну, наші європейські союзники демонструють, що ми точно 
не залишимося сам на сам із аґресором.

Проте  головне  в  цьому  плані  не  гроші.  Головне  –  це  офіційно 
оформлений меседж, що ЄС стане ключовим гравцем у майбут-
ній відбудові України. Ми разом будемо не просто відновлюва-
ти те, що зруйнували росіяни, а будемо будувати Нову Україну. 
За новими європейськими правилами.

Європейський Союз буде спиратися на план, який розробляє наша Нацрада з пи-
тань повоєнного відновлення. Україна буде «власницею» процесу, але для мак-
симальної прозорості та ефективності ми залучимо наших європейських парт-
нерів. Наш спільний план спиратиметься на 4 стовпи:

•  відбудова  всієї  інфраструктури  за  найновішими  стандартами  та  європей-
ською політикою

•  модернізація української держави та наших інституцій
•  максимальна інтеграція України з ЄС в усіх сферах і напрямках
•  економічна трансформація, в тому числі нові можливості для українського 

бізнесу.

Ми вдячні Єврокомісії за прийняття цього документу, який демонструє надзви-
чайний рівень солідарності з нашою країною. Ми впевнені у перемозі й так само 
впевнені, що відбудуємо нашу прекрасну Україну, яка буде сильним та рівно-
правним членом Європейського Союзу!

Денис Шмигаль, прем’єр-міністр України

Джерело: сторінка міністра у ФБ

 18.05.2022 р. 

ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ ЗАТВЕРДИЛА ПЛАН 
ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ – ДЕНИС ШМИГАЛЬ

Бородянка, торгівля на площі в центрі міста. 12.05.2022 р.
Джерело: сайт газети «День»
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У четвер, 19 травня, після закінчення спільних реколекцій зі священниками 
Паризької єпархії св. Володимира Великого, відбулася зустріч Апостольського 
екзарха для українців візантійського обряду в Німеччині та Скандинавії владики 
Богдана Дзюраха з духовенством екзархату.

Владика  Богдан  передовсім  представив  та  привітав  нових  священників,  які 
долучилися до ґрона пресвітерату останнім часом:

 19.05.2022 р. 

В АПОСТОЛЬСЬКОМУ ЕКЗАРХАТІ НІМЕЧЧИНИ 
ТА СКАНДИНАВІЇ УТВОРЕНІ НОВІ ДЕКАНАТИ 

ТА ПРИЗНАЧЕНІ ПРОТОПРЕСВІТЕРИ

НОВИНИ Апостольського екзархату у Німеччині та країнах Скандинавії
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о. Василя Баглея – нового душпастиря в Данії;

о. Андрія Чмиря – душпастиря у Фрайбурзі;

о. Геннадія Ароновича – нововисвяченого пресвітера екзархату, який здійснюва-
тиме служіння в Кьольні та околицях.

Владика  подякував  присутньому  о.  Романові  Кіхові,  який  впродовж  вже  по-
над трьох років опікується громадою в Гельсінках, регулярно доїжджаючи з Тал-
лінна, а також о. Ярославові Садовому, душпастирю в Ерфурті та о. Ігореві Трілю, 
який опікується вірними УГКЦ в м. Падерборн. Він повідомив про те, що деякі 
священники з України, які тимчасово перебувають на теренах Німеччини, отри-
мали від нього дозвіл на опіку над вірними УГКЦ в містах Ессен (о. Олег Шепе-
тяк) та Аахен (о. Андрій Олійник).

Відтак  відбулися  вибори  представників  пресвітеріату  до  Пресвітерської  ради. 
За підсумками голосувань були обрані такі священнослужителі: о. Володимир 
Війтович, о. Андрій Химчук, о. Роман Максимович, о. Микола Павлик та  
о. Василь Тихович.

Після  цього  присутні  обговорили  участь  Екзархату  та  парафіяльних  спіль-
нот  в  прийдешньому  Католицькому  дні,  який  проходитиме  25–29  травня  в  
м.  Штуттґарт,  цьогорічні  прощі  Екзархату,  діяль-
ність Екзархальних комісій, проведення Екзархаль-
ного собору восени 2022 року, а також прийдеш-
ні  формаційні  курси  та  реколекції  духовенства  
Екзархату.

