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Комунікат Синоду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви
(м. Львів-Брюховичі, 2 – 11 вересня 2018 року Божого)

Від 2 до 11 вересня 2018 року Божого в м. Львові-Брюховичах проходив
Синод Єпископів Української Греко-Католицької Церкви, в якому брало
участь 42 архиєреї з України та поселень, а саме з країн Центральної,
Північної та Західної Європи, Пiвнiчної і Пiвденної Америки та Австралiї.
Синод розпочався Божественною Літургією в архикатедральному
соборі Святого Юра у Львові, яку очолив Блаженніший Патріарх Святослав
разом із митрополитами, архиєпископами та єпископами УГКЦ за
молитовної присутності численного духовенства і вірних. У ній взяли участь
єпископи з інших Церков свого права.
Наприкінці Літургії привітальне слово виголосив Архиєпископ Клаудіо
Ґуджеротті, Апостольський нунцій в Україні, який передав благословення
Святішого Отця Франциска на синодальні діяння. У неділю, ввечері, у
приміщенні реколекційного центру в Брюховичах Блаженніший Святослав
очолив Молебень до Святого Духа та всі члени Синоду і допоміжний
персонал склали присягу, яку зачитав найстарший із присутніх за
єпископською хіротонією – владика Василь (Лостен).
Синодальні засідання розпочалися 3 вересня, у понеділок,
привітальними словами та зверненнями запрошених гостей.
З огляду на те, що багато вірних УГКЦ перебуває поза межами України,
особливо цінними були промови єпископів інших Церков свого права, які
були запрошені на Синод для того, щоб можна було організовувати
душпастирство для наших вірних всюди, де вони перебувають.
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Першого дня засідань Глава УГКЦ у своїй програмній доповіді
проаналізував завдання і виклики, які стоять перед Церквою та Українською
Державою і нашим народом. Блаженніший Святослав наголосив на
історичному значенні зустрічі Святішого Отця Франциска з вірними у січні
2018 р. у прокатедральному соборі Святої Софії у Римі, під час якої Римський
Архиєрей відзначив героїчне служіння українських жінок для італійських
сімей. Отець і Глава УГКЦ представив владикам інформацію про особисту
аудієнцію в Папи Римського Франциска в липні 2018 року.
Головною темою Синоду була тема «Боже Слово і катехизація». Члени
Синоду міркували, як ефективно передавати віру в сучасному світі. Головний
доповідач, владика Петро (Стасюк), значну увагу приділив питанню видання
та перекладів Катехизму УГКЦ «Христос – наша Пасха», вказавши на
важливість цієї праці, бо вона єднає вірних УГКЦ у всьому світі. Для навчання
правд християнської віри та єдності Церкви це є основний документ.
Члени Синоду розглянули ряд літургійних питань, зокрема нового
перекладу Божественної Літургії св. Івана Золотоустого та проект
Місяцеслова УГКЦ.
Владики працювали над низкою документів, підготованих Канонічним
відділом Патріаршої курії, а також розглянули важливі кадрові питання.
Синод вирішив провести VII Сесію Патріаршого Собору УГКЦ на тему
«Еміграція, поселення і глобальна єдність УГКЦ» у серпні 2020 року у Львові.
Наради єпископів УГКЦ перепліталися молитвою - літургійною і
приватною, зокрема щодня о 21:00 звучала спільна молитва за мир в Україні.
Болі та надії рідного народу, який уже п’ятий рік страждає від російської
військової агресії, владики заносили до престолу всемилостивого Господа –
Князя миру.
Під час одного з робочих днів Синод Єпископів УГКЦ відвідав Владика
Ерік де Мулен-Бофор, новопризначений Архиєпископ Реймса (Франція),
міста, у катедральному храмі якого в серпні 1049 року вінчалася дочка
Ярослава Мудрого Анна Ярославна з королем Франції Генріхом І.
Звертаючись до синодальних отців, достойний гість висловив радість з
приводу відродження УГКЦ на матірніх землях і підкреслив важливість
свідчення вірних нашої Церкви у Франції.
Наступний Синод Єпископів УГКЦ було вирішено провести у вересні
2019 року Божого, а його головною темою буде «Сопричастя в житті і
свідченні УГКЦ».
Секретаріат Синоду Єпископів УГКЦ
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ЯК ЗДОЛАТИ АЛКОГОЛІЗМ ?
З чого починається алкоголізм
Хвороба
алкоголізму
починається найчастіше з
дитячого
досвіду.
Дуже
багато
людей
отримали
першу чарку алкоголю з рук
своїх
батьків.
Часте
випивання та присутність
п’яних членів сім’ї вдома
створюють
відповідну
атмосферу, в якій дитина
пізнає світ і виховується.
Алкоголізм не передається генетично, але діти алкоголіків від
народження мають схильність до цієї хвороби.
Тому через невідповідальне батьківство діти ще в шкільному віці
починають пити пиво, яке в організмі молодої людини викликає залежність.
Тоді створюється компанія «крутих хлопців» і не пити вже не маєш права.
Людина впадає в хворобу алкоголізму (або й іншу) через відсутність
Бога у своєму житті. Коли людина живе без Бога, то її серце пусте. Тоді
починається пошук – чим заповнити порожнечу. Алкоголь – це «інородне
тіло» в духовному серці людини, що викликає хворобу.
Алкогольна залежність – це також біохімічна залежність. Молекула
етанолу входить в біохімію людини і організм більше не може без алкоголю.
Залежність відрізняється від зловживання тим, що не пити людина вже не
може. Але зловживання – це серйозний крок до залежності.
Причини алкоголізму
Відомий польський психіатр Антоні Кемпінський виділяє кілька
основних причин алкоголізму:
Пияцтво, що спричинене браком самореалізації.
Людина, що незадоволена своїм станом, хоче щось змінити. Але замість
наполегливої праці починає пити. Тоді створюється ілюзія, що я став кимось
іншим, важливішим, ніж був.
Контактне пияцтво.
Через дію алкоголю деяким людям розв’язується язик, і їм стає
простіше спілкуватися з іншими. Алкоголь забирає страх і відкриває душу.
Часто такі щирі розмови ведуться з незнайомими людьми, які пізніше
можуть використати почуте проти тебе. Така форма спілкування є штучною і
сумною, бо не заснована на справжньому зв’язку між людьми.

