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Передмова

Згідно з даними Міністерства праці та соціальної політики, 

2 мільйони 670 тисяч громадян України складають особи з не-

повносправністю, з-поміж них 88 тисяч мають розумову не-

повносправність. У нашому суспільстві, а подекуди й у Церкві, 

особи з особливими потребами та їх родини часто почувають-

ся самотніми й відкиненими.

Міжнародний рух християнських спільнот «Віра й Світло», 

що об’єднує родини, де є особи з особливими потребами (пе-

редусім, з розумовою неповносправністю), активно діє в Укра-

їні з 1992 року. Сьогодні при парохіях УГКЦ функціонує вже 

понад 30 таких спільнот. Їх діяльність полягає у регулярних 

зустрічах для спілкування, молитвах, святкуваннях, паломни-

цтвах, літніх таборах. З 2001 року в Українському Католиць-

кому Університеті діє Центр духовної підтримки осіб з особли-

вими потребами «Емаус», який поширює послання про дар й 

особливе покликання осіб з неповносправністю та сприяє роз-

виткові програм підтримки й інтеграції осіб з особливими по-

требами в активне життя Церкви та суспільства. 

З ініціативи руху «Віра і Світло» та центру «Емаус» у Льво-

ві відкрито перші в Україні денні програми-майстерні ручних 

робіт та індивідуальних занять для осіб з неповносправністю. 

Зараз вже діють майстерні також у Стрию, Дрогобичі, Новому 

Роздолі, Івано-Франківську, Тернополі та інших містах. Деякі 

центри є при Карітасі, а декілька з таких денних програм ді-

ють у співпраці з парохіями. На сьогодні понад 170 осіб з ро-

зумовою неповносправністю, яких ми називаємо друзями, є 

учасниками програм-майстерень. На базі п’яти діючих ден-

них програм-майстерень у Львові в березні 2008 року поста-

ла ГО «Спільнота «Лярш-Ковчег», яка є членом Міжнародної 

Федерації «Ляршу». В грудні 2011 у Львові відкрито перший в 

Україні будиночок «Ляршу» для тимчасового проживання осіб 

з особли вими потребами.

Воднораз слід відзначити, що, на жаль, рідко душпастирству 

осіб з неповносправністю присвячують місце в навчальних  
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програмах семінарій. Також лише в 6-ти з 12-ти єпархій та ек-

зархатів УГКЦ в Україні існують церковні програми для осіб з 

неповносправністю, але й у них це не достатньо поширено, за 

виключенням міст Львова й Тернополя. 

Тож існує нагальна потреба ознайомити ширше коло свя-

щеннослужителів та вірних УГКЦ з наявними програмами для 

людей з особливими потребами, щоб сприяти соціальній ін-

теграції та адаптації в Церкві й у суспільстві осіб з розумовою 

неповносправністю, вважаючи їх вчителями дружби, любові 

та простоти життя. Вони є особливим місцем зустрічі з Богом, 

який обіцяв свою присутність з ними й у них. Особи з непо-

вносправністю насправді є місцем Богоявління. Церковна 

громада покликана допомагати кожній людині віднайти своє 

місце в Церкві, відчути власну гідність та віднайти в собі дари 

для служіння в цій спільноті. А це означає також повноправну 

участь осіб з неповносправністю в усьому житті Церкви.

прот. Андрій Нагірняк, 

керівник Відділу соціальних питань

 Патріаршої курії УГКЦ
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Вступ

Господь Бог знає особу з розумовою неповносправністю. 

Він її знає й кличе її на ім’я (Пс. 91, 14). Він її знає особисто, 

досконало й безмежно (Пс. 147, 5). Вона Йому не чужа. Він 

знає її радощі та біди. Він знає, що з нею було вчора і що буде 

з нею в далекому майбутньому (Іс. 41, 21–24; 42, 9; 4, 7). Він 

знає всі її тягарі та який тягар вона ще може понести (пор. 1 

Кор. 10, 13). Він уже порахував її сльози горя та втіхи, і кіль-

кість волосся на її голові Йому відома (Лк. 2, 7). Ще перед 

створенням світу Бог її знав (Еф. 1, 4). Він знав її, перш ніж Він 

її створив в утробі її матері (Єр. 1, 5). Там Він уважно стежив 

за її розвитком. Душа її та дихання в Його руках (Йов. 12, 10). 

Перш ніж вона народилася, Він дбайливо обрав усі деталі її 

живої істоти (Пс. 139, 14–15).

Кожна людина приходить у світ не випадково чи помил-

ково, а передбачено, з неповторним відбитком свого Творця. 

Господь мудрістю все творить (Муд. 9, 2). Його краса й диво 

виявляються в кожній людині як у Божому творі (Еф. 2, 10). 

Божа премудрість виражається якраз у тому, що Бог точ-

но знає, для чого кожна людина народжується, до чого вона 

покликана, її роль у житті. Тому Він робить кожну людину 

унікальною. Його план і провидіння є завжди досконалими, 

навіть якщо людина народжується з певною фізичною непо-

вносправністю чи з глибокою розумовою неповносправністю. 

Бог відає, якою б могла бути людина і що б вона зробила за 

інших обставин її життя (Мт. 11, 21), Він з безмежної Своєї 

любові обирає те, що найкраще для неї.

Бог знає особу з розумовою неповносправністю та, знаючи, 

любить її.

Ми народилися для того, щоб виявляти Божу славу, яка все-

редині нас. І цим даром обдарований не хто-небудь, а кожен з 

нас. Особи з розумовою неповносправністю також є посуди-

нами цієї слави. Вони шукають Бога, виявляючи Його прецін-

ні дари. Вони люблять Бога, хочуть Його прославляти; вони 

люблять Церкву, священиків, бо в них знаходять шлях до Бога.
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Вірні з особливими потребами, а також ті, хто їм допома-

гають, часто вказують на непорозуміння в парафіяльній, душ-

пастирській практиці щодо них, коли вони стараються присту-

пати до Святих Таїнств чи просто присутні в храмі. Відомо, що 

немає парафіяльної програми для осіб з особливими потреба-

ми. Для них навіть простий доступ до храму вимагає чимало 

зусиль через фізичну обмеженість.

Розбіжності в пастирській практиці часто виникають як на-

слідок неправильного розуміння природи певного фізичного 

чи інтелектуального обмеження людини. А також через неви-

значеність щодо належного застосування церковного права 

стосовно осіб з неповносправністю, а ще через страх чи брак 

належного досвіду. Тому цей короткий порадник душпасти-

ря закликає сприяти ширшій інтеграції людей з особливими 

потребами. Підтримувати їх як повноцінних у парафіяльній 

спільноті завдяки відкритості цілої громади, живої євангеліза-

ції та катехизації й активній участі цих осіб у сакраментально-

му житті Церкви. 

У цьому виданні йтиметься про загальні засади багатьох 

богословських, обрядових та канонічних принципів, які вини-

кли з довголітнього досвіду Церкви в служінні особам з осо-

бливими потребами, щоб розвіяти будь-які непорозуміння, які 

можуть перешкоджати цій своєрідній душпастирській праці. 

прот. д-р Мартин Хомів
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Для осіб з особливими потребами, як і для всіх вірних, духо-

вне життя — це особливий шлях до святості. Вони покликані 

до святості так само, як і покликані до життя. Коли Церква го-

ворить, що наш неминучий обов’язок — зростати у святості, 

це також стосується наших братів і сестер з певним фізичним 

чи інтелектуальним обмеженням. Якщо вони покликані зрос-

тати у святості, то вони (ще не є святі, а лише) прямують до 

цього, як і ми1.
Великим скарбом для церковної спільноти є свідчення 

віри осіб з неповносправністю, які особливим чином показу-

ють важливість любові й турботи в житті парафії2. Важливо 

пам’ятати, що відмінності, які існують між людьми на фізич-

ному, інтелектуальному чи емоційному рівнях, становлять 

складову частину задуму Творця. Бог хоче, щоб ми потребува-

ли один одного і щоб саме ці відмінності спонукали нас щедро 

виявляти милосердя, любов та співчуття3.

Особа з розумовою неповносправністю
 є носієм образу та подоби Божої

Кожне життя людини є дорогоцінним для Бога. Кожна лю-

дина є особливою для Нього. «Тож сказав Бог: Створімо люди-

ну на наш образ і на нашу подобу» (Бут. 1, 26) і «Господь Бог 

утворив чоловіка з земного пороху та вдихнув йому в ніздрі 

віддих життя, і чоловік став живою істотою» (Бут. 2, 7). Лю-

дина така незначна, як порох, проте все ж таки носить на собі 

відбиток самого Бога.

1 Марсель Годільер, Зростання у Святості, Поглиблюючи нашу духо-
вність у «Вірі і Світлі», Свічадо, 1995, сс. 15–18.
2 Пор. Прийдіть до мене всі: Посібник для катехита за програмою підго-
товки осіб із особливими потребами до першої св. Сповіді і урочистого св. 
Причастя, А. Козіброда, с. Луїза Цюпа, Назар Дуда (упор.). Свічадо, Львів, 
2011, с.5.
3 Кодекс Канонічного Права, кан. 1946.
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Переконання, що людина створена за образом і подобою 

Божою, є ґрунтовним вченням християнської антропології. 

Філософські та богословські роздуми виявляють у розумових 

здібностях людини (в її розумі та волі) привілейований знак 

близькості з Богом. Ці здібності, по суті, дозволяють людині 

пізнавати Господа й будувати з Ним стосунки. «Особа, зре-

штою, означає, те що це найдосконаліше у всій природі, тобто 

сущий індивідуум раціональної природи»4.
Потрібно знати, що людська особа, створена на образ Бо-

жий, — це істота одночасно тілесна й духовна. Часто термін 

«душа» означає у Святому Письмі людське життя (пор. Мт. 16, 

25–26; Ів. 15, 13) або цілу людську особу (пор. Ді. 2, 41). Але 

він означає також і те, що є найглибшим у людині (пор. Мт. 26, 

38; Ів. 12, 27), найвартіснішим в ній (пор. Мт. 10, 28; 2 Мак. 6, 

30), те, через що людина особливо є образом Божим. «Душа» 

означає духовне начало людини. Тіло людини бере участь у 

гідності «образу Божого», позаяк його оживляє духовна душа. 

Тому ціла людська особа призначена стати в Тілі Христовім 

храмом Святого Духа (1 Кор. 6, 19–20; 15, 44–45)»5.
Дивлячись на будь-яку людину, якою вона б не була, Господь 

Бог, передусім, бачить у ній Свій образ і Свою подобу, тому, не-

зважаючи на всі людські недоліки та неповносправності, Він 

любить людину та «ціла людина є бажана Богом»6.
Бути людиною — означає володіти певною внутрішньою 

особливістю, яку не можна знищити. Люди — талановиті. 

Люди вже перемінили увесь світ, створений Богом. Однак, те, 

що людина може є другорядним у порівнянні з тим, ким лю-

дина насправді є. Існує вагома різниця між старими монета-

ми, зробленими зі срібла або золота, та сучасними монетами: 

4 John Paul II, Mentally ill are also made in God’s Image - Address to the par-
ticipants in the international conference sponsored by the Pontifi cal Council for 
Pastoral Assistance to Health-Care Workers, on the theme: «In the Image and 
Likeness of God: Always? Illness of the Human Mind», 30 листопада 1996 р., п. 3. 
Див. http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/pope/health.htm Святий Тома Ак-
вінський, Summa Theologica, частина I, q. 29, a. 3.

5 Катехизм Католицької Церкви, пп. 362–364.
6 Катехизм Католицької Церкви, п. 362.
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мідними, нікелевими та цинковими. Сучасна монета, зігнута, 

скручена та стерта так, що не впізнати колись викарбуваних 

відбитків на ній, вартуватиме як подібний шматок металу. 

Але, незалежно від свого вигляду, срібна або золота монета за-

вжди матиме відповідну цінність. Золота монета завжди має 

значущість, адже вона золота. Те ж саме з людьми (...). Цін-

ність кожної людини походить від того, що вона є створена на 

образ і подобу Божу7. 
Проблема «образу Божого» є дуже важливою. Термін «образ 

Божий» говорить нам про особливість людини; кожна людська 

особистість, незважаючи на всі зовнішні відмінності, відобра-

жає Божу любов. Кожна людина має закладену в її конституції 

гідність Бога. Людина — це істота, з якою Бог говорить «у саду 

під час денної прохолоди» (Бут.3,8). Вона — реальність, яку 

Бог створив для Себе, щоб влити у неї всю повноту Свого жит-

тя та спілкуватися з нею як з тою, якій подарована можливість 

любити інших і спілкуватися з ними8.

Христос і особа з розумовою 
неповносправністю

Кожну людину можна розглядати як «живу ікону», як «види-

мий образ» невидимого Бога. І це, передусім, стосується осіб з 

розумовою неповносправністю. Божий образ, який вони носять 

у собі, є не таким «затертим» життєвими клопотами, а їхні об-

личчя завжди віддзеркалюють те, що відбувається в серці. 

Цей видимий образ впізнаємо в спогляданні Ісуса Христа 

як «образ невидимого Бога» (Кол. 1, 15). Ісус Христос ототож-

нює Себе з тим, хто найбільше потребує, хто найболючіше 

7 Пор. ІІ Ватиканський Собор, Пастирська конституція «Gaudium et 
Spes», п. 22.
8 Пор. Committee for the Jubilee day of the community of disabled persons 
in preparation for the jubilee day, 3 December 2000, Part One The Person with 
Disabilities: The Image of god and a place of his wonders, Рим, 2 березня 
2000 р. Див. http://www.fi des.org/eng/dossier/disabili_01.html
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покинутий  та з найжорстокіше відкинутими, маючи на увазі 

осіб, вражених найглибшою неповносправністю: «Усе що ви 

зробили одному з Моїх найменших братів, ви Мені зробили» 

(Мт. 25, 40). Ідентифікуючи Себе як убогого та слабкого, Ісус 

нагадує нам, що Він наближається до всього, що є вбогим і 

слабким у кожному з нас. Отже, шануючи Ісуса, ми відповід-

но шануємо чутливість і слабкість ближніх, приймаємо власну 

слабкість, стаючи відкритими й довірливими, як діти9.
 Справжнє людське тіло Богочоловіка стає предметом клю-

чових подій в часі Ісусового земного життя. В описах страстей 

Христа читаємо: «Взяв тоді Пилат Ісуса і велів Його бичува-

ти. Вояки, сплівши вінок із тернини, поклали Йому на голову 

і одягли його в багряницю; і, підступаючи до нього, казали: 

Радуйся, царю юдейський! І били Його по лиці. Пилат же зно-

ву вийшов надвір і промовив до них: Ось я виводжу вам Його, 

щоб ви знали, що я ніякої вини не знаходжу в Ньому. І вийшов 

Ісус у терновім вінку та в багряниці. А Пилат сказав їм: «Ось 

чоловік!» (Ів. 19, 1–6)10. 
Євангелисти зображають Ісуса, який стікає кров’ю від жор-

стокого бичування. Він, «з нами Бог» (Мт. 1, 23), будучи при-

битим до хреста, переживає людські обмеження: нерухомість, 

труднощі мовлення, нагість, безсилля, насильство, фізичні та 

душевні болі, глузування. Христос на хресті приймає образ 

«покаліченого» Богочоловіка — «слабкого Бога»11, якщо можна 

так висловитися. На хресті Ісус приймає образ слабості, зла-

9 Див. Тарас Жеплинський, Богословський вимір спілкування з особами 
розумово неповносправними, Ліцензіатська праця, Богословський факуль-
тет, Український Католицький Університет, Львів, 2007 р. 
10 Бажаючи отримати співчуття натовпу (що він  — Ісус  — теж людина), 
Пилат отримав відповідь: Розіпни, розіпни Його! Це ж саме стається, коли 
являється особа розумово неповносправна: «Подивіться на її терпіння і 
зрозумійте, що це чоловік». На жаль, часто й відповідь повторюється: «Геть 
з ним, йому тут не місце»...
11 «Не щоб обспорювати Його владу, всемогутність і все інше, що значить 
бути Богом, але, щоб підкреслити, що Він вибрав методи, які у світі вва-
жаються абсурдними» Див. Michèle Taylor, Roy McCloughry, A Disabled God?, 
Third Way, жовтень 1998, с. 12.
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маності й вразливості, там Він, погорджений, ранений, скалі-

чений, гноблений, принижений, уст Своїх не відкриває. Його 

люди покинули, не цінували... Ніхто не збагнув Його рід (пор. 

