


Різдвяний піст БЛАГОДІЙНІСТЬ
У наш час багато людей потребує допомоги, 

чи то фінансової, чи моральної підтримки. Якщо ми 
с християнами і наслідуємо нашого Бога Ісуса 
Христа, то ми не можемо пасивно ставитися до 
потреб братів наших у біді. Таким чином, у молоді 
зродилася ідея організувати збір коштів на 
лікування дітей з діагнозом онкології. Суть збору 
полягає в наступному: щомісяця молодь збирає 
кошти на лікування дітей, а замість цього 
жертводавець отримує шматок смачного тістечка та

Ми підготували відео- 
ролик, в якому кожен 
учасник нашої молодіжної 
спільноти мав нагоду 
висловити свої думки щодо 
різдвяного посту, який став 
для нас добрим путівником 
у цій мандрівці.

«Ми зараз готуємося 
до Різдва. Це міграційна 
історія, якщо ж її проаналі
зувати, вона допомагає 
зрозуміти, що досвідчують 
люди, які є внутрішніми
переселенцями через політичні обставини 
чи є зовнішніми переселенцями через 
переслідування і загрозу життю. У  
наративах Різдва ми бачимо сім’ю, яка є 
переселенцями через політичні загрози. 
Марія та Йосиф перебираються з Назарету 
до Вифлеєму (з Вифлеєму до Єрусалиму). 
Пізніше -  Святе Сімейство емігрує у 
Єгипет, і це для них ще інший досвід, де 
вони є чужинцями без усталеного, 
впорядкованого життя, друзів чи родини, 
абсолютно залежать від інших. І ось цей 
різдвяний наратив дозволяє нам зрозуміти, 
що відчувають сучасні українці, які мігрують 
родинами, як досвід Христа дозволяє 
перемінити наше ставлення до цих осіб. Бо 
сам Христос, маючи цей досвід 
переселенства, починаючи із своєї 
діяльності, говорить: «Лисиці мають нори, 
птиці небесні, а Син Чоловічий не має де 
голови прихилити» (Мт. 8:20).
(Галина Теслюк).

чай чи каву і записку із повчальним висловом зі 
Святого Письма, що може стати доброю нагодою до 
розважання. Все відбувається в особливо теплій та 
радісній атмосфері. Той, хто жертвує, має відчути 
особливу благодать "віддавати". Все це відбувається 
у парку при храмі Св. Володимира Великого в 
Парижі.

Хто ж  допомагає нам з випічкою тістечок? - 
Волонтери! Натхненні добрим прикладом і Духом 
Святим, звичайні люди, парафіяни, пропонують 
спекти смаколики, аби лиш допомогти своїм 
внеском у добрій справі.

Щодо наших підопічних, то це діти різного 
віку: від новонароджених немовлят до старших 
14-тирічних підлітків, всі вони надзвичайно сильні 
духом діти, вірять і надіються на вилікування, як і 
їхні батьки. Зараз допомагаємо вісьмом дітям. 
Постійно підтримуємо з ними зв'язок, радіємо 
кожному успіхові і молимось за них.

Якщо ми хочемо робити добро, не зволікаймо поки е 
нагода, творім добро там, де ми е.



НАШІ ГОСТІ
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17 грудня нас відвідала пані Ірина Іванкович, 
виконавчий директор Товариства «Свята Софія» у 
Сполучених Штатах Америки. Гостя розповіла нам про 
те, як сьогодні працює Товариство «Свята Софія». Пані 
Ірина прибула до Парижа на запрошення владики 
Бориса Ґудзяка, щоб представити нове двохтомне 
видання «Патріярх Йосиф Сліпий і красне 
письменство», автором якого вона є. Знайомством із 
цією книгою Паризька єпархія розпочала підготовку до 
відзначення 125-річчя з дня народження патріарха 
Йосифа, що відбувається впродовж 2017 року в УГКЦ.

26 грудня 2016 
року до нас завітали 
фахівці Українського 
Католицького Універси
тету п. Олеся Кука -  
директор Інституту 
Родини та Подружнього 
Життя, та п. Наталія 
Цюпка -  працівник 
Школи Біоетики, які 
провели навчальний 
курс з методів розпізна
вання плідності. Були 

плідності. Були розглянуті різні теми, що стосувались 
моральних та біоетичних аспектів, застосування 
методів природного планування родини, відбувалися 
дискусії під час яких присутні поглиблювали набуті 
знання.