На  закінчення  зустрічі  Апостольський  Екзарх 
повідомив  про  черговий  крок  в  реорганізації 
екзархальних структур, зокрема – про створення 
нових деканатів в Німеччині та країнах Скандинавії. 
Отож,  на  території  Німеччини  утворено  три 
деканати – Північний, Центральний та Південний, 
натомість усі скандинавські країни будуть об’єднані 
в  один  Скандинавський  протопресвітерат. 
Протопресвітерами до  цих  деканатів призначено 
відповідно  таких  отців:  о. Павло Цвьок, о. Микола 
Павлик, о. Володимир Війтович та о. Андрій Мельничук.

Владика Богдан подякував дотеперішнім деканам 
та синкелові для Скандинавських країн, як рівно 
ж усім священникам за ревність у служінні, особли-
во в останніх місяцях, коли через російську аґре-
сію в Україні сотні тисяч біженців прибули на тере-
ни Екзархату. Водночас він закликав священників 
до подальших консолідованих зусиль для несення 
належної духовної опіки парафіянам та новопри-
булим. Він розповів про заплановані подальші кро-
ки  для  пошуків  добрих  душпастирів  та  попросив 
присутніх про молитовну підтримку цих та інших 
справ Екзархату.

Пресслужба Апостольського екзархату Німеччини 
та Скандинавії
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Ми станемо зрілими, коли зрозуміємо, що робимо внесок у Європу. Так 
митрополит Української греко-католицької церкви Борис Ґудзяк, 61, стверджував 
ще до Революції гідності. На 76 день повномасштабного вторгнення Росії владика 
каже: «Українці дають Європі і світу нові змісти». Що це за змісти та якою буде 
ціна змін?

Борис Ґудзяк народився у сім’ї, що була вимушена емігрувати до США під час 
Другої світової війни. Вперше він потрапив в Україну в 17 років. На його очах 
розпався СРСР та з’явилась незалежна Україна. Ґудзяк доклався до її розвитку, 
заснувавши один із найбільш прогресивних місцевих вишів – Український като-
лицький університет.

 Початок війни застав вас у Франції. Що відчули в той момент і як визна-
чали роль та значення цієї війни?

Владика Б. Ґудзяк: Я був у Парижі. Мене розбудив один із отців Паризької єпархії 
у домі, де я ночував, словами: «Вставайте, бо війна». Війна для нас тривала вже 
вісім років. Тому це був момент шоку, але не несподіванки.

В Україні та через неї відбувається глибинна трансформація, яка викликає зміни 
та порушує комфорт інших країн і людей. У когось ці зміни викликають інертне 
ставлення, у когось – спротив. Наприклад, Німеччина торгувала принципами 
задля нафти і газу, необхідних для добробуту й економіки. Там досі є багато го-
лосів, які закликають повернутися до того, що було. Але цьому не бути.

«УКРАЇНЦІ ПОКАЗУЮТЬ: Є РЕЧІ, ЗАРАДИ ЯКИХ ВАРТО ЖИТИ, 
І ПРИНЦИПИ, ЗАРАДИ ЯКИХ МОЖНА ПОМЕРТИ».  

Владика Борис Ґудзяк про те, як змінюються українці  
та як зберегти себе попри гнів

 19.05.2022 р. 
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Глобальні  зміни  світового  порядку  через  події 
в Україні лише починають проявлятися. За про-
гнозами  експертів,  десяткам  мільйонів  людей 
загрожує голод. Ми ще не знаємо всіх наслідків, 
але вони пов’язані з тим, що українці сказали: 
«Ні,  ми  не  дозволимо,  щоб  наша  гідність  була 
потоптана. Ми хочемо і будемо жити. І ми від-
мовляємося бути об’єктом у чиїхось руках. Ми 
є суб’єктом». Гідність, яку українці здобувають 
дорогою ціною, дивує і шокує світ, який хоче ве-
ликих речей дешево й одразу. Він прагне легко-
го задоволення, а українці виявляють глибинні 
чесноти і любов.