Іс. 53, 3–8). На хресті Христос показує всю людську обмеже-

ність12, на хресті в усій Своїй славі Він втілює людську непо-

вносправність. 

Воскресіння Ісуса Христа є потужним символом перемо-

ги, однак Ісус воскрес зі Своїми ранами. Він являється Своїм 

учням, запрошуючи їх торкнутися Своїх ран, вкласти руки в 

Його бік (Ів. 20, 27). Він каже: «Гляньте на мої руки й ноги: 

та це ж я! Доторкніться до Мене та збагніть» (Лк. 24, 39). Ісус, 

прийнявши всю людську слабкість, залишив правдиві сліди 

обмеження на Своєму прославленому тілі як доказ людського 

провалу, що стає божественною перемогою13.
Кожна особа з розумовою неповносправністю запрошена 

у Святому Таїнстві Хрещення стати членом Тіла Христового — 

Церкви. Бути в Церкві — це означає бути в Його Тілі. Це, по 

суті, об’єднаний образ; людське тіло складається з багатьох 

членів, з-поміж яких є й слабкі члени, і навіть частини тіла, 

яких ми соромимось і покриваємо, однак кожен виконує влас-

тиву йому роль, уможливлюючи життя. Подібно Бог запрошує 

особу з усіма своїми недоліками, обмеженими можливостя-

ми, неповносправністю та Божими дарами. Вона потрібна для 

творення цілісної різнобарвної мозаїки Тіла Христового так, 

що вже не вона живе, а Христос живе в ній (Гал. 2, 20), не вона, 

а Христос несе всі її слабості. (Іс. 53, 4–6). 

Церква — Екклезія — означає «скликання», і в ній Бог 

«скликає» всіх з усюди. Бог вирішив обдарувати кожнісінь-

ку людину привілеєм буття у Своєму Синові; усіх, хто ві-

рує в Христа, Отець кличе утворити Церкву14. Він «об’єднує 

наново все у Христі» (Еф. 5, 32). І ні одна охрещена особа з 

неповносправністю  не залишена осторонь, а, навпаки, тим, 

що останні в суспільстві — найслабші, — належить особливе  

12 Катехизм Католицької Церкви, п. 475; Латеранський Собор (649 р.) DS 504.
13 Michèle Taylor, Roy McCloughry, A Disabled God?, Third Way, жовтень 1998, с. 14.
14 ІІ Ватиканський Собор, Догматична конституція «Lumen Gentium», п. 2.
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місце в Церкві (пор. Мк. 9,  5), позаяк їхня подібність до страж-

денного Христа поселяє  їх в саме серце Церкви, роблячи їх осо-

бливими паломниками шляхом до Царства Божого15. 

Парафіяльна діяльність осіб з 
розумовою неповносправністю

«Любов Отця до найслабших і постійна присутність Ісуса і 

Його Духа ведуть до віри, що кожна особа, як би вона не була 

обмежена, здатна зростати у святості»16, а «місцем, де найчас-

тіше зароджується, зростає і дозріває святість християнина, є 

парафія»17.
Особи з неповносправністю становлять значну частину на-

селення будь-якої країни. Отож, парафіяльний храм може зда-

ватись переповненим у неділю чи свята під час богослужіння. 

Однак, насправді, парафіяльна громада не є цілісною, вона 

нужденна, якщо у ній не присутні особи з особливими по-

требами. Прийняття вірного з неповносправністю як повно-

правного члена парафії не тільки зцілює спільноту, а ще й стає 

проголошенням Євангелія, позаяк кожен з нас покликаний 

«приймати один одного, як і Христос прийняв нас» (Рм. 15, 7).

Наслідуючи Христа, Церква звершує свою місію не в пану-

ванні, а у служінні (Мт. 20, 28)18. «Однією з цілей відновленої 

й посиленої душпастирської діяльності, яка певним чином 

повинна узгоджено торкатись усіх членів церковної спільно-

ти, є бачення хворого, слабкого, чи особи, яка страждає, не 

15 Пор. John Paul II, Address of Pope John Paul II to the pilgrimage of the sick 
and handicapped from Great Britain, 5 квітня 1984 р.
16 Конгрегація у справах духовенства, Загальний Катехитичний Довід-
ник, Свічадо, Львів, 1999, п. 189.
17 Блаженніший Святослав, Пастирський лист до духовенства, монаше-
ства і усіх вірних Української Греко-Католицької Церкви «Жива парафія — 
місце зустрічі з живим Христом», 2 грудня 2011 р.
18 Пор. Синод Української Греко-Католицької Церкви, Катехизм Української 
Греко-Католицької Церкви «Христос - наша Пасха», Львів, Свічадо, 2011, п. 925.
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як пасивного об’єкту любові, а як діяльного та відповідального 

суб’єкта справи євангелізації і спасіння»19. 
Особи з розумовою неповносправністю, здавалося б, чека-

ють нашого служіння, але без сумніву, вони показують нам 

приклад справжнього безкорисливого євангельського слу-

жіння ближньому. Вони виконують особливу пророчу місію 

в Церкві через своєрідну євангелізацію — «проповідування 

Христа свідченням власного життя»20 в тому середовищі, в 

якому знаходяться. Особи з розумовою неповносправністю 

є не тільки одержувачами Доброї Новини, а й проповідника-

ми Євангеліє власним життям. Їхня неповносправність в Ісусі 

Христі робить їх місіонерами21 на простому інтуїтивному рівні, 

відображаючи справжні людські цінності: довіру, дружбу, слу-

хання, прийняття, радість, любов. Ці особи зовсім не є «помил-

ками творіння». У осіб з неповносправністю є своє завдання, 

не менш важливе: їхні шляхи серця допомагають руйнувати 

бар’єри страху, їхня вразливість і невинність сприяють винят-

ковій атмосфері любові. А молитва людей з розумовою непо-

вносправністю є особливо сильною: на цю молитву Провиді-

ння ніколи не промовчить, тому що Добрий Батько, передусім, 

дбає про вразливих і стражденних своїх дітей (пор. Як. 5, 16). 

Олега, молодого юнака з розумовою неповносправністю, 

називають на парафії «воїном молитви». Він любить 

довго й багато молитись. У нього кільканадцять листоч-

ків, уже дуже зім’яті, деякі трохи подерті, на котрих 

написані імена всіх, за кого він молиться. Зранку та пе-

ред нічним  спочинком він кроку не зробить, не помолив-

шись за всіх рідних, близьких, приятелів, священиків та 

знайомих . Олег, про якого мало хто згадує, якого не запро-

шують до себе в гості, якого уникають, і з яким не дуже 

19 Іван Павло ІІ, Пост-синодальне апостольське повчання «Christifi deles 
laici», п. 54.

20 ІІ Ватиканський Собор, Догматична конституція «Lumen Gentium», п. 35.
21 Пор. Іван Павло ІІ, Лист до всіх членів «Віра і Світло» з нагоди 30-ліття 
руху, 2 квітня 2001 р.
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й говорять, завжди знаходить час, щоб згадати кожного 

та порозмовляти з Богом. Він особлива радість парафії!

Особи з неповносправністю особливим чином уміють бу-

дувати Царство Боже; вони дотримуються заповідей любові; 

вони готові комусь служити і за це не вимагають нічого, про-

понуючи дружнє спілкування та любов; як справжні Божі діти 

вміють покладатися на Господню волю й у всьому звірятися на 

Бога Отця. Вони, найслабші з парафіян, стають найбільшими 

вчителями євангельських правд через мирне прийняття влас-

них немочей. Вони спонукають інших й собі миритися зі свої-

ми обмеженнями та без осуду пізнавати людську природу. Їхня 

щирість і відкритість легко викриває маски, за якими люди 

приховують власні слабості, рани та внутрішній біль. Особи 

з розумовою неповносправністю вільні від цих масок: вони 

щирі й по-дитячому безпосередні. Вони терпеливі, бо життя 

поставило їм підвищені вимоги, вони не вміють приховувати 

своїх емоцій і не роблять різниці між суспільно важливими 

людьми і тими, хто такими не є22. Іван Павло II, напевно, мав 

це на увазі, коли говорив про людей з розумовою неповно-

справністю, звернувшись до них: «Займіть своє місце в серці 

Церкви»23.
Особи з особливими потребами, як і всі інші парафіяни, по-

кликані до повного життя віри й служіння24. І, насправді, усі 

«люди з неповносправністю можуть винести зі середини себе 

виняткову енергію і цінності великої користі для спільноти»25. 
Однак ці здібності-дари забуяють в повній силі, коли «особа з 

неповносправністю буде свідома власної гідності та вартості, і 

22 Див. Тарас Жеплинський, Богословський вимір спілкування з особами 
розумово неповносправними, Ліцензіатська праця, Богословський факуль-
тет, Український Католицький Університет, Львів, 2007 р. 
23 Див. «Intervention of Marie-Hélène Mathieu, International Coordinator 
of the Movement «Foi et Lumière»», Synodus Episcoporum bulletin XI ordinary 
general Assembly of the Synod of Bishops, 2–23 жовтня 2005 р.
24 Пор. Offi  cial Statement of the Standing Conference of the Canonical Or-
thodox Bishops in the Americas - Embracing People with Disabilities within the 
Church, 25 червня, 2009 р.
25 Іван Павло ІІ, Вчення (Insegnamenti), 3 березня 1984 р.
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вона зрозуміє, що щось від неї чекають і вона може і повинна 

зробити свій внесок в життя парафіяльної спільноти»26.
Активність усіх членів Тіла Христового корениться в гідно-

му прийнятті до парафіяльної спільноти. Душпастирю важли-

во усвідомити, що навіть особи з глибокою неповносправніс-

тю мають власні духовні потреби. Безглуздо обманювати себе, 

що ці люди недостатньо «розумні», щоб пізнав ати Бога. Особи 

з неповносправністю є справжніми шукачами Бога! Необхідно 

повірити й прийняти Бога, який відкриває Себе рівноцінно й 

особам з розумовою неповносправністю. 

Хоча всі скликані до храму на спільну молитву (пор. Іс. 56, 7), 

особам з обмеженими фізичними можливостями часто дуже 

важко зайти до храму. Вхід до храмів часто прикрашений ви-

сокими, величними, деколи вузькими сходами і не обладна-

ний пандусами. Проекти нових святинь теж не передбачають 

їх наявність27. А всередині храму таких людей нерідко зустрі-

чають прохолодно. Але Господь Бог напрочуд дивовижний: 

особа, яка повільно говорить, має чим поділитися; людина, 

яка невправно ходить, часто чітко знає, куди прямує. 

Парафіяльний досвід показує, що до дорослих осіб з розумо-

вою неповносправністю потрібно говорити як до дорослих, а 

не як до дітей, — напряму, а не через інших (немов обминаю-

чи їх, не бачачи їх). Розмова з ними потребує терпеливості й 

розуміння.

У парафіяльному житті потрібно створити належні умови 

для активної та різноманітної участі осіб з неповносправнос-

тями28: можливість прислуговувати на Богослужінні, співати у 

хорі, бути членом братства, брати участь у парафіяльних про-

щах, походах, молитовних чуваннях, колядах, вертепах, бути 

учасником акцій соціальної підтримки, катехитичної школи, 

молодіжних організацій, благодійних та молитовних груп.

26 Committee for the Jubilee Day of the Community with People with Dis-
abilities, Preparation for the Jubilee Day 3rd December 2000 - The Person with Dis-
abilities can be a subject — agent in Ministry, 7 квітня 2000 р.
27 Пор. Блаженніший Любомир, Резолюція про роль Церкви у вирішенні 
проблем людей з особливими потребами, Львів, 26–30 грудня 2001 р., п. 6.
28 Там же.
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Особи з розумовою неповносправністю мають право «отри-

мувати від своїх душпастирів допомогу з духовних дібр Церкви, 

особливо від Слова Божого і Святих Таїнств»29, мають право на 

відповідну катехизацію30 для того, щоб одержати від Церкви 

науку й виховання, які давали б їм змогу осягнути правдиве 

християнське життя31. Парафія покликана стати й для осіб з 

неповносправністю «школою молитви»32.
Де особа з розумовою неповносправністю активно себе про-

являє в парафіяльному житті, там священик має привілейова-

не поле для свого апостоляту33. Адже «одним із найважливіших 

обов’язків проводу парафіяльної спільноти є розпізнавання Бо-

жої волі та пошуки найкращих способів втілення її в життя»34, 
бо іноді «поганяти їх буде мала дитина» (пор. Іс. 11, 6).

Доречно наголосити на стосунку членів парафіяльної гро-

мади до дарів та потреб людей з обмеженими можливостями. 

Занадто часто доводиться чути, що мало осіб з неповносправ-

ністю беруть активну участь в житті парафії через неприйнят-

тя їх іншими парафіянами. Так! Особи з неповносправністю 

можуть «шуміти» під час Богослужіння. Так! Своєю поведін-

кою чи навіть простим перебуванням у храмі вони можуть 

«відволікати» інших від молитви. Вони не завжди виконують 

«накази». Не всі правильно зроблять на собі знак хреста. Так! 