22 січня 2017 року преосвященний владика 
Борис, єпарх Паризької єпархії св. Володимира 
Великого, запросив нашу молодіжну спільноту до 
єпархіального дому. Владика Борис розповів нашій 
молодіжній спільноті про життєвий шлях Йосифа 
Сліпого та поділився з молоддю своїм життєвим 
досвідом при патріархові Йосифові Сліпому, зустріч з 
яким владика пережив ще будучи дитиною. Все це 
супроводжувалося смачною піцою, українською 
колядою, українськими варениками, чудовим та 
теплим спілкуванням.

28 січня 2017 року Божого наша молодь мала 
честь зустрітися з Владикою Венедиктом,
єпископом-помічником Львівської Архиєпархїї. На 
перший погляд, тема «Молитва» могла би здатися 
банальною, але Владика зумів зачепити ті сторони, які є 
найцікавішими для сучасної молодої людини.

Перш за все, досвід молитви повинен 
здобуватися особисто, бо як би ми про неї не говорили, 
якщо немає особистого досвіду, то нічого не допоможе 
нам краще зрозуміти, що це таке. Ціле наше життя -  це 
зустріч, і молитва так само -  це зустріч з Богом. Але 
часто ми маємо стереотипи про Бога, вже певний 
складений образ Бога ще до нашої зустрічі з Ним.

І тут постає наступна проблема -  ми часто 
граємо ролі, адже не знаємо себе і свою унікальність. 
Але перед Богом непотрібно грати ніяку роль, бо він і 
так знає усе про нас. Тому, щоб уникнути цієї безглуздої 
гри, кожного дня важливо проводити іспит совісті, 
обдумуючи усе, що сталося за день і визначаючи 
причини, що спонукали нас до тих чи інших дій. Адже 
саме пізнаючи себе, ми зможемо пізнати й інших.

Владика наголосив, що незалежно де ми 
перебуваємо -  чи в Україні, чи поза її межами -  ми всі 
маємо певне призначення в житті та є цінними для Бога. 
Владика ще раз наголосив, що Молитва -  не мантра. 
Бог чує.



РІЗДВЯНА МАНДРІВКА
випитого чаю породили три 
виступи, ну, можливо, не 
акторів, але однозначно 
талановитих людей.

Перший Вертеп
відбувся у храмі Св. Володими
ра Великого в Парижі; другий - 
у новоствореній парафії, що у 

Вансені; а третій -у храмі Св. 
Бориса та Гліба у містечку 
Санліс. Дебютний виступ був 
сповнений хвилювань та легкої 
невпевненості, а наступні два 
дали зрозуміти кожному з нас, 
що майстри знають свою 
справу.

То миле діло працювати 
разом, вчитися один в одного, 
сміятися, слухати настанови 
отця, котрий зібрав всю свою 
серйозність в кулак, але при

17 учасників Вертепу. У кожного свої почуття та 
переживання, а найголовніше - роль! Завдання полягало у 
тому, щоб не просто зіграти, а пережити, відчути, 
засмакувати, якщо хочете, пропустити через себе. Кожна 
роль у спектаклі - це не просто гра, це характер, у який 
втілювалися, щоб фінальний виступ був живим. Кожен 
вносив свою лепту. А за межами Вертепу усі займалися 
найрізноманітнішими справами: хто вчився, хто працював, 
хто поєднував перше і друге, хто після роботи спішив на 
репетицію, хоча вдома чекала дружина і діти.

Репетиція - це той час, коли всі почувалися 
вільними та могли шукати гру, яка б передала всі емоції та 
характер героя. Бувало й таке, коли хтось приходив 
втомлений чи роздратований, то варто було розпочати 
репетицію, як усі оживали і ставали безпосередніми 
учасниками та водночас глядачами.