Ісус  каже,  що  немає  більшої  любові,  ніж  та, 
коли хтось віддає своє життя за друзів своїх. У ці 
дні до нас промовляють солдати з бомбосховищ 
Маріуполя.  Люди  усвідомлюють,  що  дивлять-
ся  на  осіб,  які  правдоподібно мають  смертний 
вирок  [цю  розмову  записали  11  травня,  ряту-
вати поранених військових з «Азовсталі» поча-
ли 16 травня-Ред.]. Але вони говорять правдиві 
речі, живуть і не здаються. Українці показують, 
що  є  речі,  заради  яких  варто  жити,  і  є  ціннос-
ті та принципи, заради яких можна і померти. 
Мені здається, за цим стоїть віра у вічне життя.

В Україні відбувається духовна трансформація, 
бо воює не лише армія, а й цілий народ. Волон-
тери  підтримують  військових,  на  пивзаводах 

роблять коктейлі Молотова, діти у школах плетуть 
маскувальні сітки. Попри тривогу і біль люди зосереджені. Вони об’єднуються 
на рівні політиків чи під’їзду, щоб разом відповідати на виклики війни. Питання 
ж не лише про «бути чи не бути», а й про якість буття. Ми вже не готові розмі-
няти і продати свою гідність. Українці починають розуміти, що ніхто інший їх 
не врятує і треба морально рятувати інших – тих, у кого головним порадником 
є страх або поверхнева вигода.

Зараз українці живуть  інтенсивно, глибоко, драматично, в багатьох випадках 
трагічно. Але для християн це вияв радикальної пасхальності. Пасха – перехід 
від смерті до життя. І згідно з християнською вірою, це відбувається через смерть 
Христа, який «своєю смертю смерть подолав і тим, що в гробах, життя дару-
вав». В гробах не лише померлі. Багато хто живе, немов би в гробах совка та по-
верхневої споживацької нарцистичної глобальної попкультури. Тепер ці живі 
гроби розбиваються в Україні.

 Що Росія намагається в нас забрати? Чи може їй це вдатися і як нам це збе-
регти?

Владика Б. Ґудзяк: Як усі злодії, Росія має комплекс: вважає, що має бути імпе-
рією. За дефініцією, імперії мають колонії – підвладні їм чужі землі, культури, 
економіки і людей. Вони мусять розростатися, а тому захоплюють чужу історію.

Без історії Київської Русі, що відбувалася на українській землі, російська історія 
стає куценькою. Росія хоче привласнити духовні витоки, засади й інтерпретацію 

Матвій Вайсберґ, «Янгол ЗСУ»



40ЧЕРВЕНЬ, 2022 р. • ч. 11 (3087) 

Повернутися до змісту. 

християнської традиції Київської Русі, усі здобутки культури України, які можна 
«зробити своїми». А те, що не вдається привласнити, треба або перекреслити, 
або звести до умов виживання.

На жаль, такі настрої має не лише Путін. Вони характеризують російську імпер-
ську культуру. Як зазвичай кажуть, російський лібералізм зупиняється на укра-
їнському питанні.

Захист від злодія відбувається на різних фронтах. Найгострішим є військовий, 
але  також  важливим  є  протистояння  інформації  та  ідей.  На  першому  фронті 
Україна за допомогою вільного світу показує, що готова захистити землю і все, 
що на ній. На другому – утверджується українська гідність, самобутність і май-
бутнє.  Ще  ніколи  не  відбувалося  такого  глобального  роз’яснення  історичної 
правди про українську тотожність і відмінність від неї російської.

 У чому основна відмінність українців від росіян?

Владика Б. Ґудзяк: Це різниця між правдою і неправдою. Ця війна не була спро-
вокована Україною. Вона віддала ядерну зброю в 1994-му, армія зменшилася 
від 980 тисяч на початку незалежності до 160 тисяч у 2014 році. Але, мабуть, 
лише 10 тисяч з них були боєздатними. Це було суспільство, яке не інвестувало 

Картина Артура Орльонова
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та митрополит УГКЦ Борис 
Ґудзяк. Світлина: Посольство України в США

у війну і не мало аґресивних загарбницьких настроїв. Це суспільство з мінімаль-
ними політичними екстремами, де за радикальні ліві та праві сили голосували 
лише кілька відсотків населення.