За першим разом вони не завжди почують чи зрозуміють те, 

що від них вимагають. Деякі говорять, що питання потреб 

осіб з розумовою неповносправністю потрібно вирішувати на 

29 Кодекс Канонів Східних Церков, кан. 17.
30 Конгрегація у справах духовенства, Загальний Катехитичний До-
відник, Свічадо, Львів, 1999, п. 189; Іван Павло ІІ, Апостольське повчання 
«Catechesi tradendae», п. 41.
31 Пор. Іван Павло ІІ, Апостольське повчання «Catechesi tradendae», п. 14. 
32 Блаженніший Святослав, Пастирський лист до духовенства, монаше-
ства і усіх вірних Української Греко-Католицької Церкви «Жива парафія — 
місце зустрічі з живим Христом», 2 грудня 2011 р.
33 Пор. Іван Павло ІІ, Апостольське повчання «Catechesi tradendae», п. 5.
34 Блаженніший Святослав, Пастирський лист до духовенства, монаше-
ства і усіх вірних Української Греко-Католицької Церкви «Жива парафія — 
місце зустрічі з живим Христом», 2 грудня 2011 р.
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єпархіальному рівні. Душпастирі оправдовуються, що незна-

чні матеріальні та фізичні ресурси не дозволяють їм йти на зу-

стріч особам з неповносправністю35. Пам’ятаймо, що для цілої 

парафіяльної спільноти, «особи з неповносправністю є прецін-

ним скарбом»36!
У парафіях існують різні перешкоди для прийняття Божих 

скарбів: архітектурні (коли немає реального доступу до храму 

для особи з фізичною неповноправністю), у спілкуванні (коли 

вірні бояться або не вміють спілкуватись з особою з неповно-

справністю) та в стосунках (повносправні вірні вважають, що 

храм — це не місце для неповносправних). Але здорові й живі 

парафії працюють над тим, щоб не було жодних перешкод для 

тих, хто хоче прийти до Бога у храмі (пор. Iс. 54, 2). Особи з 

особливими потребами не потребують жалю. Вони прагнуть 

служити суспільству, насолоджуватися повними правами та 

бути правдивими членами Церкви. Повна взаємодія з ними є 

підтвердженням віри. Не може існувати жодна «окрема церк-

ва» для людей з неповносправністю; Церква є одна, з огляду на 

її Засновника і Пастиря37.

Парафіяльні спільноти для осіб з 
розумовою неповносправністю

«Парафія є спільнотою спільнот»38. Зазвичай, парафіяльну 

спільноту створюють самі ж парафіяни, які відчувають таким 

чином свою близькість до Церкви. Різноманітні парафіяльні 

35 Пор. U.S. Conference of Catholic Bishops, Pastoral Statement of U.S. Catholic 
Bishops on Handicapped People, United States Catholic Conference, 1978, п. 20. 

36 Пор. Іван Павло ІІ, Лист до всіх членів «Віра і Світло» з нагоди 30-ліття 
руху, 2 квітня 2001 р.

37 Пор. U.S. Conference of Catholic Bishops, Pastoral Statement of U.S. Catholic 
Bishops on Handicapped People, United States Catholic Conference, 1978, п. 33; 
також див. World Council of Churches, A Church of All and for All - An interim 
statement, 2 вересня 2003 р.

38 Блаженніший Святослав, Пастирський лист до духовенства, монаше-
ства і усіх вірних Української Греко-Католицької Церкви «Жива парафія — 
місце зустрічі з живим Христом», 2 грудня 2011 р.
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спільноти (молитовні, харизматичні, благодійні, катехитичні) 

свідчать про те, що парафія — це місце, де немає суперництва, 

де кожен знаходить своє місце, де кожен може виявити свої 

дари — харизми. «Характерною для спільноти є приналеж-

ність; спільнота — це місце, де люди пускають коріння і знахо-

дять свою ідентичність. Люди сходяться разом тому, що вони 

визнають взаємну приналежність39».

У посланні до Ефесян написано: «Бо він — наш мир, він, що 

зробив із двох одне, зруйнував стіну, яка була перегородкою, 

тобто ворожнечу (...) щоб із двох зробити в собі одну нову лю-

дину» (Еф. 2, 14–15). Незважаючи на свою виняткову місію чи 

харизму, кожна парафіяльна спільнота покликана «руйнувати 

бар’єри упередження та страху», об’єднуючи всіх в одне тіло. 

«Віра й Світло» — це спільнота, яка, діючи в парафії, зближує 

осіб з неповносправністю з іншими. 

Мирянський рух спільнот «Віра й Світло» народився під 

час паломництва до Люрду в 1971 році. Його метою було до-

помогти особам з розумовою неповносправністю віднайти ав-

тентичне місце в Церкві. Паломництво стало справжнім бла-

гословенням для його учасників, які після проведення прощі 

забажали продовжувати й поглиблювати спілкування в різних 

країнах світу. 

Рух ґрунтується на переконанні, що кожна людина, навіть 

з глибокою неповносправністю, є повноцінною особою. Вона 

має такі ж права, що й інші люди: передусім, право бути лю-

бленою, визнаною й шанованою як особистість та право одер-

жати допомогу, необхідну для її духовного та особистого роз-

витку. Засадою «Віри і Світла» є також переконання, що Бог 

однаково любить кожну людину, повносправну чи з неповно-

справністю, що Ісус живе в серці кожної особи, навіть якщо 

вона не може виразити це для загалу традиційним способом. 

«Віра й Світло» вважає, що кожна людина, навіть найглибше 

вражена неповносправністю, покликана поглиблювати своє 

39 Жан Ваньє, Спільнота — місце радості та прощення, вид. «Віри і Світ-
ла», Свічадо, Львів, 2001, сс. 17, 22.
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життя в Ісусі, приймати Святі Таїнства та бути джерелом ласки 

й миру для всієї спільноти, для Церкви, для всього людства. Рух 

«Віра й Світло» народився у Франції на католицькому ґрунті, 

але зараз він став міжнародним та екуменічним, об’єднуючи 

представників різних християнських церков. 

«Віра й Світло» відкриває таїнство особи, серце якої відкри-

те для присутності Ісуса та Його любові, любові до всіх най-

менших, незважаючи на конфесійну приналежність.

Віросвітлянські спільноти допомагають відкривати та про-

являти дари, якими обдаровані особи з неповносправністю: 

велике вміння приймати, обдаровувати любов’ю, просто-

та, вміння у своїй чистоті уникати надуманих і непотрібних 

умовностей. У суспільстві, орієнтованому на практичну при-

датність і здобуття влади, особи з неповносправністю неспро-

можні продуктивно працювати. Їхній пророчий дар проявля-

ється в щирій та ніжній євангелізації парафії. 

«Віра й Світло» є «догороцінною посудиною нашої Церкви; 

така спільнота є учителькою людяності, любові й милосердя. В 

актах мучеництва першого римського мученика архидиякона 

Лаврентія описаний такий випадок. 

Імператор Декій вимагав, щоб Лаврентій віддав римській 

владі церковні скарби. Що зробив Лаврентій? Він зібрав 

тих людей, які були відкинуті тогочасним римським сус-

пільством: хворих, калік і немічних. Привів їх до тогочас-

ного римського правителя і каже: «Це скарби Церкви, це 

дорогоцінні посудини — коли хтось вкладає в них свої зем-

ні скарби, той отримує скарб життя вічного»40.

Характерним для учасників «Віри й Світла» є переживан-

ня спільноти як сім’ї, родини. Приналежність до спільноти, 

подібно як в сім’ї чи родині, триває навіть тоді, коли людина 

вже давно не приходить на зустрічі. Цілі родини стають чле-

нами спільноти, відчуваючи свою близькість з іншими. «Віра 

40 Блаженніший Святослав, Слово під час Богослужіння, з нагоди 15-річно-
го ювілею «Віра і Світло» київської спільноти «Веснянка», 9 жовтня 2011 р.
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й Світло»  є Христоцентричною спільнотою, в її центрі є Ісус 

Христос, який, прийнявши на Себе всю людську слабкість, по-

казує на особу з неповносправністю, кажучи: «Прийми Мене, 

будь біля Мене, люби Мене». Уся діяльність спільноти (молит-

ви, святкування , спілкування, ділення, прощі, літні табори, 

різні акції) підкреслює основну її ціль — «бути разом, бути по-

руч, усе робити разом» з тими, хто потребує. Слово «любов» 

можна по-різному трактувати, навіть Біблія подає різні його 

тлумачення. Все земне життя Христа є свідченням любові. 

Найнесподіванішим твердженням любові залишаються Його 

останні слова до Своїх учнів: «Отож Я з вами по всі дні аж до 

кінця віку» (Мт. 28, 20). Бажання бути разом є твердженням 

любові. «Не залишу тебе аж до смерті»41 — мова любові наре-

чених. Через звичайну, просту присутність членів на зустрічі 

спільноти «Віри й Світла» виявляється суть руху — приймати, 

бути разом, любити інших такими, якими вони є. Тоді особа з 

неповносправністю стає нашим другом, з яким весело, легко, 

просто, з яким можна поділитись радістю та смутком. Без цієї 

особи стає сумно. 

Особи з неповносправністю, відчуваючи себе люблени-

ми, відкривають свої дари. «Неповносправність сама по собі 

не є даром. Вона є великим стражданням. Через цю неповно-

справність їх відштовхують, відкидають, їм не дозволено жити 

як живуть усі. Але є даром те, що сховано всередині. Їх бага-

то разів ранили, але попри все вони далі хочуть любити. Да-

ром є їхнє вміння пробачити і любити. Скільки вони страж-

дали і можуть бути такими люблячими, відкритими, щирими, 

радісними»42. Радість у «Вірі й Світлі» виникає зі споглядання 

того, як Господь бере те, що здається нам непотрібним, і ви-

користовує його, щоб дарувати нам Свою любов (пор. 1 Кор. 1, 

27–29).

41 Пор. Обряд Вінчання, Требник видання Верховного Архиєпископа Укра-
їнської Греко-Католицької Церкви, Свічадо, Львів, 2009, с. 76.

42 Джо Востерманс, Участь капелана у життя спільноти — Матеріали ре-
колекцій для капеланів, що відбулися 29.11–01.12.2011 р. Б. в Брюховичах, вид. 
Центру «Емаус» Українського Католицького Університету, Львів, 2012, ст. 11.
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Духовність душпастиря осіб з 
розумовою неповносправністю

У широкому сенсі духовність відображає дорогу наближен-

ня нашого життя в глибокому стосунку до Бога. Духовність ба-

гатовимірна щодо уявлення й досвіду. Вона полягає в певному 

баченні Бога та дороги до Нього, якою мимоволі відкриваєть-

ся наша автентичність.

Кожен священнослужитель чи душпастир покликаний до 

священства самим Господом Богом. Отець знає кожного, тому 

покликав їх, перш ніж вони самі Його впізнали (пор. Ів. 1, 48). 

Душпастир запрошений у своєму служінні неустанно пізнава-

ти Христа там, де Він Себе являє. 

Священик, якого сьогодні потребують особи з розумовою 

неповносправністю, покликаний бути служителем, який яв-

ляє Ісуса, «лагідним і сумирним серцем». Бути знаком доброти, 

милосердя, прощення та людиною, яка добровільно стає духо-

вним батьком для осіб, які часто позбавлені батьківської при-

сутності, здорового спілкування й сімейних привілеїв. Осіб, 

які потребують батьківського прийняття, супроводу й запев-

нення, що Ісус, присутній у їхньому серці, кличе їх. 

«Священику, отже, слід бути «добрим пастирем». Він піклу-

ється про єдність, тому що він присутній, і залишається повніс-

тю доступним для кожного. Священик відіграє особливу роль 

у ставленні до убогих; особи з особливими потребами відразу 

його пізнають. Дехто з людей має недовір’я до священика через 

негативний досвід минулого; натомість особи з неповносправ-

ністю мають відкрите серце, яке їм допомагає відразу побачи-

ти священика в його преважливій ролі утішителя та людини, 

яка приймає, прощає і є присутньою в людському терпінні. 

Священик покликаний бути там, де хтось терпить чи живе 

убого. Саме тому йому слід бути доступним»43. Служіння осо-

бам з розумовою неповносправністю не є сентиментальним . 

43 Жозеф Лярсен. Духовність «Віри і Світла» - з матеріалів конференції 
під час Міжнародної прощі до Люрду, квітень 2001 р.
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Вони особливо не потребують подарунків й благодійності. Їм 

потрібен душпастир, що буде поруч. Таке служіння вимогливе, 

позаяк вимагає внутрішньої сили та чималих зусиль.

Душпастир — це приятель, брат, слуга, близький кожно-

му, а особливо тим, хто є найслабшим, хто страждає. Своєю 

присутністю священик звіщає Євангеліє. В міру дружби свя-

щеник стає довіреною особою для своїх парафіян, зміцнюючи 

й поглиблюючи віру, зцілюючи душі й наближаючи вірних до 

Ісуса 44. 
Передусім, душпастир є знаком Божої любові, що вказує на 

присутність Ісуса та Його прихильність до слабких і вбогих. 

Божий служитель проголошує Слово Боже з натхненням та ди-

намікою, свідчачи, що Ісус є його життям, якого він хоче роз-

дати своїм друзям. Душпастир є духовною особою, що показує 

шлях, пригадуючи кожному його особливу роль у Церкві. 

Душпастир любить особу з розумовою неповносправністю, 

позаяк вірить у її духовний поступ — спроможність відповіда-

ти Богові смиренним «Так!». 

Душпастир також допомагає тим батькам, які іноді відчува-

ють провину чи біль через неповносправність дитини, показу-

ючи їм, що Господь довірив їм саме цю дитину, щоб вони могли 

осягнути вічне щастя. І що таким чином Він далеко не карає їх, 

а навпаки, обдаровує особливим покликанням! Позаяк батьки 

є першими в боротьбі за повагу до кожного людського життя 

й не лише теоретично, але й практично, щоденно виявляючи 

любов до своїх дітей. Священик допомагає збагнути, як нести 

тягарі інших. 

Душпастир на парафії сприяє також особливому вишколу 

молоді, щоб вміти побачити Ісуса в стражденних людях. Тому 

священнослужитель, близький особам з розумовою неповно-

справністю, запрошує кожного до активного служіння в па-

рафії, підтримуючи в цьому їх, щоби люди з особливими по-

требами відчули себе повноцінними членами Церкви на всіх 

рівнях45. 