ТРОЄРУЧИЦЯ

ЖОВТЕНЬ 2018 Р. Б. №9(44) 5

Діонісійське пияцтво.
Діонісій – це давньогрецький
бог виноградної лози. Причиною
такого пияцтва є сіре та сумне життя.
Гучні
забави
з
алкоголем
розбавляють
сіру
буденність.
Проблема тих людей в тому, що вони
не здатні побачити радості життя,
його різноманіття та барв. Якщо
туризм, спорт, культура тощо
приносять радість і приємні спогади,
то алкоголізм – гіркоту похмілля.
Пияцтво «з горя».
Різноманітні проблеми, самотність, невдачі на роботі чи в навчанні
викликають бажання «втопити своє горе». Через вживання алкоголю
людина забуває про свої проблеми. Але забуття не вирішує проблеми.
Механізм такого пиття безжалісний, бо витверезівши, людина знову
опиняється з тими самими проблемами віч-на-віч.
Шляхи вирішення
Алкоголізм є важчою за будь-яку фізичну хворобу, бо він є хворобою
найперше духовною, а тоді вже фізичною. Тому й лікування повинне
відбуватися в цих двох сферах. Окрім медикаментозних препаратів, які
виписують спеціалісти, ми мусимо дати хворому найперше НАДІЮ. Бо той,
хто п’є, перебуває у відчаї та переконаний, що йому рано чи пізно настане
кінець і рятунку цьому нема.
Найкращий
спосіб боротися з
гріхом – це уникати
його можливості. Тому
в домі, де є алкоголік,
не має бути жодного
спиртного.
Щоб
побороти цю спокусу,
потрібно відмовитися
від середовища, в
якому
вона
діє
найбільше.
НЕ ПРОВОКУЙТЕ АЛКОГОЛІКІВ своїми діями і поведінкою.
Більшість алкоголіків заперечують свою проблему. Допомогти їм
визнати це ми можемо називаючи факти, які свідчать про те, що алкоголь
забирає в людини (сім’ю, роботу, друзів, свободу, радість життя…), але це
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потрібно робити з любов’ю, інакше не вийде. Ми маємо запевнити алкоголіка
в тому, що він не один: «разом ми все переможемо», «зміни можливі, ми
допоможемо». Тому підтримка найближчих людей є конче необхідна.
Також ми можемо допомогти алкоголіку власною жертвою,
записавшись до Золотої книги тверезості у вашій парафії. При деяких
парафіях міста Львова діють центри підтримки алкоголіків та їхніх сімей, так
звані групи «Анонімних Алкоголіків». Звертайтесь!
ЦІКАВО ЗНАТИ
Колись провели дослідження серед
маленьких дітей: показали їм зображення
стола без однієї ніжки. Дитина мала
вказати, якого елемента на малюнку
бракує. Один із учасників дослідження
сказав, що на столі бракує… пляшки.
Коментар зайвий.
Що таке Золота книга тверезості?
Історія Золотої книги тверезості
почалася в ХІХ столітті, коли український
народ на теренах сучасної Західної
України
розпочав
боротьбу
проти
пияцтва. Митрополит Йосиф Сембратович
(1821–1900) ініціював заснування таких
книг у греко-католицьких парафіях. Він
заохочував вірних складати присягу
тверезості і засвідчувати це власноручним
записом у книзі. Сьогодні Золота книга
тверезості – це духовна зброя проти гріха
пияцтва, велика поміч для визволення з
алкоголізму.
Що таке група «Анонімні алкоголіки»?
Анонімні алкоголіки – це співтовариство чоловіків та жінок, які
діляться один з одним своїм досвідом, силою та надією з метою вирішити
їхню спільну проблему та допомогти іншим одужати від алкоголізму.
Гасло УПА:

«За волю – без алкоголю!» Хочеш бути вільний – не пий!

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОМІСІЇ У СПРАВАХ МИРЯН УГКЦ)
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Християни і хеловін
Хеловін — язичницьке свято, пов’язане з магією і злими духами.
У день всіх святих,
який
відзначають
1-го
листопада,
вшановують
покійних. Тож коли у людей
виникає питання, що робити
в цей день, то варто
помолитися
за
своїх
близьких, які померли. Адже
найкращою формою пошани
покійної людини є молитва
за неї.
Хеловін — це було свято нового року у давніх кельтів. 31 жовтня вони
завершували всі польові роботи і в ніч на 1 листопада вони влаштовували
гуляння з танцями біля вогнища. Тому деякою мірою свято бере свій початок
звідси.
Однак найбільше зло цього свята для християн — прагнення імітувати
злі сили. Люди, будучи охрещеними, одягнулися у ризу світлу, і повинні ту
ризу світлу носити упродовж всього життя. Тобто, вдягатися у світлий одяг
Христового хрещення кожного дня і його носити незаплямованим.
Християни не повинні одягати демонічний одяг та імітувати злих духів і
потвор. Власне, звідси і проблема: бо ті вечірки завершуються багатьма
нехристиянськими речами.
Тому в даному випадку Церква застерігає не імітувати злих духів, бо це
для них стає прецедентом потім нами маніпулювати, робити нам прикрощі.
Тобто, зводити нас зі шляху до Бога. Якщо ти з легкістю тепер імітуєш злі
сили, то й відтак можеш дозволяти собі багато інших поганих речей.
Християнин повинен набувати подобу ангела, а не диявола. Тому
масові гуляння та заходи такого роду — це прихована пропаганда
демонічних дійств.
«А лиш те, що погани, коли щось жертвують, то жертвують
бісам, не Богові. Я ж не хочу, щоб ви були спільниками бісів».
(1 Кор.10:20)
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Голова ПМВ очолив Літургію під час храмового свята
парафії УГКЦ у Таллінні

У неділю, 23 серпня, у рамках візиту делегації ПМВ до Естонії відбулась
Архиєрейська Божественна Літургія з нагоди храмового празника у храмі
Богородиці Троєручиці в Таллінні, яку очолив Голова Пасторальноміграційного відділу Української Греко-Католицької Церкви владика Йосиф
Мілян. З ним співслужили: душпастир для українців греко-католиків Естонії
о. Олег Поп’юк та працівники ПМВ - о. Андрій Гах, о. Віталій Храбатин та о.
Роман Ільницький.
Після Літургії святкування
поспілкуватись з єпископом.