Українське суспільство поступово відходило від своїх транспоколіннєвих геноци-
дальних травм, прямувало від страху до гідності. В Росії цей процес ще не відбув-
ся. Вона хворіє імперією та обвантажена хворобливими амбіціями колоніалізму. 
Це гріховний стан, бо він пропагує експлуатацію інших. Імперії та колоніальні 
держави потребують рабів.

На перших сторінках Біблії людський гріх представлений в образі Адама. Бог 
дав Адамові все і сказав: «Лише не бери плоду з цього дерева, бо помреш». Адам 
хапає заборонений плід, втрачає рай і стає смертним. Росія має територію у 11 
часових зон. Вона у 28 разів більша від України. Але потребує ще 29-го шматка.

Росія має чималі здобутки культури, але їхня культура є ненаситною, бо мусить вби-
вати і поглинати. Це трагічно не тільки для народів і етносів, які вони нищать, 
а й для самих росіян, бо таке життя не є гідним. Це життя злодіїв, які, щоб себе 
виправдовувати, плетуть міфи брехні про історію, сусідів і передовсім про са-
мих себе. У Росії попереду болісний процес самопізнання. Вони мають глянути 
у дзеркало і побачити монстра.
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Щоб режим Путіна мав підтримку в суспільстві, на базі неправди формулюються 
страхи й аґресивні гасла. Наприклад, наратив «українці – нацисти». Хто нацист? 
«Той, хто є українцем і не хоче бути росіянином. Нацисти не мають права на іс-
нування, це перевертні, їх можна нищити». От чому відбулося те, що ми бачили 
в Бучі, Бородянці, Ірпені. За звірствами російських солдатів стоїть самообман 
російської імперської культури і політичної доктрини Путіна, стоїть понад 70 % 
російського населення. 700 ректорів вищих навчальних закладів у Росії підпи-
сали  листа  підтримки.  Із  приблизно 300  єпископів  московського патріархату 
в Росії жоден не виступив проти війни, і менше ніж 300 представників духовен-
ства з 25 тисяч виступили з відкритою заявою проти. Тому йдеться не [тільки] 
про зміщення Путіна, а про глибоке навернення російської культури і російсько-
го народу.

 Що має статися, щоб це відбулось?

Владика Б. Ґудзяк: Поки людина думає, що вона непереможна, її полонить горди-
ня. Німці покаялися не під час війни, а після краху нацизму Німеччини, коли зро-
зуміли, що через власне лукавство так багато втратили. Тому потрібні санкції, 
вони працюватимуть на довшу мету.

Результатом любові українців до правди, свободи, один до одного є те, що Укра-
їна цю війну вже морально виграла. Але моральна перемога – це ще не все, і її 
можна  втратити.  Тому  на  зустрічі  прем’єр-міністра  Дениса  Шмигаля  з  укра-
їнською громадою у Вашингтоні я підкреслював, що зараз Україна виграє че-
рез людяність і президента, і уряду, і військових, і громадян. За Україною – прав-
да і автентичність. Цю автентичність важливо зберегти.

 Цивільні зараз теж виступають єдиним фронтом – задіяні у волонтерстві, 
допомагають армії. Як не втратити сили допомагати?

Владика Б. Ґудзяк: Моя знайома богослов на початку війни сказала: «Бережи своє 
серце». Я щодня вертаюся до цього простого, але проникливого речення. Наша 
мета – берегти своє серце і не дозволити ворогові людського роду, тобто дияво-
лові, мати більше влади над нами, ніж він має. Ми мусимо тримати його зовні, 
на відстані. Для того треба назвати його, вказати на нього пальцем і поставити 
в своєму житті на відповідне місце – у якийсь куток. Закрити в шухляду із зам-
ком, ув’язнити, а не дозволити шаленіти та панувати.

Необхідно вмикати холодне усвідомлення: ага, я починаю кипіти, це підігріває 
лихий – чи сам диявол, чи Путін, чи ті, хто чинить воєнні злочини. Але це не моя 
тотожність. Я буду боротися за свободу в своєму серці та душі. Я не дозволю оку-
пації в моїх думках. Є інші речі, крім Росії та імперіалізму її вождя. В моїм серці 
на першому місці Бог і добрі люди, моє покликання і допомога іншим.