44 Пор. Порадник провідника спільноти, Свічадо, Львів, 1995, сс. 19–21.
45 Пор. Кодекс Канонів Східних Церков, кан. 11.
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Душпастир сприяє усвідомленню потреби інтеграції зра-

нених братів і сестер у серце християнської спільноти. Адже 

вони відзначаються готовністю щедро ділитися з ближніми 

особливими дарами: простотою, спонтанністю та природним 

відчуттям присутності Бога у власному житті. Душпастир до-

помагає парафіянам усвідомити проблеми, пов’язані з шану-

ванням людського життя та життєвих цінностей у світі. І це 

для нього не лише професійний обов’язок, а спосіб мислення й 

життя. Тому присутність осіб з розумовою неповносправністю 

в парафії — це ціла історія любові, яку дарує Бог, і завдяки якій 

духовно збагачується й сам душпастир46. 
Справжній священнослужитель знає церковну науку та 

проповідує Ісуса Христа своїм життям, позаяк Бог любить нас 

такими, якими ми є. Душпастир вчиться розуміти, співпере-

живати й любити іншого безумовно, перебуваючи поруч зі 

стражденною особою. Вправляється говорити з особами з не-

повносправністю про речі, які часом є дуже глибокими, про-

сто, але так, як з дорослими, вірячи в їхню духовну повно-

справність, навіть якщо це явно не виражено. Душпастир дбає 

також і про те, щоб належно любити батьків, які часом ще 

глибше зранені. Він є поруч з ними, утішає й підтримує, від-

новлюючи їхню гідність та виявляючи Божу впевненість і до-

віру до них. Душпастир закликає парафіян прийняти рішення 

бути простим і природнім другом ближньому. Бути тим, хто 

вміє терпеливо й толерантно слухати та якому можна дові-

ряти. Бути людиною єдності, яка знає як прощати й просити 

прощення, заохочуючи до милосердя. Душпастир слухає, слу-

хає серцем: все, що чує, приймає з любов’ю та співчуттям, без 

критики, без виправляння, порівняння, дискутування, лишень 

з вдячністю приймає, немов порожня посудина47.
Бог захотів проголосити себе особливим чином через лю-

дей з фізичною та розумовою неповносправністю, через їхню 

слабкість і простоту сердець. Завдяки служінню особам з 

46 Пор. Фернанд Лякруа, Роль капеланів католицьких спільнот, 1994 р.
47 Пор. Фернанд Лякруа, Роль капеланів католицьких спільнот, 1994 р.
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неповносправністю  душпастир виразно визнає священнодій-

ство Ісуса в добровільній слабкості та вбогості. Ісус — той, хто 

Сам прийшов, щоб прийняти слабкість і вбогість. Дорога Ісуса 

є шляхом до бідних, стражденних, відкинутих, самотніх, і до 

всіх, хто потребує співчуття.

Діяльність священика не обмежується відправою Служби 

Божої чи простою присутністю на молитві, інакше парафіяни, 

серед них й особи з розумовою неповносправністю, потерпа-

ють від браку любові та втрачають образ Ісуса через сухі та по-

верхневі стосунки48. 

48 Див. Порадник провідника спільноти, Свічадо, Львів, 1995, с. 21.
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Образ спонукає до синівства. Людська особа створена на 

образ і подобу Божу, щоб уподібнитися до Христа49. Святі Та-

їнства відновлюють Божий образ у кожній людині. Саме через 

них Христос формує кожного як дитину Бога. 

Ісус торкається людської 
неповносправності

«Ще за часів Ісуса було чимало вбогих, пригноблених, не-

зрячих і відкинутих людей. Багато прокажених страждало не 

стільки від болю тілесних ран, скільки від болю відкинення. Їх 

не можна було торкатися. Вважалося, що ті, хто спілкувався з 

ними, ставали нечистими. Їхню хворобу розцінювали як Божу 

кару. Такі люди були знедолені, ув’язнені у зруйнованих уяв-

леннях про себе та почуттях горя і провини»50. 
Коли Ісус ходить дорогами Галилеї, то слабкі, хворі та убогі 

люди відчувають Його доброту та співчуття. Він зцілює чимало 

хворих, дає силу й надію кожній особі, яку зустрічає. Христос 

любить їх. Він не минає хворих, а торкається навіть прокаже-

них (Мт. 8, 3), оздоровлюючи їх. Він кладе руки на недужих 

(Мт. 20, 34; Мр. 8, 25), незрячому мастить глеєм очі (Ів. 9, 6); 

щоб оздоровити глухонімого, вкладає йому пальці у вуха, і, до-

бувши Своєї слини, торкається його язика (Мр. 7, 33); чинить 

найбільшу ритуальну нечистоту — торкається тіла мертвих 

(Мр. 5, 41; Лк. 8, 54); дозволяє, щоб Його доторкалися грішни-

ки (Лк. 7, 37–38). «Ким є Ісус? Він Той, хто ніжно торкається»,51 і 
Його дотик очищає, заспокоює, просвітлює, утішає та звільнює. 

49 J. Augustine Di Noia, «Imago Dei — Imago Cristi: The Theological Founda-
tion of Christian Humanism», in Proceedings of the International Congress on 
Christian Humanism in the Third Millennium: The Perspective of Thomas Aquinas, 
21–25 September 2003, vol. I, Vatican City, 2004, с. 21.
50 Жан Ваньє, Прийняти дар убогих, видання «Віри і Світла», Свічадо, 
Львів, 2002, с. 9.

51 Джо Востерманс, Участь капелана у життя спільноти — Матеріали 
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Сьогодні Церква у Святих Таїнствах повторює жести Ісуса. 

Спасенний Божий задум (Еф. 1, 9) виявляється в тому, щоб 

через доторкання тіла (обмивання, помазання, споживання, 

покладання рук, тощо) людина отримала благодать Святого 

Духа. Духовні ласки Святих Таїнств уділяються через фізичний 

контакт з людиною. Хрещення здійснюється через обмиван-

ня водою тіла людини; Миропомазання та Єлеопомазання — 

через помазання частин тіла вірного; Пресвята Євхаристія — 

Тіло і Кров Господа нашого Ісуса Христа — вірні приймають 

як їжу; Священство — через покладання рук; Покаяння й По-

дружжя — через фізичну присутність тих, хто одержує благо-

словення. Сім Святих Таїнств, які встановив Ісус Христос, охо-

плюють усі важливі хвилини життя християнина. Завдяки їм 

християнське життя народжується, зростає, оздоровлюється й 

отримує дар місії52. Таїнства, в яких Христос дарує благодать 

Святого Духа, передаються через видимі знаки (слова, жести, 

торкання до тіла та земні елементи: вода, олія, хліб, вино) для 

освячення людини шляхом до повноти життя у Христі53. Отже, 

кожне Таїнство виражає близькість живого Бога, який цілком 

безкорисливо «приходить до нас через матеріальні речі. Він 

використовує їх як інструмент для нашої зустрічі з Ним. І так 

стає видимою єдність створіння і спасіння, адже Святі Таїн-

ства є виразом тілесності нашої віри, яка обіймає тіло і душу — 

всю людину»54.
Приймання Божої ласки саме через торкання до тіла має 

дуже глибоке богословське й емоційне значення для особи з 

розумовою неповносправністю. 

реколекцій для капеланів, що відбулися 29.11–01.12.2011 р. Б. в Брюховичах, вид. 
Центру «Емаус» Українського Католицького Університету, Львів, 2012, с. 12.

52 Пор. Катехизм Католицької Церкви, п. 1210.
53 Пор. Синод Української Греко-Католицької Церкви, Катехизм Україн-
ської Греко-Католицької Церкви «Христос - наша Пасха», Свічадо, Львів, 
2011, п.  405; Конгрегація у справах Східних Церков, Інструкція застосу-
вання літургійних приписів Кодексу канонів Східних Церков, Свічадо, Львів, 
1998, п. 41
54 Пор. Венедикт XVI, Проповідь під час Літургії з чином освячення Мира, 1 
квітня 2010 р.
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Той, хто страждає від розумових чи фізичних обмежень, 

часто відчуває себе стривоженим, зневіреним, покинутим, за-

бутим. Особи з особливими потребами прагнуть, щоб їх хтось 

почув, вислухав по-справжньому, був поруч; вони прагнуть 

поваги до власної особи, бажають реалізувати й розвивати 

свої здібності. Часто цих людей торкалися без любові, грубо 

й зневажливо, глибоко ранячи чутливе серце. Через те люди 

з особливими потребами інколи роздратовані, часто можуть 

шукати захисту у світі власних фантазій. Вони почувають себе 

одинокими, відокремленими від інших через зовнішні слаб-

кості та внутрішні рани, через їхній вигляд, який викликає 

здивовані погляди, роздратування, жалощі чи сором. Їхнє тіло 

часом неконтрольоване, кінцівки покручені, мова невиразна, 

вигляд обличчя не кожному приємний. Фізична, психічна чи 

розумова неповносправність тіла не раз таїть в собі справжню 

красу духовної душі.

Через прийняття Святих Таїнств тіло неповносправної осо-

би стає посередником для з’єднання цілої людської особи з 

Живим Богом: уся людина стає духовно справною — освячу-

ється. Тіло особи з фізичними, психічними та розумовими не-

повносправностями, яке вважалося «в’язницею», стає «місцем, 

де Бог творить дива»55. Тіло, убоге та крихке, стає «Храмом 

Святого Духа» (1 Кор. 6, 19). Ця маленька, слабка, деформова-

на плоть стає місцем, де живе сам Бог. Господь обирає це тіло 

для Своєї оселі56. Відтак стають зрозумілі слова, що неповно-

справність не є карою, а перевагою, адже Бог обирає та ви-

користовує її, щоб виявляти Свою любов (пор. Ів. 9, 3; Мт. 21, 

42; 1 Кор.1, 27).

«Співдія Бога і людини у Святих Таїнствах виявляється в 

тому, що Бог відкривається у любові»57. Людина не нагороджена  

55 Committee for the Jubilee day of the Community with persons with dis-
abilities, Preparation for the Jubilee day 3 December 2000, Rome, 2 March 2000, 
Частина Перша, Рим, 2 березня 2000 р.
56 Див. Жан Ваньє, Прийняти дар убогих, видання «Віри і Світла», Свічадо, 
Львів, 2002, с. 26.

57 Синод Української Греко-Католицької Церкви, Катехизм Української 
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ласками  завдяки своєму глибокому розумінню правд віри, ані 

не заслуговує на більшу благодать через здобування вищих 

знань. «Святий Дух живе і працює в нас на глибшому рівні, ніж 

рівень нашого інтелекту, наших концепцій та ідей, для того, 

щоб доторкнутись і розбудити наші серця»58. Бог любить лю-

дей, тому «дарує людині свою благодать, своє життя, людина 

ж у вірі приймає цей дар і в любові відповідає на нього. «Спа-

сіння людини полягає в тому, що вона стає здатною у Христі 

любити так, як Христос полюбив нас (пор. Ів. 13, 34)»59. Незва-

жаючи на всі обставини життя, особа навіть із глибокою розу-

мовою неповносправністю здатна любити та приймати любов.

Для того, щоб душпастирі могли ефективніше вділяти Святі 

Таїнства людям з особливими потребами, «потрібно проводи-

ти з ними час, не можна поспішати. Для того, щоб їх слухати 

і розуміти, потрібно жертвувати своїм часом. Слухання поля-

гає в тому, щоб сприймати не тільки слова, але і невербаль-

не спілкування, мову тіла, навчитись інтерпретувати тілесні 

жести, сльози, усмішки, дотик, раптові викрики, реакції тіла. 

Особи з розумовою неповносправністю виражаються більше 

своїм тілом, аніж словами. Варто бути дуже уважними до цієї 

простої, конкретної мови, щоби вловити біль і проблеми, так 

само як і бажання, які криються за ними. Тут потрібна велика 

повага і ніжність»60.
Проблеми в інтелектуальному чи фізичному розвитку осо-

бистості жодним чином не можуть перешкодити людині бути 

учасником Божого спасіння. Церква є сакраментальною ін-

ституцією. Відлучати від Святих Таїнств осіб з особливими по-

требами через їхні слабкості — означало б не допускати їх до 

Греко-Католицької Церкви «Христос - наша Пасха», Свічадо, Львів, 2011, 
п. 406.

58 Жан Ваньє, Лист моїм братам і сестрам у Лярші та «Вірі і Світлі», бе-
резень 1999 р., с. 1.

59 Синод Української Греко-Католицької Церкви, Катехизм Української 
Греко-Католицької Церкви «Христос - наша Пасха», Свічадо, Львів, 2011, 
п. 406.

60 Жан Ваньє, Прийняти дар убогих, видання «Віри і Світла», Свічадо, 
Львів, 2002, с. 25.
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Церкви, яка є Тілом Христовим. Тож неприйнятно, щоб служи-

тель відмовляв у Таїнствах особам з розумовою неповносправ-

ністю, які належно приготувалися до їх прийняття61. 

Святе Таїнство Хрещення

Згідно з приписами церковного права, кожна неохрещена 

людина є здатною прийняти Хрещення62. Хрещення як Таїн-

ство універсального спасіння доступне всім людям63, позаяк «у 

Своїй Пасці Христос відкрив усім людям джерело Хрещення»64. 
Всі (нехрещені) люди — дорослі, діти й ті, яких через слабкість 

інтелектуального розвитку прирівнюють до дітей65, — потре-

бують ласки Хрещення для звільнення від влади темряви й пе-

реходу до царства свободи дітей Божих (пор. Кол. 1, 12–14). 

Фізична чи розумова неповносправність сама по собі, безсум-

нівно, не є перешкодою до прийняття Хрещення66, адже в Хре-

щенні дітей, як і осіб з розумовою неповносправністю, «осо-

бливо виявляється цілковита незаслуженість ласки спасіння»67. 

61 Пор. Кодекс Канонічного права, кан. 843 § 1.
62 Кодекс Канонів Східних Церков, кан.  679; Кодекс Канонічного Права, 
кан. 864; Катехизм Католицької Церкви, п. 1246.

63 «Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи: христячи їх в ім’я Отця і Сина і 
Святого Духа; навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав» (Мт. 28, 19–20).

64 Катехизм Католицької Церкви, п. 1225.
65 Усіх, хто постійно позбавлений здатності користуватися розумом, не вва-
жають відповідальними за свої дії. Їх прирівняно до дітей (ККСЦ кан. 909 § 3), 
і вони не підлягають церковним законам (ККСЦ кан. 1490). Така презумпція 
недієзнатності застосовується тому, що вони не можуть здійснювати своїх 
прав самі, навіть якщо і матимуть періоди просвітління. Цей принцип чітко 
викладаний щодо здійснення влади свячення й щодо укладення подружжя. 
Пор. Путівник по Східному Кодеску - Коментар до Кодексу Канонів Східних 
Церков, за ред. Джорджа Недунґатта, Свічадо, Львів, 2008, с. 511. 

66 Пор. United States Catholic Conference, Inc., Guidelines for the Celebration 
of the Sacraments with Persons with Disabilities (1995), Washington, D. C, § 9.