продовжилось

і

всі

мали

нагоду

Делегація Пасторально-міграційного відділу перебуває в Естонії в
рамках візиту Папи Франциска до Балтійський країн. Колектив ПМВ був
запрошений взяти участь у візиті Святішого Отця до Естонії та Латвії.
Довідка: Талліннська парохія Української Греко-Католицької Церкви в
Естонії була заснована з благословення Києво-Галицького митрополита Кир
Володимира Стернюка в 1991 році. У жовтні 2000 року Талліннська парохія
УГКЦ була освячена на честь Божої Матері Троєручиці – заступниці всіх
невинно скривджених. Чин освячення звершнив Блаженніший Любомир
Гузар – Глава УГКЦ (2001-2011).
pmv.ugcc.org.ua
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Владика Йосиф Мілян відслужив Літургію
в Тарту і поспілкувався з громадою

У неділю, 23 серпня, у рамках візиту делегації ПМВ до Естонії відбулась
Архиєрейська Божественна Літургія у місті Тарту, яку очолив Голова
Пасторально-міграційного відділу Української Греко-Католицької Церкви
владика Йосиф Мілян. З ним співслужили: душпастир для українців грекокатоликів Естонії о. Олег Поп’юк та працівники ПМВ - о. Андрій Гах, о. Віталій
Храбатин та о. Роман Ільницький.
Після Літургії відбулася зустріч і спілкування з громадою.
Це перший візит українського греко-католицького єпископа до цієї
громади на запрошення українців.
Тарту – друге найбільше місто Естонії після Таллінну. Це велике
студентське містечко, до якого на навчання приїжджають і багато
української молоді, а останнім часом українці приїжджають сюди на працю.
Служіння в місту Тарту розпочалось на початку 90-х. О. Павло Яхимець,
ЧСВВ, 1-2 рази на місяць доїжджав сюди з Вільнюса - так започаткувалася
громада. З 2003 року о. Володимир Палієнко розпочав служіння в Естонії Таллінні та Тарту. Саме відтоді почали відбуватись постійні богослужіння
один раз на місць. З плином часу громада виросла та зміцніла. З заміною
священика в 2015 - о. Олега Поп’юка - богослужіння почали відбуватись двічі
на місяць.
pmv.ugcc.org.ua
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Голова ПМВ зустрівся у Таллінні з Апостольським
Адміністратором в Естонії

Голова ПМВ владика Йосиф Мілян зустрівся у
Апостольським Адміністратором в Естонії Філіпом Журданом.

Таллінні

з

Владика Йосиф подякував за запрошення взяти участь у візиті
Святішого Отця Папи Франциска до Естонії.
Голова ПМВ наголосив, що це запрошення – добрий жест в бік УГКЦ та
Пасторально-міграційного відділу зокрема.
Єпископи обмінялись між собою враженнями після приїзду Папи
Франциска до Балтійських країн. А також поспілкувались про душпастирську
ситуацію в Естонії, зокрема щодо надання духовної опіки українцям.

pmv.ugcc.org.ua
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ОГОЛОШЕННЯ
Зустріч української молоді Естонії в Кодасема

2 - 4 листопада 2018р.Б. відбудеться третя духовно-фізкультурнопатріотична зустріч української молоді Естонії в Кодасема (щорічне місце
проведення таборів та різних зустрічей, розташоване на 98 км від Талліна). У
програмі заплановано: молитва, спорт, ватра - українська пісня, кулінарні
змагання, спілкування та багато іншого.
Привітання з днем народження
Щиро вітаємо наших прихожан, які святкують свій день народження у
жовтні: Галина Градова (01.10), Галина Андрухович (03.10), Надія Риб'єва
(04.10), Надія Трескова (07.10), Марія Юртин (12.10), Паримський Олександр
(12.10), Наталія Костюк (23.10), Ірина Градова (24.10), Оксана Вельган (26.10),
Олександр Бадзьо (27.10).
Многих та Богом благословенних літ!

Видавець: Храм Богородиці Троєручиці, УГКЦ. Відповідальний: о. Олег Поп’юк
Часопис видається на правах внутрішнього розповсюдження. Редакція не несе
відповідальності за точність фактів, власних імен, цифр та інших даних.

Адреса: Laboratooriumi 22, Tallinn 10133 Тел: +372 583 52 562;
e-mail: ugcc@ugcc.ee; www.ugcc.ee
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Свята Літургія

14:00 - Тарту
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СУБОТА
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по Зісл.Св.Духа. Глас 6
Свята Літургія
10:00 – Таллінн
16:00 – Хельсінкі

28 Неділя 23-тя

по Зісл.Св.Духа. Глас 5
Свята Літургія
10:00 – Таллінн

21 Неділя 22-га

по Зісл.Св.Духа. Глас 4
Свята Літургія
10:00 – Таллінн
16:00 – Тарту

14 Неділя 21-ша

(Змінена година)

13:00 – Таллінн

по Зісл. Св. Духа. Глас 3
Свята Літургія

7 Неділя 20-та

НЕДІЛЯ