 Багато людей кажуть, що злість допомагає робити більше. Наскільки 
це правильно?

Владика Б. Ґудзяк: Злість у таких обставинах є природною. Але вона не найви-
щий і не найкращий мотиватор. Блаженніший Святослав Шевчук казав: «Тре-
ба злість і гнів перетворювати на мужність». Злість крихка,  її легше зламати, 
а мужність витриваліша. Вона як східні бойові мистецтва – може допомогти від-
хилитися від удару і втриматися. Якщо злість стає способом життя чи захисту, її 
важко позбутися. Вона стає травмою, тому злість треба перетворювати.

 Якими ми маємо стати внаслідок пережитої війни?

Владика Б. Ґудзяк: Війна загострює свідомість, дегуманізує людей і суспільства, 
але і пришвидшує зміни, оголюючи зло. Від нас залежить, чи називатимемо ми 
у майбутньому зло злом і чи дозволимо йому панувати.

Я  ставлю  перед  собою  питання:  яким  би  мав  стати  після  війни?  Хочу  менше 
звертати увагу на суєту, ілюзії, амбіції і те, що не вдається, а мужньо триматися 
єдиної правди. Хотів би стати безстрашним, зберігаючи страх Божий. Адже така 
людина є вільною, легкою, мобільною і глибинно правдивою. Вона живе тихою 
невдаваною радістю.

Юлія Карманська, Forbes
Повністю інтерв’ю читайте за посиланням

https://forbes.ua/lifestyle/ukraintsi-pokazuyut-e-rechi-zaradi-yakikh-varto-zhiti-i-printsipi-zaradi-yakikh-mozhna-pomerti-vladika-boris-gudzyak-pro-te-yak-zminyuyutsya-ukraintsi-ta-yak-zberegti-sebe-popri-gniv-18052022-6040?fbclid=IwAR2L5QRJEavzZ1zyfvNrnRdtiVshOLlMd97dr9rbQZPoyAqpNrtVfCEzYRs
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«Унікальність моменту для України полягає в тому, що людина 
стала в центрі країни. Починаючи від найменшої людини, якій 
треба евакуюватися, яка втратила житло, вийшла без нічого 
з дому. Ми насправді почали думати про людей у цій країні, 
а не про якісь там показники. Усе, що зараз відбувається, 
відбувається тому, що людське життя має цінність.

Якщо ми цього не втратимо, якщо ми про це будемо пам’ятати, 
то завжди знайдемо спосіб, як перебудовувати, як заводити 
й розподіляти гроші. Дуже важливо, щоби людська гідність 
залишилася  в  центрі  нашої  країни.  Залишиться  –  станемо 
дуже успішною країною».

Софія Опацька, з інтерв’ю в рамках спецпроєкту UCU Business School та Націо-
нального агентства з питань запобігання корупції – НАЗК «Ukraine NOW. Візія 
майбутнього».

Світлина авторки: сайт UCU Business School

 19.05.2022 р. 

УНІКАЛЬНІСТЬ МОМЕНТУ ДЛЯ УКРАЇНИ

08.04.2022 р. Мешканці Іванкова, у якому поки що не має електрики, мобільного 
зв’язку й інтернету, вперше зв’язуються зі своїми рідними завдяки системі Старлінк 
американської компанії SpaceX

https://www.youtube.com/watch?v=6piKMHbUoSM&ab_channel=%D0%9D%D0%90%D0%97%D0%9ANACP
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Про це 19 травня, під час міжнародної конференції 
«Солідарність ЄС з Україною: захист людей, які тікають 
від війни», повідомила заступниця міністра внутрішніх справ 
України Мері Акопян.

«За останніми даними, понад 6 млн 200 тисяч (6 223 821) 
українців тікали від війни, а понад 5 мільйонів (5 358 079) 
переїхали  до  країн  ЄС.  Найбільша  кількість  людей  (3  357 
984) переїхала до Польщі, і щонайменше половина з них там 
і залишається. Понад 1,2 мільйона громадян України вже за-
реєструвалися на тимчасовий захист у країнах ЄС», – повідо-
мила заступниця міністра.