67 Катехизм Католицької Церкви, п. 1250.
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Віра в Христа, Сина Божого, є необхідною для прийняття 

спасенного дару Хрещення68, «коли звершується Хрещення ді-

тей чи осіб з глибокою розумовою неповносправністю, віру в 

Христа від їхнього імені висловлює церковна спільнота, пред-

ставлена хресними батьками»69. Проте «віра, яка вимагаєть-

ся для Хрещення, не є досконалою і зрілою, а лише початком, 

який має розвиватися. У всіх охрещених, дітей чи дорослих, 

віра повинна зростати після Хрещення»70. Служителям Свято-

го Таїнства Хрещення дозволено хрестити особу з розумовою 

неповносправністю, якщо вона, чи її батьки (принаймні один 

з них), чи той, хто їх законно заміняє, погоджується на це, об-

ґрунтовуючи надію в те, що цю особу виховуватимуть у хрис-

тиянській вірі71. 
Неповносправних осіб належить хрестити72 ще в дитинстві 

чи навіть у старшому віці, якщо вони не спроможні самі ви-

явити свою віру в Ісуса Христа Спасителя. Відповідно до най-

давнішого звичаю Церкви, особа з розумовою неповносправ-

ністю повинна мати принаймні одного хресного батька, який 

зобов’язується представити її і дбати, щоб вона могла вести 

християнське життя, відповідне Хрещенню, сумлінно вико-

нуючи обов’язки73. Душпастир повинен прослідкувати, щоби 

батьки (також і хресні) особи з розумовою неповносправніс-

тю, яку готують до Хрещення, були належно обізнані стосовно 

цього Святого Таїнства й пов’язаними з ним обов’язками74.
Потрібно хрестити неповносправну особу в парафіяльній 

церкві, згідно зі звичайними літургічними приписами, дотри-

68 Пор. Синод Української Греко-Католицької Церкви, Катехизм Україн-
ської Греко-Католицької Церкви «Христос - наша Пасха», Свічадо, Львів, 
2011, п. 416.

69 Пор. Синод Української Греко-Католицької Церкви, Катехизм Української 
Греко-Католицької Церкви «Христос - наша Пасха», Свічадо, Львів, 2011, п. 418.

70 Катехизм Католицької Церкви, п. 1253.
71 Пор. Кодекс Канонів Східних Церков, кан.  681 § 1; Кодекс Канонічного 
Права, кан. 868 § 1 п. 1; кан. 852.

72 Кодекс Канонів Східних Церков, кан. 681 § 3.
73 Кодекс Канонів Східних Церков, кан. 684.
74 Кодекс Канонів Східних Церков, кан. 686.
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муючись законних звичаїв75. Прилюдне Хрещення особи з не-

повносправністю в парафіяльному храмі має велике значення, 

адже до й після завершення цього Таїнства, охрещені можуть 

надіятись на любов і допомогу цілої громади, яка покликана 

пропонувати духовну підтримку для розвитку віри кожного 

нового члена парафії, радіючи прийняттям дару нового жит-

тя76. Служителеві буде корисно перед Хрещенням провести 

репетицію самого обряду з батьками, хресними та з неповно-

справною особою (особливо якщо вона вже доросла), адже 

певні елементи обряду (помазання олією частин тіла, обми-

вання водою, наявність запаленої свічки) можуть як незвичні 

викликати в неї дискомфорт, страх чи стрес. Звикання до при-

сутності служителя, його дій під час Хрещення, а також до пред-

метів обряду становитиме частину практично-катехитичного 

підготовлення до прийняття Таїнства.

Тільки після дійсного прийняття Хрещення людина стає 

здатною для прийняття інших Святих Таїнств77.

Святе Таїнство Миропомазання

Потрібно, щоб ті, хто охрестилися, були помазані Святим 

Миром, і, позначені печаттю дару Святого Духа, стали доскона-

лішими свідками і співбудівниками Царства Христового78. Ми-

ропомазання є «печаттю» дару, отриманого в Хрещенні, адже 

на кожного охрещеного сходить Святий Дух, як на апостолів у 

П’ятидесятницю79. Печать Святого Духа є символом особи, яка 

народжується до нового життя та стає дитиною Отця, цілкови-

то належачи Христові для вічного служіння Йому80.

75 Кодекс Канонів Східних Церков, канн. 683, 687.
76 Пор. United States Catholic Conference, Inc., Guidelines for the Celebration of 
the Sacraments with Persons with Disabilities (1995), Washington, D.C, §§ 10–11.

77 Кодекс Канонів Східних Церков, кан. 675 § 2.
78 Кодекс Канонів Східних Церков, кан. 692.
79 Пор. Синод Української Греко-Католицької Церкви, Катехизм Української 
Греко-Католицької Церкви «Христос - наша Пасха», Свічадо, Львів, 2011, п. 424.

80 Пор. Катехизм Католицької Церкви, п. 1296.
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На підставі традиції Східних Церков, священик уділяє Святе 

Таїнство Миропомазання разом із Хрещенням81, «бо де життя, 

там і дихання»82. Миропомазання східних Церков у Латинській 

Церкві називають «Конфірмацією» або «Таїнством християн-

ської зрілості»83. Зрілість тут не стосується фізичного розвитку 

людини, як і «вік тіла не визначає віку душі, бо навіть у ди-

тинстві людина може досягти зрілості духовного віку, про яку 

сказано в Книзі Мудрості: «Чесна старість — не в довголітті і 

не міряється числом років» (Муд.4,8). Саме так багато дітей 

завдяки силі Святого Духа, яку вони отримали, мужньо боро-

лися за Христа аж до крові»84. Різні визначення того самого Та-

їнства стосуються традиційного розуміння: у Східних Церквах 

Миропомазання — досконале введення в Таїнство Христа, а 

в Латинській Церкві — набута здатність особи свідчити про 

свою віру85. 
Латинська Церква підкреслює, що той, хто має законно 

прийняти Таїнство Миропомазання поза небезпекою смер-

ті, повинен у віці розсудливості отримати належні повчання, 

бути належно схильним прийняти це Таїнство й могти відно-

вити обітницю, дану при Хрещенні86. І насправді, у Латинській 

Церкві Миропомазання уділяють дітям окремо в кінці посту-

пової катехизи87. Така практика може бути складною для осо-

би з розумовою неповносправністю, адже вік розсудливості, 

що Латинська Церква вважає відповідним часом для отриман-

ня Миропомазання, — це вік, в якому люди стають здатними 

до моральної відповідальності. По закінченні сьомого року 

передбачено можливість дитини розсудливо користуватися 

81 Кодекс Канонів Східних Церков, кан. 694.
82 Синод Української Греко-Католицької Церкви, Катехизм Української Греко-
Католицької Церкви «Христос - наша Пасха», Свічадо, Львів, 2011, п. 428.

83 Катехизм Католицької Церкви, п. 1308.
84 Див. Св. Тома Аквінський, Summa Theologica, частина ІІІ. 72, 8, 2; Кате-
хизм Католицької Церкви, п. 1308.

85 Пор. Конгрегація у справах Східних Церков, Інструкція застосування лі-
тургійних приписів Кодексу канонів Східних Церков, Свічадо, Львів, 1998, § 49.

86 Кодекс канонічного Права, кан. 889.
87 Конгрегація у справах Східних Церков, Інструкція застосування літур-
гійних приписів Кодексу канонів Східних Церков, Свічадо, Львів, 1998, § 49.
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розумом88, однак розумова неповносправність може перешко-

дити в цьому певним особам. Деякі Єпископські Конференції 

вже оприлюднили свої рішення щодо прийняття Миропома-

зання особами з неповносправністю, які, можливо, ніколи не 

досягнуть бажаного канонічного віку розсудливості. Припис 

полягає в тому, що особи з розумовою неповносправністю 

приймають це Таїнство через віру їхніх батьків, опікунів чи 

хресних батьків89. 
Практика Східних Церков передбачає, що охрещений може 

прийняти Святе Таїнство Миропомазання сукупно чи роздільно 

зі Святим Таїнством Хрещення, незважаючи на вік розсудливості. 

Святе Миро, якого використовують для здійснення Таїн-

ства, складається з олії оливок або інших рослин та з пахощів90. 
Ця «пахуча суміш багатьох ароматичних речовин символізує 

багатство й розмаїття духовних дарів, що їх Святий Дух дарує 

новонародженому в Христі»91. 
Подібно як у приготуванні до прийняття Хрещення, заради 

практичності заохочуємо, щоб служитель попередньо ознайо-

мив особу з неповносправністю, її батьків чи опікунів, хресних 

з посудиною та запахом Святого Мира, узгодивши спосіб (для 

більшої зручності й служителя, і охрещеного) обрядового по-

мазання її чола, очей, ніздрів, уст, вух, грудей, рук та ніг. 

Святе Таїнство Пресвятої Євхаристії 

Господь Бог запрошує кожного прийняти Його в Таїнстві Єв-

харистії: «Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете  

Тіла Людського Сина й не питимете Його Кров, не матимете 

життя в собі» (Ів. 6, 53)92. Пресвята Євхаристія є джерелом і 

88 Кодекс канонічного Права, кан. 97 § 2.
89 United States Catholic Conference, Inc., Guidelines for the Celebration of the 
Sacraments with Persons with Disabilities (1995), Washington, D.C, § 16
90 Кодекс Канонів Східних Церков, кан. 693.
91 Синод Української Греко-Католицької Церкви, Катехизм Української Греко-
Католицької Церкви «Христос - наша Пасха», Свічадо, Львів, 2011, п. 428.

92 Пор. Катехизм Католицької Церкви, п. 1384.
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вершиною християнського життя93. Вона довершує християн-

ське втаємничення людини. 

Для парафіяльної спільноти — це знак і Таїнство єдності, 

яка включає в себе й людей з неповносправністю та їхні ро-

дини. Зрештою, єдність Церкви й парафії здавалася б непо-

вною, якби люди з розумовою неповносправністю активно не 

брали б участі в діяльності громади, не приймаючи Пресвятої 

Євхаристії. 

Божественна Літургія

Щоб відповісти на запрошення Господа Бога прийняти Його 

в Таїнстві Євхаристії, слід усім гідно приготуватись. Приготу-

вання до Божественної Літургії для осіб з особливими потре-

бами розпочинається ще напередодні з приготування чистої 

святкової одежі. Чистий, попрасований, поскладаний одяг, 

акуратно вичищене взуття вже свідчить, що сім’я готується до 

завтрашньої недільної чи святкової літургійної відправи. Так 

наші друзі з неповносправністю дуже дбайливо готуються до 

зустрічі з Богом. А в сам день Божественної Літургії важливо 

не запізнюватись! Щоб уникати запізнень, вони заздалегідь 

вивчають розклад Богослужінь. До храму збираються одразу 

як прокинулися, знаючи, що сьогодні в храмі відбудеться зу-

стріч з Живим Богом. Вони одягаються по-іншому, готуються 

по-іншому, без зайвих розмов94. 

Саша, молодий чоловік з глибокою розумовою та фізич-

ною неповносправністю, завжди приходить до храму в 

чистій святковій сорочці з краваткою, і то щоразу з ін-

шою. Переступивши поріг храму, він мовчки показує при-

сутнім свою краватку, демонструє, який він сьогодні по-

голений (показуючи на свою щоку) та красивий, і прямує 

на своїх милицях до першої лавки, поближче до священика. 

Коли вірні з розумовою неповносправністю перебувають у 

храмі на Богослужіннях, вони оточені певним порядком гли-

93 Див. ІІ Ватиканський Собор, Догматична конституція «Lumen Gentium», п. II.
94 Див. Як поводитися у храмі, Тарас Шманько (упор.), Свічадо, Львів, 2010, с. 19.
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боких символів. Термін «символ», що має грецьке коріння, 

походить із двох слів — «разом» та «кидати сіті». Отож, сим-

вол — це те, що «разом зібране», «разом пов’язане». У цьому 

разі слово «символ» означає те, що «разом пов’язує». Напри-

клад, літургійні символи поєднують земне з небесним, тлінне 

з вічним, людське з Божественним. Символи завжди таять в 

собі щось понад свідоме розуміння, понад очевидне та без-

посереднє. Парафіяни з розумовою неповносправністю дуже 

чутливі до символів на Богослужіннях: вони запалюють свічки, 

роблять на своєму тілі знак хреста, падають ниць перед свя-

щенними іконами, цілуючи їх. Вони охоче відтворюють рухи, 

жести, молитовні фрази, прохання і прослави, відповідають на 

ті ж єктенії та молитви, які незмінно й системно повторюють-

ся, стверджуючи, що «Христос — той самий вчора, сьогодні і 

на віки»95. 
Позбавлені певних здібностей, вірні з особливими потреба-

ми компенсують їх іншими: ті, хто погано чують, помічають 

дивовижний рух кольору й світла, неповторні зображення (на-

приклад, як дим піднімається з кадильниці, наче молитва до 

Бога). Вони бачать, як з початком Богослужіння відчиняються 

царські ворота; вони стежать за процесійною ходою, яка до-

вершується приходом священика зі Святим Причастям. А хто 

погано бачить, винятково переживає «приємний запах духо-

вного» солодкого палаючого ладану, зачарований різноманіт-

ними мелодіями співу, які притаманні різним частинам Літур-

гії. Вони відчувають тепло палаючих свічок, запалюючи власну. 

За допомогою свічок, мелодійного співу, тиші молитви у храмі 

створено унікальну атмосферу, яка допомагає кожній людині 

відкрити своє серце для Бога96. Особи з неповносправністю , не 

вміючи виразити свій духовний досвід чи переживання слова-

ми, виявляють своє серце, повне радості, через усмішку, звуки , 

плескання долонь. Тому для осіб, які не вміють розмовляти , 

95 Пор. Пор. Stephen Plumlee, The Handicapped and Orthodox Worship, Vol-
ume I  — 1986. http://oca.org/resource-handbook/parishdevelopment/the-
handicapped-and-orthodox-worship

96 Пор. Жан Ваньє, Прийняти дар убогих, видання «Віри і Світла», Свічадо, 
Львів, 2002, с. 29.



40

члени віросвітлянських спільнот добирають церковні пісні з 

рухами, яких легко вивчити й повторити.

Вірні з неповносправністю особливо радіють священиком 

під час його виходу з святилища протягом Літургії. Важко не 

помітити великої пошани до священнослужителя, навіть якщо 

інколи в храмі дещо гамірно. Парафіяни з неповносправністю 

понад усе прагнуть з’єднатися з Богом. Тому вони особливо по-

кладаються на свої почуття, щоб осмислити велич Богослужін-

ня. Східне Богослужіння вони сприймають легко, позаяк воно 

багате звуками, кольорами, запахами, рухами, вербальним 

повторенням, тому інтеграція в Богослужінні97, як і запрошен-

ня до участі в прислуговуванні біля престолу, чи то в хоровому 

співі, чи в невербальних елементах служби98, стає можливим 

навіть для осіб з глибокою розумовою неповносправністю. На 

Літургії вони відчувають, що Бог їх любить, «вони це розумі-

ють, спілкуючись зі своїм серцем, тілом та відчуттями»99.

Ерік часто ходив на Службу Божу до парафіяльного храму. 

Люди, які також були присутні на Літургії, дивлячись на 

нього, зауважили, яким блаженним ставало його облич-

чя. Ерік був глибоко розумово неповносправним. Як він міг 

знати, що він знаходиться у храмі, на молитві, на Служ-

бі Божій? Напевно, що через надзвичайну ласку внутріш-

нього спокою присутності Живого Бога.