Всі ці дійства творінь Господніх відбувалися 
вечорами, після нелегких робочих днів і ставали просто 
неймовірним зарядом позитиву на наступний день. Два 
тижні сміху, какафонії (або - співочого дисонансу) та літри

першому "хіхіканні" сміявся разом з нами! Бо сміх - то є 
лікарство для душі, а де ви бачили неусміхненого 
християнина?!

На першу зустріч Вертепу, коли тільки роздавали 
ролі, кожен прийшов до церкви зі своїми думками та 
переконаннями, закінчуючи ж  третім виступом, в усіх 
учасників відбулися зміни всередині. Хтось, можливо, ще 
цього не помітив; хтось про це вже навіть сказав; а когось 
огортає теплом всередині себе спогад проце; а хтось і далі 
продовжує цим жити.

Христос - це любов! Тож будьмо носіями цієї любові. Ісус 
прийшов у цей світ, щоб навчити кожного з нас любити, 
любити неповторно, бо всі ми унікальні, але так однаково 
прагнемо любові.
Нехай Христос буде центром нашого життя, а ми 
проявом Його любові.



КОЛЯДУЄМО
Коляда у владики Бориса

На початку нового року молодь УГКЦ в Парижі 
завітала до владики Бориса з колядою. Ми мали нагоду 
разом повечеряти та поспілкуватися за філіжанкою 
смачної кави. Ми заколядували владиці французькою 
мовою та нами написану колядку українською мовою.

Що ж  можна було чекати від такої імпровізації і 
репетиції біля метро? - Звичайно ж  фурору!

Зустріч відбулася 10 січня, в розпал коляди. Це 
були перші такі посиденьки, коли наша молодь мала 
можливість спілкуватися з владикою впродовж цілого 
вечора. Непевність у спілкуванні та сором’язливість, які 
панували напочатку, непомітно зникли. Було легко, цікаво, 
просто відчувалися теплі та дружні відносини. Панувала 
любов. ... Пані Галя, справжня майстриня у приготуванні 
різних смаколиків швидко повернула нас на землю 
смачнючим запахом, який протяжно підкрадався з кухні. 
Того вечора владика Борис розповідав нам трішки про 
себе і працю в єпархії, а також історію створення свого 
єпископського герба, в той час, як дівчата та хлопці не 
давали йому забути, що сміх - то життя.

Багато колядок було заспівано та багато побажань 
було сказано, але мета завжди одна - прославляти Господа 
Бога нашого Ісуса Христа!

Коляда в ILCF -
Institut de Langue 
et de Culture Françaises

Що може бути найкращим подарунком у Різдвяний 
час? Для християнина - це зустріч з Богом. Саме Церква - 
це те особливе місце, де, перебуваючи у молитві, ти 
відчуваєш присутність Бога.

18 січня 2017 року, наша молодіжна спільнота 
була запрошена на Месу, з нагоди закінчення року для 
студентів з усього світу в ILCF - Institut de Langue et de 
Culture Françaises, Eglise Saint Joseph Des Carmes. Дівчата, 
котрі взяли участь у цій спільній молитві 
студентів-католиків з усього світу заколядували українську 
колядку "Спи Ісусе Спи", якою вони створили теплу

молитовну атмосферу. Хоча ніхто не знався між собою, 
але цей час молитви, був сповнений великої тиші, любові 
та подяки за цей рік. У такий момент серце наповнюється 
радістю, і думка в голові тільки одна: «Боже дякую тобі, що 
Ти є у моєму житті, що Ти любиш мене і мого ближнього». 
По закінченню Меси, усі отримали Благословення та слова 
подяки від організаторів та з чистим серцем, у якому 
оселився Господь, вирушили кожний у свою життєву 
дорогу.

Розколяда
Початок великого посту є ознакою початку весни, 

тепла і радості. Також це ознака закінчення не менш 
радісної пори року - зими. Миколай, Новий рік, Святвечір, 
Різдво, Коляда, Йордан ....ці святкові дні принесли нам 
багато радості. Навіть тут, у чужому краї, ми зберігаємо 
традиції рідної землі. Тож традиційно ми завершили наші 
різдвяні свята Розколядою. Дітки з української школи 
пригадали нам, як ми починали входити в цей період 
різдвяних, зимових свят. Віншування і колядки 
виконували дівчата та хлопці зі спільноти української 
молоді при катедрі Святого Володимира Великого.