Джерело: сайт МВС України

ПОНАД 6 млн 200 тис. УКРАЇНЦІВ БУЛИ ЗМУШЕНІ 
ТІКАТИ ВІД ВІЙНИ ЗА КОРДОН

 19.05.2022 р. 

19.03.2022 р. Український хлопчик-біженець радіє, що він знову із своїм котиком,  
який загубився під час переходу польсько-українського кордону
Джерело: «In Ukraine»
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Укрзалізниця на своєму Телеграм-каналі розповіла, що її вагони-рефрижератори 
зараз служать для зберігання тіл вбитих в Україні окупантів. Держкомпанія вкотре 
закликала або владу РФ, або рідних та близьких вбитих солдат армії РФ забрати 
їх тіла, аби достойно поховати. Вибір саме на вагони-рефрижератори ліг саме 
тому, що такі вагони оснащені власними дизель-генераторами для автономної 
роботи холодильних установок.

Але, схоже, держкомпанія була вимушена самостійно виконувати таку гумані-
тарну місію. За три місяці боїв рашисти втратили уже 28 тисяч вбитими, части-
на тіл зберігається саме у цих «холодильниках» на колесах. І так вагон-рефриже-
ратор став одним із символів програму армії РФ в Україні.

Джерело: Defense express

ВАГОНИ-РЕФРИЖЕРАТОРИ СТАЛИ ОДНИМ 
ІЗ СИМВОЛІВ ПРОГРАШУ АРМІЇ РФ В УКРАЇНІ

 19.05.2022 р. 

Вагони-рефрижератори, світлина ілюстративна
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Американське видання Vox пише про символічне значення битви за Маріуполь. 
«Тексти» публікують скорочений переклад статті.

Українські захисники на  «Азовсталі» у  Маріуполі здалися. Це  символічна фіксація 
контролю Росії після кількох тижнів карального штурму стратегічного портового міс-
та – але це перемога, яка дісталася приголомшливою ціною.

У понеділок 16 травня понад 260 українських бійців, включно з 53 важкопора-
неними, було евакуйовано з металургійного комбінату «Азовсталь», повідомила 
українська влада. Вони трималися там протягом кількох тижнів як остання лінія 
оборони міста від російських бомбардувань.

Українських бійців тепер перевозять на контрольовану Росією територію, де, 
за словами заступниці міністра оборони України, їх, зрештою, чекає процеду-
ра обміну. Росія заявила, що поводитиметься з солдатами «згідно з відповідни-
ми міжнародними законами», хоча деякі російські посадовці закликали до того, 
щоб українські бійці постали перед судом як воєнні злочинці. Десятки бійців все 
ще залишаються на заводі, і що з ними буде далі, поки неясно, хоча є інформа-
ція, що вони також будуть евакуйовані та вивезені з Маріуполя.

Маріуполь, розташований на Азовському морі, до вторгнення Росії був містом 
із населенням понад 400 000 осіб. Його захоплення стало центральним елемен-
том пропаганди президента Росії Владіміра Путіна, який стверджує, що він на-
магається «звільнити» російськомовних від українського контролю. Місто пере-
бувало в російській облозі протягом усієї війни. Щоб остаточно взяти його, Росії 
довелося фактично знищити його та убити тисячі мирних жителів.

ЩО ОЗНАЧАЄ БИТВА ЗА МАРІУПОЛЬ ДЛЯ УКРАЇНИ 
ТА РОСІЇ, – Vox

 19.05.2022 р. 

«Азовсталь», 02.05.2022 р.
Світлина: батальйон «Азов»
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Але опір українських бійців у Маріуполі допоміг скувати російські війська та ресурси, 
не дозволивши їм досягти своїх воєнних цілей в інших місцях. «Українські сили ви-
грали дуже дорогоцінний з тактичного погляду час, щоб контратакувати в ін-
ших районах, перегрупуватися та отримати додаткову зброю із Заходу», – ска-
зала Натія Сескурія, експертка з Росії та наукова співробітниця Королівського 
інституту оборонних досліджень.