Особлива зовнішня постава (рухи, мова тіла, навіть саме 

вбрання) виражає виняткову пошану, урочистість і радість в 

хвилину, коли сам Господь в часі Божественної Літургії стає 

гостем неповносправного вірного. 

97 Див. Offi  cial Statement of the Standing Conference of the Canonical Ortho-
dox Bishops in the Americas, Embracing People with Disabilities within the Church, 
25 червня 2009 р.
98 Пор. Stephen Plumlee, The Handicapped and Orthodox Worship, Volume 
I  — 1986. Див. http://oca.org/resource-handbook/parishdevelopment/the-
handicapped-and-orthodox-worship 

99 Жан Ваньє, Прийняти дар убогих, видання «Віри і Світла», Свічадо, 
Львів, 2002, с. 28.
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Коли чуємо, як природно й невимушено молиться людина з 

розумовою неповно справністю, усвідомлюємо цінність прав-

дивого зв’язку з Богом. Ця молитва проста, вона наповнена 

справжнім, живим почуттям, палким прагненням поділитися 

з Небесним Отцем тим, що хвилює: радощами, смутками... 

Молитва як розмова з Богом є невід’ємною частиною по-

всякденного життя неповносправного вірного, який ревно го-

лосить до Бога, не бачачи й не чуючи Його, але голосить, як 

може, як вміє, часто не словами, а жестами, рухами... А Гос-

подь Бог усе чує, усе вислуховує, усе розуміє, і на все відповідає. 

Святе Причастя

Право приймати Пресвяту Євхаристію як завершення хрис-

тиянського втаємничення передбачає вільний доступ100 до 

Святого Причастя. У східній християнській традиції вільний 

доступ до Святого Таїнства Євхаристії, як і Хрещення та Миро-

помазання, передбачено для немовлят і неповносправних лю-

дей через віру їхніх батьків та християнської громади. Якщо 

дозволяє розумово-інтелектуальний стан особи, то важливо, 

щоб вона виявила бажання поєднатись з Христом через при-

йняття Пресвятої Євхаристії. Якщо розумово-інтелектуальний 

стан особи не дозволяє цього, то слід причащати як дитину. 

Позиція Західної Церкви щодо прийняття Святого Причас-

тя немовлятами чи малими дітьми ґрунтується на переконан-

ні, що причащатися потрібно свідомо, тому необхідно спершу 

приводити дітей до Сповіді у відповідному віці (коли дитина 

починає користуватися розумом). На сході, зазвичай, прича-

щають без Сповіді дітей до семи років, а вже пізніше прича-

щають після Сповіді. А як з неповносправною особою, яка має 

інтелектуальний розвиток дитини? 

Навіть «найменша дитина (немовля) є здатна з користю 

приймати Святе Таїнство Євхаристії»101, позаяк Святе Причастя  

100 Pete Vere, The Canonical Rights of God’s Special Children, 10 червня 2003 р. 
http://catholicexchange.com/the-canonical-rights-of-gods-special-children. 
101 Правило ХХХ засідання Львівського Архиєпархіального Собору з 28.11 
(ст.ст.) 1941 р. Див. Протоколи Засідань Львівських Архієпархіальних Собо-
рів 1940–1944 рр., Августин Баб’як (упор.), Місіонер, Львів, 2000, с. 157.
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робить із нею в одну мить те, що тільки з великим зусиллям 

і боротьбою осягає не кожний дорослий. Тільки поміж неви-

нними дітьми можна знайти душі, які Христос у Святій Євха-

ристії може відразу зробити святими102. 
Євхаристія — це Хліб Життя. Дітей постійно треба ним го-

дувати від моменту Хрещення, щоб вони духовно зростали103. 
Тому, уділення Євхаристії новоохрещеним не обмежується 

лише хвилиною звершення втаємничення. «Як людина після 

народження починає дихати та їсти, щоб могти жити, так і 

охрещений, народжений до нового життя в хрещальній купелі, 

починає дихати Святим Духом і живитися Святим Причастям, 

аби зростати у Христі»104. Згідно з найдавнішою традицією 

східних Церков, прийняття дітьми Пресвятої Євхаристії пови-

нно бути безперестанним процесом, який навіть не зупиня-

ється, коли дитина готується до першої Сповіді105.
Осіб з розумовою неповносправністю належить допускати 

до Святого Причастя, адже їм дається «чудні плоди... геройські 

чесноти»106. Однак «спосіб участі осіб з розумовою неповно-

справністю у Євхаристії буде відповідати їхній спроможності: 

спочатку він буде відрізнятися від того способу, що в дорослих, 

неминуче менш свідомо і менш раціонально, але поступово 

буде розвиватися через благодать і педагогіку Таїнства, зрос-

102 Пор. Протокол приготованої сесії Львівського Архиєпархіального Собо-
ру з 31.08.1944 р. Див. Протоколи Засідань Львівських Архієпархіальних Собо-
рів 1940–1944 рр., Августин Баб’як (упор.), Місіонер, Львів, 2000, сс. 421–422.
103 Пор. Конгрегація у справах Східних Церков, Інструкція застосування лі-
тургійних приписів Кодексу канонів Східних Церков. Свічадо, Львів, 1998, § 51.
104 Синод Української Греко-Католицької Церкви, Катехизм Української 
Греко-Католицької Церкви «Христос - наша Пасха», Свічадо, Львів, 2011, п. 408.
105 Переступивши поріг недільної катехитичної школи, дитина, яка досі 
вільно причащалася, уже не стає свідомою власної моральної поведінки. 
Навчальний процес підтверджує, що дитина повинна досягти певного 
усвідомлення через катехизації, перш ніж приступати до першої Святої 
Сповіді. Тому, аж поки дитина не буде готовою до першої Сповіді, недо-
речно її позбавляти ласк Пресвятої Євхаристії, Хліба Життя.
106 Пор. Протокол приготованої сесії Львівського Архиєпархіального Со-
бору з 24.08.1944 р. Див. Протоколи Засідань Львівських Архієпархіальних 
Соборів 1940–1944 рр., (упор.) Августин Баб’як, Місіонер, Львів, 2000, с. 418.
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таючи аж до «звершеності мужа, до міри повного зросту по-

вноти Христа» (Еф. 4, 13). Таїнство — це завжди дар, який діє 

ефективно, по-різному, бо і люди є різними»107.
Церква сподівається, що ті, хто отримують Таїнство Єв-

харистії розуміють і вірять, що вони отримують Тіло й Кров 

Ісуса  Христа. Люди з розумовою неповносправністю виража-

ють свою віру й присутність Христа в Євхаристії іншим чином: 

через жести, побожне мовчання... Важливо, щоб священики та 

катехити узгоджували з батьками або тим, хто займає місце 

батьків, час і готовність неповносправних осіб до катехиза-

ції108 як особливого внеску в духовний ріст вірного.

В осіб з розумовою неповносправністю можемо навчитися 

радіти через перебування з Богом й усвідомлення Його любові 

до нас в Ісусі Христі. 

Дехто з неповносправних осіб на парафії приступає до 

Святого Причастя з променистою усмішкою на обличчі, 

дехто схиляє голову з превеликою пошаною перед Богом, 

у декого є звичка приймаючи Причастя голосно промов-

ляти: «Дякую, Тобі Боже». Хто не може рухатись, ста-

рається простягнути свої руки, щоб наблизитись до 

священика, навіть деколи ловлячи його за фелон, немов 

запрошуючи до себе. Хто не може говорити чи висловлю-

вати свої почуття звичним чином, бо їхня можливість 

висловлюватися є дуже обмеженою, емоційно виявляє 

справжню щирість і радість109. 

Особи з розумовою неповносправністю охоче приступають 

до Святого Причастя, але деколи буває, що з якихось причин 

хтось із них не хоче підходити до чаші чи, приступивши до слу-

жителя, не розтуляє свої уста. У такому разі не слід змушувати 

107 Конгрегація у справах Східних Церков, Інструкція застосування літур-
гійних приписів Кодексу канонів Східних Церков. Львів, Свічадо, 1998, § 51.
108 Пор. Єпископська конференція Англії та Уельсу, Оцінювання різниць, 
Люди з обмеженими можливостями в житті та місії Церкви.
109 Див. Боб Брук, Жива Молитва, Поглиблюючи нашу духовність у «Вірі і 
Світлі», Свічадо, Львів, 1995, сс. 19–20.
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їх до Євхаристії. Важливо почекати деякий час, запричащати 

інших людей, а тоді знову запропонувати цій особі заприча-

щатися. Інколи потрібен час, поки людина сама виразить ба-

жання це зробити. Стримувати її може навіть те, що вона ні-

коли не приймала чогось до уст від незнайомої людини. Особи 

з особливими потребами дуже вразливі й чутливі до того, як 

інші ставляться до них. Отож, якщо відомо про якісь негативні 

вчинки якоїсь неповносправної особи, краще запропонувати 

їй висповідатися ще перед Літургією. Це дозволить уникнути 

неприємної ситуації привселюдної відмови в разі, якщо ця лю-

дина захоче приступати до Пресвятої Євхаристії разом з усіма110.
Важливо запричащати особу навіть з найглибшою розумо-

вою неповносправністю — «якщо виникає потреба можна за-

причащати краплиною Св. Крови»111. Якщо існує сумнів, яким 

чином запричащати, краще запитатися у тих, хто її супрово-

джує, але пріоритет повинен бути — запричащати «на вічне 

життя» (Ів. 6, 54). Важливо наголошувати, що, причащаючись, 

приймаємо Ісуса Христа (Його правдиве Тіло й справжню 

Кров) під видами хліба й вина. 

Досвід парафій, де є особи з розумовою неповносправністю, 

показує, що найкраще, коли до Святого Причастя приступає 

неповносправна особа зі своїм родичем чи приятелем, які змо-

жуть дбайливо запросити та супроводжувати її до Євхаристій-

ної чаші та разом знайти місце опісля. Парафіяльний досвід, 

без сумніву, свідчить про те, що «якщо ми звернемо увагу на 

найглибші потреби людей з обмеженими можливостями, ми 

бачимо, що це їх прагнення приймати Святе Причастя в мо-

мент Євхаристії»112.

110 Пор. Прийдіть до мене всі: Посібник для катехита за програмою підго-
товки осіб із особливими потребами до першої св. Сповіді і урочистого св. 
Причастя, А. Козіброда, с. Луїза Цюпа, Назар Дуда (упор.), Свічадо, Львів, 
2011, с. 20.
111 Пор. Протокол приготованої сесії Львівського Архиєпархіального Со-
бору з 22.06.1944 р. Див. Протоколи Засідань Львівських Архієпархіальних 
Соборів 1940–1944 рр., Августин Баб’як (упор.), Місіонер, Львів, 2000, с. 404.
112 Jean Vanier, Disabled Teach us of the Eucharist - Intervention the 49th 
International Eucharistic Congress, Quebec.
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Святе Таїнство Покаяння

Коли діти досягають віку розсудливості, вони стають мо-

рально відповідальними за свої вчинки. Звідси виходить, що 

від семи років життя дитина, ставши здатною впасти у свідо-

мий гріх, може впізнати й визнати свої провини, просячи про-

щення за свої гріхи у Святій Сповіді. 

Залишається складною та позиція, яка, ґрунтуючись на 

твердженні, що хто має брак користування розуму, не спро-

можний свідомо важко грішити113, ставить під сумнів участь 

неповносправної особи у Святому Таїнстві Покаяння. Інший 

сумнів ґрунтується на твердженні, що особа з розумовою не-

повносправністю нездатна визнавати свої гріхи, усвідомлюва-

ти моральну оцінку щодо свого вчинку, виявляти щирий жаль 

та постанову поправитись у майбутньому. 

Церква заохочує вірних часто сповідатись і причащатись, 

бо це важливо для духовного життя й росту християнина. 

Церква також радить «сповідатися навіть і з менших провин, 

званих повсякденними гріхами чи легкими гріхами114, і яко-

мога частіше»115. Кожна людина, навіть та, яка вважає, що не 

має гріхів або має найменші гріхи, є завжди грішною. Особи 

з глибокою розумовою неповносправністю повноцінно на-

лежать до людства, тому їм однаково властива гріховна при-

рода людської істоти. Тож, незважаючи на власну гріховну 

самооцінку , кожен може приступити до Святої Сповіді, щоб 

перепросити Бога за свідомі гріхи. Якраз через особисту й по-

вноцінну Сповідь свідомий вірний отримує прощення своїх 

гріхів116. Неспроможною прийняти прощення гріхів є та люди-

на, яка, прийшовши до Сповіді, не бажає покаятися, відмовля-

ється виправити заподіяну гріхом шкоду»117.

113 Кодекс Канонічного Права, канн. 960, 988, 989.
114 Кодекс Канонічного Права, кан. 988 § 1.
115 Прийдіть до мене всі: Посібник для катехита за програмою підготовки 
осіб із особливими потребами до першої св. Сповіді і урочистого св. Прича-
стя, А. Козіброда, с. Луїза Цюпа, Назар Дуда (упор.), Свічадо, Львів, 2011, с. 19.
116 Кодекс Канонів Східних Церков, кан. 720 § 1.
117 Синод Української Греко-Католицької Церкви, Катехизм Української 
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Діти та особи з розумовою неповносправністю часто усві-

домлюють певну гріховність деяких своїх вчинків, можуть 

мати відчуття провини та жалю118. Навіть якщо особа не здат-

на з точністю вербально визначати свій гріх, вона може відчу-

вати жаль за певні вчинки.

Сповіднику важливо усвідомлювати рамки гріховності осо-

би, пов’язані з її розумовою неповносправністю, важливо піз-

навати реальне життя особи (з ким вона живе, які її фізичні та 

розумові спроможності), щоби дізнатися, чи неповносправна 

особа спроможна вчинити цей чи інший важкий гріх і чи вчин-

ки були реальні чи придумані, або лише виступали наслідками 

виражених нестриманих емоцій, пов’язаних зі станом цієї особи. 