І на закінчення ми слухали солов'їний спів 
українського хору при Катедрі Святого Володимира 
Великого в Парижі, під керівництвом пані Лесі Микитин.

Тож зиму з її дивовижними святами ми провели 
так, як слід справжнім українцям, котрі в далекому краї 
об'єдналися на славу Божу і України.
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Молодь в єпархії
2-4 лютого 2017 року в монастирі 

монахів-бенедиктинців в Шевтоні відбулася V сесія 
єпархіального собору Паризької єпархії святого Володимира 
Великого. У ньому участь взяло більше 
20 священиків, понад ЗО мирян та близько 10 запрошених 
доповідачів та гостей. Головною темою собору стало 
душпастирське планування єпархії до 2020 року “Христос -  
наша надія” . Джерелом натхнення для єпархіальної 
команди, яка за допомогою радників-консультантів, на 
соборі представила вже 19-ту версію тексту стратегічного 
бачення, стала стратегія цілої Української Греко-Католицької 
Церкви ‘‘Жива парафія -  місце зустрічі з Живим Христом” .

На соборі були створені різні комісії, які 
плекатимуть розвиток єпархії у різних ділянках. Серед них 
була створена Комісія Молоді. Комісії та ради отримають 
мандат на експериментальний один рік. їх повний перелік та 
склад буде оголошено спеціальними декретами.

Сова летить до Лювену:
команда з Бельгії стала переможцем 
єпархіальної вікторини Що? Де? Коли?

У неділю, 19 лютого 2017 року, за тиждень до 
початку Великого Посту, молодь єпархії Святого 
Володимира з’їхалась до Брюсселя, аби взяти участь у 
вікторині ЩО?ДЕ?КОЛИ? Це вже вдруге подібний захід 
збирає молодих людей з різних країн.

У минулому році місцем інтелектуальної битви став 
Лювен (Бельгія), команда якого зайняла друге місце. Тоді у 
напруженій боротьбі, перемогу здобула команда Парижа, 
яка й повезла сову (переможний символ цієї гри) до 
столиці Франції. Але пройшов рік, і всі знову зібралися, 
щоб поборотися за звання найкращого.

З кожним роком кількість команд зростає: 
з’являється все більше прихильників і бажаючих виграти 
цю вікторину. Представники з Брюсселю, Атверпена, 
Лювена, Гааги, Утрехта, Парижа, Арлона, Лотарингії, Гента 
вирішили цьогоріч поборотися за звання найкращої 
команди Що? Де? Коли?

Цей день почався зі спільної Божественної Літургії 
у парафії св. Володимира Великого, настоятелем якої вже 
впродовж багатьох років є єромонах Олег Зимак, ЧНІ. Саме 
завдяки його підтримці та допомозі Брюссель став місцем 
зустрічі молоді з терен нашої єпархії.

Підкріплені Тілом та Словом Божим завдяки участі 
у Божественній Літургії, учасники вікторини також були

підкріплені смачним обідом, що його приготували члени 
парафіяльної спільноти для гостей, аби ті під час гри не 
відволікались думками про їжу. Сама гра складалася з трьох 
турів, у кожному з яких учасники мали відповісти на 11 
запитань. Напруга зберігалась до останнього туру, бо жодна з 
команд не бажала повертатись додому без сови.
Однак, гра є гра і переможці у ній також мають бути. На 
п’єдестал переможців цього разу піднялись команди з 
Нідерландів та Бельгії. Так команда з Гааги посіла третє місце, 
команда з Утрехта - друге, а переможцями стала команда з 
Лювена.

Команда переможців -  це молоді люди, які 
навчаються у різних сферах: юридичній IT, Богослов’я, 
економіки, сучасної літератури та музики. Рецептом їхньої 
перемоги є злагодженість, чітка аргументованість та вміння 
слухати.

Незважаючи на те, що у таких вікторинах є лише 
один переможець, можна з впевненістю сказати, що всі 
учасники повернулися додому щасливі та задоволені. Бо 
радість від зустрічі з давніми чи новими друзями, теплі 
розмови та відчуття приналежності до великої християнської 
родини можуть перемінити будь-яку гіркоту поразки.