Непокора українських бійців на «Азовсталі» – а раніше  і мирних жителів, які 
були евакуйовані із заводу на початку цього місяця – також позбавила Путіна 
символічної перемоги, якої він прагнув, особливо напередодні російського свята 
Дня перемоги на початку травня. Рішучість тих, хто опинився у пастці на «Азов-
сталі» під безперервним російським натиском, вплелася у велику історію про за-
пеклість українського опору.

«Росія може взяти те, що залишилося від міста. Але, це ж треба, вона втратила нара-
тив», – сказала Ольга Олікер, програмний директор Міжнародної кризової гру-
пи з Європи та Центральної Азії. «З української сторони є  історії про героїзм 
та самопожертву», – додала Олікер. «А з російського боку – лише "ми бомбили, 
бомбили й бомбили"».

Російський солдат конвоює пораненого українського воїна, що потрапив у полон після виходу 
із заводу «Азовсталь» у Маріуполі
Світлина: «Новинарня»
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Путін оголосив Маріуполь «звільненим» минулого місяця, і, як казали тоді екс-
перти, окрім тих, хто утримував «Азовсталь», місто здебільшого вже перебувало 
під російським контролем. Але капітуляція цих сил все одно означає перемогу 
Росії, особливо зараз, коли Кремль прагне закріпити території на сході та півдні 
України.

У міру того, як тривала облога, стало зрозуміло, що українські військові вклали 
багато ресурсів в оборону міста, що дозволило йому витримати кілька тижнів 
російських бомбардувань. Здатність Маріуполя триматися, попри шалений на-
тиск, також допомогла Україні у її проханнях про надання гуманітарної та вій-
ськової допомоги.

Але  за  цю  непокору  довелося  заплатити:  небажання  Маріуполя  здатися  пе-
ред російською атакою перетворило його на об'єкт нещадної та невибіркової 
військової кампанії.

Повну гуманітарну шкоду ще важко оцінити, але минулого місяця високопосадо-
вець ООН назвав Маріуполь «центром пекла». Цього місяця ООН та Міжнарод-
ний комітет Червоного Хреста уклали угоду про безпечну евакуацію цивільних 
осіб з Маріуполя та прилеглих районів, включно з близько 1000 цивільних осіб, 
які також опинилися у пастці на «Азовсталі». Статус потенційних десятків тисяч 
людей, що залишилися у місті, не зрозумілий. Крім тисяч тих, хто втік з Маріупо-
ля, Росія насильно перемістила тисячі цивільних людей на російську територію. 
За оцінками офіційних осіб, близько 21 000 людей було вбито. На супутникових 
знімках видно масові поховання.

Російські війська «справді карали Маріуполь за те, що він не привітав їх, не зро-
зумів свого місця в їхньому досить хворому баченні цієї частини світу», – сказав 
Брайан Мілаковський, експерт із соціально-економічних умов у Східній Україні. 
«Вони прийшли, думаючи, що це буде простим кроком, що їх зустрінуть хлібом-
сіллю. А натомість вони зіткнулися з опором, включно зі спротивом цивільного 
населення».

Росія назвала завершальну битву за Маріуполь «масовою капітуляцією», що свід-
чить про те, що вони вже намагаються подати це як перемогу. Але, як сказа-
ла Сескурія, ця заява про перемогу «не має того значення, яке вони закладали 
на початку, тому що їм знадобилося майже три місяці, щоб взяти Маріуполь».

І, звичайно, на початку війни Росія мала набагато амбітніші плани – Маріуполь не був 
призом, ним був Київ. Відтоді Росія переорієнтувала свою кампанію на схід та пів-
день України, де Маріуполь має велике значення. Але, знову ж таки, це вимагало 
від російських військ вливання живої сили та ресурсів у бій, який кілька тисяч 
солдатів у тунелях «Азовсталі» витримували тижнями.

Маріуполь – це реальна територіальна втрата для України, але він залишається 
потужним інструментом у психологічному сенсі, як усередині країни, так і за 
кордоном.  Недаремно  Зеленський  назвав  захисників  Маріуполя  «героями»  – 
і те, як до оборонців міста ставляться зараз, коли вони перебувають на терито-
рії, контрольованій Росією, також визначатиме цю історію.

Як кажуть експерти, це може стати одним з великих героїчних наративів війни 
в Україні, якщо не центральним. (г.к.)