«Через ускладнення, пов’язані з неповносправністю, під 

час Сповіді може виглядати, що особа не розуміє того, що го-

ворить священик. Інколи вона лише жестикулює або вказує 

гріхи, які стосуються «теперішнього часу». Священик може 

ставити питання так, щоб відповідь могла бути ствердною або 

заперечною (словами, жестами, мімікою). Якщо неможливо 

встановити з особою ні вербальний, ні невербальний контакт, 

достатньо, щоб вона в будь-який спосіб показала, що хоче про-

сити прощення за гріхи»119.
Душпастирський досвід показує, що особи з розумовою не-

повносправністю щирі й відверті, вони рідко обманюють. Такі 

вірні мають превелику пошану до священика. Однак можуть 

не пам’ятати подій чи ситуацій, інтуїтивно відповідати «так» 

чи «ні», не роздумуючи над запитанням. «Спроможність особи 

розуміти чи відчувати, що таке морально добра поведінка, а 

що таке морально погана поведінка (гріх), а також її спромож-

ність керувати власною поведінкою і нести відповідальність 

за власні вчинки, базується на фізичних, емоційних, інтелек-

Греко-Католицької Церкви «Христос - наша Пасха», Свічадо, Львів, 2011, п. 459.
118 Пор. Прийдіть до мене всі: Посібник для катехита за програмою підготовки 
осіб із особливими потребами до першої св. Сповіді і урочистого св. Причастя, 
А. Козіброда, с. Луїза Цюпа, Назар Дуда (упор.), Свічадо, Львів, 2011, с. 5.
119 Прийдіть до мене всі: Посібник для катехита за програмою підготовки 
осіб із особливими потребами до першої св. Сповіді і урочистого св. Прича-
стя, А. Козіброда, с. Луїза Цюпа, Назар Дуда (упор.), Свічадо, Львів, 2011, с. 17
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туальних та суспільних передумовах. Особа грішить, якщо 

вона: знає, що робить щось погане, але не перестає цього ро-

бити; не хоче робити якесь добро, до чого її заохочують; та 

знає, що може зробити щось добре, але не робить цього. Щоб 

визначити, чи людина свідомо вчинила гріх, слід брати до ува-

ги й такі критерії: чи вчинок походить із неповносправності 

особи? Чи особа розуміє свій вчинок? Чи може представити 

свій вчинок по-іншому й повторити ситуацію самого вчинку? 

Чи особа знає інші способи поведінки в подібній ситуації, тоб-

то, чи могла б вчинити по-іншому? Можна вважати, що особа 

грішить, якщо в подібній ситуації вже продемонструвала спро-

можність зробити вибір не на користь морально доброго спо-

собу поведінки»120. 
Отож, Сповідь залежить від спроможності особи розуміти, 

що таке добро та зло; проаналізувати й оцінити вчинок чи си-

туацію; вербально, жестами, мімікою, письмово чи малюнком 

виявити жаль за вчинене.

Іспит совісті

Допомагаючи робити іспит совісті, можна запитати, що не-

повносправна особа могла зробити доброго, але не зробила, 

або чого не зробила з того, чого очікує Бог. Так вона згадає 

гріх у світлі правди. Це допоможе їй усвідомити вчинене, спо-

нукаючи до жалю за порушення Божих Заповідей121. 

Обряд Сповіді

Процес обряду — надзвичайно важливий фактор для осіб 

з розумовою неповносправністю. Позаяк вони широко вико-

ристовують різноманітні жести та рухи в повсякденному жит-

ті, то літургійні обряди сприймають досить легко. Зазвичай 

вони переконані, що від виконання приписів обряду залежить 

отримання певного дару. Тому, якщо це можливо, сповідник 

120 Там само.
121 Прийдіть до мене всі: Посібник для катехита за програмою підготовки 
осіб із особливими потребами до першої св. Сповіді і урочистого 
св.  Причастя , А. Козіброда, с. Луїза Цюпа, Назар Дуда (упор.), Свічадо, 
Львів, 2011, с. 18.
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повинен дозволити, щоб неповносправна особа клякнула; 

отримала благословення на Сповідь, роблячи при цьому знак 

хреста; назвала або навіть прочитала свої гріхи «своєю мо-

вою»; промовила митарську молитву; перехрестилась і поці-

лувала хрест. 

Важливо, щоб сповідник з любов’ю привітав того, хто при-

ступає до Сповіді, адже Святе Таїнство Покаяння є виявом 

Божої любові та милосердя122. Ісус власним життям показував 

милосердя Отця. Він прийшов не засуджувати, але пробачити 

й рятувати, давати надію навіть у найглибшій темряві страж-

дання й гріха, щоб дарувати життя вічне, щоб той, хто допус-

тився гріха, не впав у відчай, але міг зустрітися з Любов’ю, яка 

прощає та змінює123.
Рішення вірного приступити до Сповіді вже свідчить при-

наймні про бажання спілкуватися з душпастирем чи сповідни-

ком. Милосердна й врівноважена постава душпастиря, яка ви-

являється в простій, делікатній та спокійній розмові, особливо 

необхідна для стражденних осіб. Що допомагає їм, які радше 

сприймають реальність на чуттєвому рівні, аніж на інтелекту-

альному, виразити те, що турбує, що є на серці, на душі, та від-

чути й прийняти дотик люблячого Небесного Батька. Потрібен 

час для розпізнання в розмові діяльності особи (як проводить 

день), тому сповіднику важливо зважати на жести, рухи, ви-

раз обличчя неповносправної особи. Інколи краще сповідати в 

окремій кімнаті, де можна говорити голосніше, використову-

вати допоміжні засоби (малюнки, слова, символи) чи запро-

сити перекладача124. 
Навіть якщо розумово неповносправних осіб прирівнюють 

до дітей, необачно сприймати їхні вчинки як дитячі. В дорос-

лої особи з особливими потребами можуть бути гріхи стате-

122 Синод Української Греко-Католицької Церкви, Катехизм Української 
Греко-Католицької Церкви «Христос - наша Пасха», Свічадо, Львів, 2011, п. 449.
123 Пор. Іван Павло II, Постсинодальне апостольське повчання «Reconcili-
atio et Paenitentia, п. 31.
124 Кодекс Канонів Східних Церков, кан. 733 § 2; Кодекс Канонічного Права, 
канн. 990, 983 § 2.
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вого характеру, а також злість, заздрість, лінивство, глибокий 

відчай тощо. 

Жаль і постанова поправитись

Особа з розумовою неповносправністю любить Бога. Однак 

те, як вона сприймає Бога, багато в чому залежить від того, як 

батьки чи опікуни ставляться до неї. Якщо батьки вимогливі й 

суворі, то вона часто сприймає Бога як жорстокого й справед-

ливого Суддю. Якщо ж батьки лагідні та чуйні, то й Бога вона 

досвідчує, передусім, як люблячого Батька. Особа з розумовою 

неповносправністю відчуває, у яких взаєминах із Богом є її 

батьки (опікуни) чи священик, вона особливо чутлива до до-

машньої, спільнотної чи парафіяльної атмосфери125.
Церква вчить, що для виявлення жалю за гріхи потрібно 

любити Бога126. Особи навіть з глибокою розумовою неповно-

справністю спроможні любити й бути улюблені. 

Жаль за гріхи можна проявити невербальними способами. 

Вираз обличчя може показати сором, інші жести — щире роз-

каяння, біль... 

Постанова надалі поводитись по-іншому пов’язана з ба-

жанням чинити добро. Мотивацією для добрих вчинків не-

повносправних осіб є прагнення зробити щось добре для Бога 

й для людей. Сповідник також може зацікавитись добрими 

вчинками  особи, похвалити її за них, адже добрий христия-

нин покликаний не тільки уникати зла, а й чинити добро.

Важливо, щоб особа усвідомила, що через покуту вона може 

прийняти прощення Бога. Для осіб з особливими потребами 

покута має бути легкою, короткотривалою, відповідною до їх-

ніх можливостей, щоб можна було здійснити її відразу після 

Сповіді127.

125 Пор. Прийдіть до мене всі: Посібник для катехита за програмою 
підготовки осіб із особливими потребами до першої св. Сповіді і урочисто-
го св. Причастя, А. Козіброда, с. Луїза Цюпа, Назар Дуда (упор.), Свічадо, 
Львів, 2011, с. 16.
126 Пор. Катехизм Католицької Церкви, пп. 1452–1453.
127 Прийдіть до мене всі: Посібник для катехита за програмою підготовки 
осіб із особливими потребами до першої св. Сповіді і урочистого св. Причастя , 
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Якщо через глибоку неповносправність з особою важко 

встановити контакт чи пізнати ступінь її розуміння й свідо-

мості, то її внутрішній світ, рівень та інтенсивність стосунків 

з Богом залишаються для сповідника невідомим. Він не зна-

тиме, чи вчинила ця людина гріх, а якщо так, то чи жаліє про 

це128. В цьому разі, довіряємо таку особу милосердному Богу.

Святе Таїнство Єлеопомазання

Через Святе Таїнство Єлеопомазання вірні одержують лас-

ку, завдя ки якій, зміцнені надією на вічну нагороду й звільнені 

від гріхів, наставляються на виправлення життя й отримують 

допомогу подолати хворобу або терпеливо її переносити129, як 

написано: «Нездужає хтось між вами? Хай прикличе пресві-

терів церковних і хай вони помоляться над ним, помазавши 

його олією і ім’я Господнє, і молитва віри спасе недужого, та 

й Господь його підійме; і як він гріхи вчинив, вони йому про-

стяться» (Як. 5, 14–15).

Зустріч з Господом у цьому Таїнстві свідчить, що вірний зро-

ду не самотній. Бог через Свого Сина нікого не залишає нао-

динці зі своїми тривогами й стражданнями, Він завжди поруч 

і допомагає їх переносити (пор. Мк. 2, 1–12)130.
Відповідний час для прийняття Святого Таїнства Єлеопома-

зання настає лише тоді, коли вірний важко хворіє131 або йому 

загрожує132 смерть. Доцільно вділяти це Таїнство хворим пе-

А. Козіброда, с. Луїза Цюпа, Назар Дуда (упор.), Свічадо, Львів, 2011, с. 19.
128 Пор. Прийдіть до мене всі: Посібник для катехита за програмою 
підготовки осіб із особливими потребами до першої св. Сповіді і урочисто-
го св. Причастя, А. Козіброда, с. Луїза Цюпа, Назар Дуда (упор.), Свічадо, 
Львів, 2011, с. 20.
129 Пор. Кодекс Канонів Східних Церков, кан. 737 § 1. 
130 Пор. Венедикт XVI, Послання Святішого Отця з нагоди ХХ Всесвітнього 
Дня Хворого (11 лютого 2012 року), 20 листопада 2011 р.
131 Пор. Кодекс Канонів Східних Церков, кан. 738. 
132 Пор. Кодекс Канонічного Права канн.1004 § 1, 1005; ІІ Ватиканський 
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ред важливою хірургічною операцією або старшим людям, у 

яких поглиблюється неміч133. Тому не слід уділяти Єлеопома-

зання тільки через неповносправний стан особи134.
Неповносправність як така, вроджена чи набута, не є хво-

робою. Розумова неповносправність чи відхилення, які прита-

манні близько 120 млн. людям в усьому світі, є станом загаль-

ного недорозвинення психіки, внаслідок якого знижується 

загальний рівень розумового розвитку особи, зумовлюючи 

значні труднощі в пристосуванні до життя чи взагалі немож-

ливість такого пристосування. Стан, який ми називаємо непо-

вносправністю, є обмеженням фізичних, психічних, сенсорних, 

соціальних, культурних, законодавчих та інших можливостей. 

Такий стан може виникнути через генетичні порушення, не-

дуги, травму мозку під час вагітності, пологів чи різноманіт-

них нещасних випадків та аварій135. Особа з розумовою непо-

вносправністю може хворіти різноманітними фізичними та 

психічними хворобами, які пов’язані з її неповноспавністю. 

Загострення цих недуг може призвести до погіршення її за-

гального стану здоров’я, однак розумова неповносправність 

як така є вже невід’ємною часткою її людської особистості, 

невиліковною  та необхідною частиною її буття. «Апостол Пав-

ло навчає, що «тим, які люблять Господа, усе співдіє на добро» 

(Рм. 8, 28), а тому людські страждання й недуги можуть мати 

велику духовну цінність: «Тепер я радію стражданнями за вас 

і доповняю на моїм тілі те, чого ще бракує скорботам Христо-

вим для Його Тіла, що ним є Церква» (Кол. 1, 24)»136.

Собор , Конституція «Sacrоsanctum Concilium». п. 73.
133 Пор. Катехизм Католицької Церкви, п. 1515.
134 «Важка хвороба  — це, передусім, хвороба, яка спричиняє смерть та 
інші фізичні та психічні хвороби» Nuntia 10 (1980) 10.
135 Пор. Маруся Стефанівна Трухан-Татарин. Disability Studies: Рамки на-
вчання через служіння в міжнародному контексті, http://educationcon-
ferenceua2012.org.ua/doc/TruchanTataryn_UA.pdf; Див.  також Релігійне ви-
ховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації, 
с.3. http://referatu.com.ua/referats/27/42070/?page=2.
136 Синод Української Греко-Католицької Церкви, Катехизм Української 
Греко-Католицької Церкви «Христос - наша Пасха», Свічадо, Львів, 2011, п. 465.
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Отже, душпастирі покликані дбати про доручених їхній 

пастирській опіці осіб з особливими потребами, про те, щоби 

парафіяни завжди мали змогу «в разі необхідності» приступи-

ти до Таїнства Єлеопомазання. Священик, який єлеєм помазує 

недужому чоло, очі, ніздрі, вуха, уста, щоки, груди, руки і ноги, 

може попросити допомоги у близьких, щоб не завдавати не-

повносправній особі більшого болю.

Варто наголосити, що розумова неповносправність не є 

ознакою одержимості злими духами. «Екзорцизм спрямо-

ваний на те, щоб вигнати бісів або звільнити від бісівського 

впливу силою духовної влади, яку Ісус дав Своїй Церкві. Зо-

всім іншими випадками є недуги, особливо психічні»137.

Святе Таїнство Священства

Священство є Таїнством, завдяки якому місія, довірена 

Христом апостолам, продовжується в Церкві. Таке служіння в 

Церкві має три ступені: єпископат, пресвітерат і дияконат138, 
яких уділяють через акт свячення — рукоположення — покла-

дання рук. Суб’єктом свячення є тільки охрещений чоловік139. 
Священство не є правом, а божественним даром. Для за-

конного висвячення потрібно: прийняти святе Таїнство Ми-

ропомазання; мати фізичні та психічні якості, які відповіда-

ли б прийняттю Свячення; приписаний правом вік; належні 

знання після закінчення філософсько-богословських студій140. 
Для прийняття свячень або виконування священнодійств за-

знає перешкоди той, хто хворіє якоюсь формою безумства141 

137 Катехизм Католицької Церкви, п. 1673.
138 ІІ Ватиканський Собор, Догматична конституція «Lumen Gentium», п. 28.
139 Пор. Кодекс Канонів Східних Церков, кан. 754; Кодекс Канонічного Права, 
кан. 1024.
140 Пор. Кодекс Канонів Східних Церков, кан. 758.
141 «Безумства чи інша психічна хвороба робить особу нездатною на-
лежно виконувати служіння. Безумство чи божевілля є станом психічної 
недуги, яку характеризує поступова втрата інтелектуальних і моральних 
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або іншої психічної недуги, внаслідок якої, за висновком фа-

хівців, його вважають нездатним для належного виконування 

служби142.
Щоб заборона стати священнослужителем через фізичну 

чи розумову неповносправність не стала особистою драмою 

життя, можна запропонувати альтернативне служіння. До слу-

жіння Бог кличе всіх вірних, але кожного по-різному. Господь 

кличе кожного жити Євангелієм в тому середовищі, де він є. 