Проект
«Rendez-vous з Богом»

Проект «Rendez-vous з Богом» започаткований 15 
лютого 2017 в день свята Стрітення Господнього, як ще 
одна добра нагода для свідчення та проголошення 
Євангелія, Доброї Новини. Згідно цього задуму, раз в 
місяць молоді люди, які живуть у п’яти країнах нашої 
єпархії, ділитимуться власним досвідом зустрічі з Богом у 
своєму житті.

Першим, хто поділився своїм досвідом пережиття 
зустрічі з Богом є Василь Волосянко, активний учасник 
спільноти КАМПУС. Цей відеозапис можна знайти за 
наступним посиланням: https://www.youtube.com/chan- 
nel/UChrWKGNhBswU05NxGiflMZg

Такий проект стає нагодою до спільної праці 
молоді, що буде нас об’єднувати, а також надихати на 
активну християнську поставу молодої людини в церкві. 
Це є дуже важливо, ламати стереотипи щодо розуміння 
церкви для молодої людини, особливо тут, на теренах 
секулярної Франції.

https://www.youtube.com/chan-nel/UChrWKGNhBswU05NxGiflMZg
https://www.youtube.com/chan-nel/UChrWKGNhBswU05NxGiflMZg


Посиденьки

Час попрацювати і час відпочити. Окрім активної 
праці при церкві ми маємо нагоду завжди посидіти собі та 
поспілкуватися. Найчастіше такі посиденьки відбуваються 
після чергового виступу, приуроченого тій чи іншій події. 
Таке спілкування стає нагодую до ділення пережитими 
відчуттями. Ці зустрічі також служать добрим моментом 
вдячності за ті зусилля, що були вкладені в організацію 
того чи іншого заходу. Та й, загалом, змінюємо всякі 
стеоретипи у розумінні християнської постави сучасної 
молодої людини XXI століття. Віра це не інформація -  віра 
це відносини.

День духовної віднови
22 жовтня 2016 року наша молодіжна спільнота 

провела день духовної віднови у мандрівці від Парижа 
через le Forêt de Chantilly до храму Свв. муч. Бориса і Гліба 
в Санлісі, де закінчили нашу подорож молитвою Великої

Вечірньої. Цю подорож супроводжували о. Юрій 
Лещинський, адміністратор храму Свв. муч. Бориса і Гліба; 
о Володимир Пендзей, духівник молоді; о Микола Гривнак 
та пан Степан Дуніковський, який проклав маршрут нашої 
мандрівки і супроводжував нас. Ця своєрідна проща 
розпочалася зранку виїздом із Парижа до le Forêt de Chan
tilly, звідки усі учасники вирушили пішки до Санлісу. У 
дорозі кожен мав нагоду поспілкуватися один з одним, зі 
священиками. На зупинках отець Микола грав на гітарі, і 
ми мали нагоду поспівати пісень. Також була зупинка на 
духовне розважання, котре провів о Юрій. Ми мали нагоду 
молитися у своїх наміреннях та наміреннях тих, хто просив 
нас про молитву. Цей день духовної віднови був чудовою 
нагодою, за порадою Христа, відчалити на глибину, на 
глибину власної душі і там, у тиші свого серця, далеко від 
галасу великого Парижа, зустрітися зі своїм Творцем, 
зустрітися з Богом.

Йорданські відвідини
Згідно нашої традиції, в час після свята 

Богоявлення священнослужителів відвідують домівки своїх 
вірних, щоб благословити їх, спільно помолитися із 
парафіянами та поспілкуватися. Хто живе під охороною 
Всевишнього той під покровом Бога небесного оселиться 
(Пс. 90)

Отець Володимир Пендзей відвідував домівки 
нашої молоді, що стало нагодою для кращого знайомства з 
кожним особисто. Ми мали нагоду ділитися планами та 
ідеями для подальшої активної діяльності нашої 
молодіжної спільноти.

Так як через Твій прихід на дім Закхея зійшло 
благословення, так і нині з приходом Твоїх 
священнослужителів, а з ними і Твоїх святих ангелів 
зішли Твій мир серед храму, і милостиво благослови
його, спасаючи і просвічуючи всіх, хто хоче в нім жити
(тропар нед. Закхея).