49ЧЕРВЕНЬ, 2022 р. • ч. 11 (3087) 

Повернутися до змісту. 

Оборонець Маріуполя Дмитро Козацький «Орест» опублікував у соцмережі світлини з заводу 
«Азовсталь» та закликав усіх поширювати їх. «Ну от і все. Дякую з прихисток "Азовсталь" – 
місце моєї смерті і мого життя», – написав «Орест» у п’ятницю, 20 травня, у Твіттері. «Поки 
я буду в полоні, залишу вам фото в найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії 
і фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно»

17.05.2022 р. Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив заяву під назвою «Гарнізон "Маріуполь" 
виконав поставлене бойове завдання». У ній ідеться про те, що було віддано наказ командирам 
підрозділів, які перебувають на «Азовсталі», зберегти життя особового складу. Всі захисники 
Маріуполя здалися в полон. Згодом військові мають бути обміняні. Джерело: «Новинарня»

Всі світлини можна переглянути за посиланням

https://novynarnia.com/2022/05/20/miscze-moyeyi-smerti-i-mogo-zhyttya-oboronecz-mariupolya-dmytro-kozaczkyj-opublikuvav-foto-iz-azovstali/
https://drive.google.com/drive/folders/1efz3M_yHIJG6EYB57J9Di8V85MJco51I?fbclid=IwAR3PwTdDDwsu9NNNFd63APV-ibJ62060nkwIOHTfYI2GPCcQneQ7dzVPYeA
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У замку Фюрстенрід поблизу Мюнхена 16–19 травня відбувалися спільні реко-
лекції духовенства Паризької єпархії Св. Володимира Великого та Апостольсько-
го Екзархату Німеччини та Скандинавії.

Це перші реколекції, які відбулися за фізичної присутності учасників після по-
чатку пандемії. Минулого року духовні вправи для духовенства цих церковних 
структур УГКЦ проходили у форматі онлайн під проводом владики Богдана Дзю-
раха, Апостольського екзарха для українців візантійського обряду в Німеччині 
та Скандинавії.

Цьогорічні  реколекції  проповідував  владика  Іван  Кулик,  єпарх  Кам’янець-
Подільський. У своїх науках владика Іван допомагав учасникам поглибити розу-
міння душпастирського навернення у світлі трьох вимірів церковного служіння: 
Боже Слово, Літургія та Дияконія-служіння ближньому. Реколекційні науки пе-
репліталися літургійними богослуженнями. Одна вечірня зустріч була присвяче-
на обміну досвідом душпастирської опіки над біженцями з України, які масово 
прибувають до країн Західної Європи, рятуючись від російської аґресії.

Священники під проводом своїх владик молилися за хворих співбратів, за мир в Украї-
ні, за постраждалих в ході російсько-української війни, а також за померлих співбратів 
та за загиблих від війни на рідних землях.

Останній день був присвячений актуальним душпастирським завданням, з яки-
ми стрічаються священники Єпархії та Екзархату під сучасну пору.

Пресслужба Апостольського екзархату у Німеччині та Скандинавії

ВІДБУЛИСЯ СПІЛЬНІ РЕКОЛЕКЦІЇ СВЯЩЕННИКІВ УГКЦ 
ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

 19.05.2022 р. 
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СЛЬОЗИ МОЇ ЗБЕРИ  
    У ТВІЙ БУРДЮК...

Мої скитання тобі відомі, сльози мої збери 
в бурдюк твій: чи ж не записані вони у твоїй 

книзі? Тоді вороги мої назад відступлять, 
як тільки я візву до тебе. Знаю напевне, що Бог 
зо мною. У Бозі я слово прославляю, в Господі 
прославлю слово. На Бога уповаю не боюся; 
що ж може заподіяти мені людина? Обітниці, 
що зробив я тобі, тяжать на мені, віддам тобі 

похвальну жертву. Бо спас єси життя моє 
від смерти, та й ноги мої, щоб я не спотикнувся, 

щоб перед Богом міг ходити у світлі живих. 
(Псалом 56, фрагмент)

05.05.2022 р., «Херсон в окупації»
Джерело: art.malon
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Продовження, на жаль, буде…
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