Католицька Асоціація Молоді в Парижі. Українська Спільнота



Наша спільнота

В умовах постмодерного суспільства з усіма його 
викликами і часто фальшивими цінностями християнська 
молодь потребує особливого духовного супроводу. Як 
боротися з навішеними стереотипами, на які ідеали 
орієнтуватися, коли Батьківщина далеко позаду, а нова 
європейська країна диктує свої правила поведінки та й, 
взагалі, як не втратити свою душу. Що ж  об'єднує усіх цих, 
таких різних людей? Відповідь дуже проста: Бог та Україна.

Знати, що ти не один в досить важких обставинах 
за кордоном, що є люди, які тебе підтримують; є люди, які 
поділяють твої погляди і які не дадуть тобі загубитися в 
чужій країні. На цих зустрічах можна почерпнути для себе 
багато нових знань, відкрити для себе ще один бік такого 
Неопізнаного Бога, Його Любов і Милосердя. Зустрічі 
проходять у формі ігор та завдань у праці в групах, часом 
у формі катехиз або у вигляді загальних обговорень, або ж  
у прославі Господа піснями під гітару чи у молитві в дусі 
спільноти Тезе. Все почалося із зростаючого напливу 
молодих людей в Париж у 2011 році. Тоді отець-парох 
Михайло Романюк вирішив приділити увагу і молоді, яка 
потребувала духовної опіки, а перші зустрічі відбувалися 
кожної першої суботи місяця. Згодом, з приїздом отця 
Андрія Моркваса у березні 2012, зустрічатися молодь 
почала щодватижні, а відтак і щотижня.

Отця Андрія призначили відповідальним за 
молодіжну спільноту, а його особливий підхід до кожної

молодої особи посприяли її зростанню. Його невгамовність 
у спробах залучити якомога більше молоді до спільноти 
зараз віддає сторицею. Отець Андрій не чекав, коли хтось 
прийде на зустріч, він сам запрошував, часто дзвонив, коли 
хтось із молоді не з'являвся впродовж певного часу у храмі, 
цікавився нашим життям поза церквою і досі не перестає це 
робити. Ця людина для багатьох з нас, за Волею Божою, 
стала духовним батьком.

Після більше, ніж двох років праці з молоддю, отця 
Андрія змінив отець Степан Ковалик. Його харизмою було 
якомога ближче бути до молоді, до її потреб у всіх випадках 
життя. Взимку 2014-го з молоддю почав працювати диякон, 
а зараз вже отець Юрій Лещинський. То були часи 
особливого духовного пізнання Бога в молитовних 
зустрічах, в піснях в дусі Тезе.

Отця Юрія заступив брат Володимир Радько восени 
2015-го, який допомагав нам шукати відповіді на виклики 
часу, та який вчив нас чути Голос Бога у власному серці, у 
молитві.

Брат Тарас Овсянник провадив зустрічі молоді 
небагато часу, але його тлумачення деяких аспектів Святого 
Письма молодь пам'ятатиме все життя. Його дар спільноті 
- це спонукання до глибоких особистих взаємин з Богом.

Отець Микола Гривнак також займався 
молодіжною спільнотою, його внесок важко переоцінити, 
адже саме він ділився досвідом духовної боротьби, в ході 
якої ми отримуємо Благодать Божу.

І .нарешті, ми з вами дійшли до теперішнього 
нашого опікуна отця Володимира Пендзея, який прибув до 
нас восени 2016-го, Зустрічі проходять у новому форматі, 
досі не знаному і це змушує нас працювати, думати, робити 
висновки. Але його місія ще не завершилася, то ж не 
будемо забігати наперед. Думаю, на молодь чекає ще 
багато чого нового. Слава Богу за все!

Інформація про нас:

Ми збираємося щосуботи о 19:30 за адресою: 
51 Rue des Saints-Pères, 75006 Paris, France 
(вхід із парку)
Ten. 06 01 76 32 80 (о. Володимир Пендзей) 
Ten. 06 98 53 54 34 (Романа Скалка)
Тел. 06 95 32 28 08 (Марія Перекитко)
Ten. 07 58 11 98 45 (Оля Медвідь)