Кожну людину Бог кличе до служіння заради Царства Божого. 

В посланні апостола Павла до Коринтян сказано: «І деяких по-

ставив Бог у Церкві: по-перше — апостолів, по-друге — проро-

ків, по-третє — учителів, потім — дари чудес, потім — дари 

зціляти, допомагати, управляти й говорити іншими мовами» 

(1 Кор.12,28). В Біблії сказано, що Бог збуджує в серці «хотін-

ня і діяння» служити Йому, голосячи Євангеліє. Когось Святий 

Дух кличе на проповідь Євангелія словом, іншому дає дари 

сили, терпеливості та несення Божої Любові добрим вчинком. 

«І деяких поставив Бог у Церкві: допомагати» (1 Кор. 12, 28). 

«Допомагати» є надзвичайно важливим для Бога: в простій 

і безкорисній допомозі іншим людям виявляється безумовна 

любов. Саме ця любов є найбільшою цінністю перед Богом, 

тому що «Бог є Любов»143.
«Важливим елементом, який виражає внутрішню природу 

Церкви та виявляє, наскільки живою є парафія, — це дияконія, 

або служіння любові. Ця діяльна любов ближнього є покли-

канням і завданням кожного без винятку християнина. Лише 

віра, чинна любов’ю, провадить до спасіння (пор. Гал. 5, 6). 

Натомість віра без діл — мертва (пор. Як. 2, 26)»144. 

якостей. Вислів «психічна недуга» слід розуміти у зв’язку виконанням слу-
жіння» див. Путівник по Східному Кодеску - Коментар до Кодексу Канонів 
Східних Церков, за ред. Джорджа Недунґатта, Свічадо, Львів, 2008, с. 511.
142 Пор. Кодекс Канонів Східних Церков, кан. 762 § 1 п. 1.
143 Див. Андрій Брощак, Служіння, стаття з 11 жовтня 2012 р.
144 Блаженніший Святослав, Пастирський лист до духовенства, монаше-
ства і усіх вірних Української Греко-Католицької Церкви «Жива парафія — 
місце зустрічі з живим Христом», 2 грудня 2011 р.
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Якщо пильно поглянути навколо себе, можна зауважити 

відкрите запрошення до чинної любові як вияву живої віри. 

Особи з розумовою неповносправністю, які не завжди були 

об’єктами справжньої любові, а радше — наруги й утисків, від-

криті до сердечного співчуття, допомоги, потіхи, розради та 

вчинків милосердя, щоб здійснилося писання апостола Павла: 

«Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло до-

бром» (Рим. 12, 21).

Пастирський досвід заохочує, щоб неповносправні особи 

прислуговували біля престолу разом зі звичайною прислугою, 

що супроводжує їх та в разі потреби допомагає їм. Доступ до 

служіння під час відправ у парафіяльному храмі показує важ-

ливість осіб з особливими потребами в Церкві та свідчить про 

їхню любов до Бога. 

Святе Таїнство Подружжя

Природне покликання до подружжя закладене в природі 

людини, але подружжя не є лише людською установою. Святе 

Письмо постійно говорить про подружжя, його установлення 

та значення, яке Бог дав йому як Святому Таїнству.

Згідно з правом Церкви, «нездатними для укладання Свято-

го Таїнства Подружжя є ті, які позбавлені достатньо користу-

вання розумом; мають поважний брак оціночного розпізнан-

ня щодо істотних подружніх прав та обов’язків, які взаємно 

передаються та приймаються; та з причин психічної природи 

нездатні взяти на себе істотні подружні обов’язки»145. Право-

сильність укладання Святого Таїнства Подружжя особою з 

розумовою неповносправністю залежить від її спроможності 

користування розумом; від її оціночного розпізнання щодо іс-

тотних подружніх прав та обов’язків, які взаємно передаються 

та приймаються, та від її здатності прийняти на себе подружні 

обов’язки. 

145 Кодекс Канонів Східних Церков, кан. 818.
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Недостатнє користування розумом охоплює різні форми 

психічних недуг, у тому числі й тимчасові розлади, які вплива-

ють на використання розуму. Для правосильності подружньої 

згоди, окрім використання розуму, потрібно, щоб пара воло-

діла оціночною розсудливістю, адекватною для подружжя. Ця 

розсудливість обов’язково охоплює два елементи: інтелекту-

альний і вольовий. Дефект розсудливості охоплює різноманіт-

ні форми розладів особистості, які можуть суттєво змінити ін-

телектуальні та вольові здібності. З огляду на церковну науку, 

нездатність взяти на себе істотні подружні обов’язки повинна 

бути серйозною та стосуватись конститутивних обов’язків 

подружжя — взаємної спільності всього життя, яка за своєю 

природою призначена для добра супругів та народження й ви-

ховання дітей146.
Особи з розумовою неповносправністю, яка стає їм на пе-

решкоду укласти сакраментальне Подружжя, можуть реалізу-

вати себе до певної міри в стосунках дружби або в спільноті, 

яка ґрунтується на переконанні, що кожна людина заслуговує 

любові, поваги та права на самореалізацію. 

Інші літургійні відправи

Християнський похорон як літургійна відправа збирає 

парафіяльну громаду на спільну молитву за особу з неповно-

справністю. Похорон особи, яка багато страждала через свою 

неповносправність, виражає пошану Церкви до безсмертної 

душі та тіла з надією, що воскресне у славі. Його миють, одя-

гають в чисту одіж, кладуть з великою обережністю в домо-

вину, «обкаджують й окроплюють свяченою водою, оточують 

почестями, урочисто переносять до храму, прощаються з ним, 

здійснюють останнє цілування й супроводжують його до кінця  

146 Пор. Путівник по Східному Кодеску - Коментар до Кодексу Канонів 
Східних Церков, за ред. Джорджа Недунґатта, Свічадо, Львів, 2008, с. 462.
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його дороги — на цвинтар похоронною процесією»147. Чин 

церковного похорону неповносправної особи підкреслює до-

стойне ушанування людського тіла після смерті, яке за життя 

не отримало стільки почестей: «Згадав я пророка, що кликав: 

Я є земля і попіл. І ще розглянувши у гробах і побачив кості 

обнажені, і сказав: Хто ж тут цар, або воїн, або багатий, або 

вбогий, або праведник, або грішник? Але упокой, Господи, з 

праведними раба твого»148. 
Літургійні приписи християнського похорону забезпечують 

окремий чин для дітей до семи років149 (тут підкреслено вік ко-

ристування розумом або розсудливістю та здатність відпові-

дати за власні вчинки), але не передбачають окремого чину 

для дорослих неповносправних людей, які, мабуть, розумово 

не вийшли з дитинства. 

В часі служіння похорону, душпастир висловлює парафі-

яльній громаді надію, що душа особи, яка страждала через 

свою неповносправність, відійшла у вічність до Господа, Який 

є добрим, люблячим Батьком, Який знає кожного на ім’я ще з 

утроби його матері. Бог, незважаючи на фізичні та інші обме-

ження, допустив, щоб через неповносправність покійний зміг 

засісти на бенкеті Царства Божого. 

Особливе місце займає благословення священика для осо-

би з особливими потребами. Благословення кропленням свя-

ченої води, покладанням рук чи знаком хреста з рук священи-

ка свідчить про близький контакт служителя, звертання його 

уваги та виголошення персональної молитви для добра цієї 

особи. Благословення є дією Самого Бога на добро та спасіння, 

бо через священика благословляє сам Господь150.

147 Пор. Синод Української Греко-Католицької Церкви, Катехизм Української 
Греко-Католицької Церкви, «Христос - наша Пасха», Свічадо, Львів, 2011, п. 512.
148 Чин похорону мирян, Самогласні Йоана Монаха, глас 5.
149 «Цей Чин не містить молитов за прощення гріхів, оскільки дитина їх ще не 
має і є невинною, як був невинним до гріхопадіння сотворений Богом Адам». 
Синод Української Греко-Католицької Церкви, Катехизм Української Греко-
Католицької Церкви «Христос - наша Пасха», Свічадо, Львів, 2011, п. 518.
150 Пор. Іван Золотоустий, Гомілії на Друге Послання до Коринтян, 2, 8.



Побажання

Думки, висвітлені на цих сторінках, щодо місця неповно-

справних осіб в Церкві та парафії, стверджують, що вони ні-

коли не були популярними об’єктами поглибленої церковної 

наукової уваги. Укладання цього практичного порадника 

душпастиря підтвердило, що тільки одиниці у сфері науково-

го богослов’я цікавляться особами розумово неповносправни-

ми, незважаючи на велику кількість питань стосовно їхньої 

участі в «будівництві Божого Царства». Тому, хочеться, щоб ця 

коротка праця спонукала інших до ґрунтовних богословських 

досліджень щодо життя неповносправних осіб у парафіях та 

породила відповідні літургійні й канонічні тези. 

Кожен вірний у парафії є немов живою необхідною кліти-

ною єдиного цілісного організму, який ми називаємо Церк-

вою. Як кожна клітина в людському організмі є потрібною та 

виконує якусь функцію (навіть якщо нам це невідомо), так й 

особи з розумовою неповносправністю становлять життєтвор-

чу частку Церкви; виконують особливу, необхідну для Церкви 

роль, яку ми ще не до кінця відкрили для себе.

У спільнотах «Віра й Світло» та «Лярш» друзів з неповно-

справністю називають «професорами усмішки», «воїнами 

молитви», «філософами»... Я переконаний, що це не просто 

люб’язні та ласкаві слова; наші друзі є справжніми й прекрас-

ними «учителями життя», які готові навчити кожного, хто 

відкриває для них своє серце. Саме тут проявляється тайна слів 

нашого Спасителя: «Хто має вуха, нехай слухає» (Мт. 11, 15). 
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Лист папи Івана Павла ІІ до всіх членів 
«Віри і світла» з нагоди 30-ліття руху

1. До моїх Синів і Дочок — членів руху «Віра і Світло» у 

Великодній Тиждень першого року нового тисячоліття єднаюся 

з Вами у думках і молитві, сердечно вітаю Вас, що прибули до 

Масабіельського Гроту тут відзначити тридцяту річницю утво-

рення Вашого руху. Сама Марія прийшла до Вас, щоб оживити 

прагнення «пити з джерела», щоби Вас провадити, як колись 

провадила Бернадетту, до зустрічі зі своїм Сином. У Люрді з осо-

бливою силою проявляється любов Ісуса і Марії до найслабших, 

спонукаючи Вас до вияву подяки за великі чудеса, які Бог у Вас 

творить. Закликаю Вас оновлювати і зміцнювати Вашу віру, щоб 

кожного дня Ви були місіонерами.

2. Ви, у кого є неповносправності, є серцем великої родини 

«Віри і Світла». Ваше життя є Божим даром і робить Вас свідками 

правдивого життя, хоча неповносправність деколи вимагає ве-

ликої боротьби у Вашому існуванні, часто живете, як казав Кло-

дель — «зі зростаючим духом у пригнобленому тілі». Дорогі друзі, 

Ви є прецінним скарбом для Церкви, котра рівно ж є Вашою ро-

диною, і маєте особливе місце в Ісусовому серці.

3. Вже тридцять років «Віра і Світло» не перестає терпляче і 

відважно нагадувати про велику гідність кожної людини. Можемо 

бути глибоко вдячними за надію і довіру, які стільки осіб і стільки 

родин віднайшли у Вашому русі. Хочу гаряче подякувати тим, 

хто супроводжує осіб неповносправних, за їх щоденний подвиг у 

служінні в наших спільнотах, а понад усе за радість, яку вони їм 

дарують. Вона є свідченням того, що радість життя — приховане 

джерело, яке випливає з надії, покладеної на Бога і Його Матір 

Марію. В особливий спосіб хочу привітати Жана Ваньє та Марі-

Елен Матьє, котрі вже давно ангажуються до справи життя і 

підтримки осіб неповносправних.
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4. Ваша присутність у Люрді, дорогі Брати і Сестри, є також 

відозвою до християн і тих, хто відповідає за суспільне життя , 

щоби кожного разу краще розуміли: що неповносправність, хоча 

вимагає допомоги, перш за все є запрошенням до подолання будь-

яких форм егоїзму і прилучення до справи нового братерства і 

солідарності. Особи неповносправні — як я нагадував у Римі в часі 

їх Ювілею — вказують на «фальш візії життя, цінностями якої є 

задоволення особистих потреб, турбота виключно про зовнішнє, 

про успішність» (Homilia, 3 грудня 2000 р.). Вони є запрошенням 

для всіх членів суспільства підтримувати морально і матеріально 

батьків, які опікуються неповносправними дітьми. У той час, 

коли спостерігається тенденція до вбивства людської істоти з не-

повносправностями ще до народження, діяльність «Віри і Світла» 

стає пророчим знаком щодо вартості життя і особливої уваги, на 

яку мали б заслуговувати в суспільстві найслабші.

5. У Вашій великій розмаїтості, прибуваючи з сімдесяти 

п’яти країн, Ви становите направду екуменічний вимір. Присут-

ність в Люрді християн різних віросповідань: католиків, право-

славних, англіканців і протестантів, свідчить — через спільну 

віру у Воскреслого Христа, що кожна людина є Божим даром, має 

гідність і незаперечні права, а також, не зважаючи на її неповно-

справність, може жити щасливо.

6. Усім серцем молюся за Вас, за тих, хто Вас супроводжує 

і за тих, хто не міг приїхати, і прошу сили у Воскреслого Христа, 

щоби кожного і кожну з Вас обдарував відвагою і радістю про-

довжувати місію свідчення перед світом про Божу Любов. Нама-

гайтеся, за прикладом Бернадетти, приймати Благу Вість і дбати, 

щоб вона приносила щораз прекрасніші плоди, яких так потребує 

людство. Віддаючи Вас під материнську опіку Найсвятішої Діви з 

Люрду, з цілого серця вділяю Вам мого Апостольського Благосло-

вення.

Ватикан, 2 квітня 2001 р. Б.

Іван Павло ІІ
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Українська Греко-Католицька Церква
Верховне Архиєпископство

Львів, 19 травня 2002 р.

Слово Блаженнішого Любомира Кардинала 
Гузара з нагоди десятилітнього ювілею 

благодійного руху «Віра і світло»

Дорогі в Христі Брати й Сестри!

У кожному народі й майже в кожній людській спільноті є осо-

би, які не вповні володіють своїми фізичними чи психічними си-

лами. Вони щирі й по-дитячому безпосередні. Вони терпеливі, бо 

життя поставило їм підвищені вимоги... Йдеться про людей, яких 

ми називаємо розумово неповносправними.

Як ми ставимося до таких наших співгромадян? Що про них 

думаємо? Рідні осіб з особливими потребами відчувають якийсь 

сором, вважають себе винними в тому, що народилась і росте 

така дитина. Сторонні люди, суспільство взагалі, дивляться на 

них іноді з жалем, іноді зі зневагою, але найчастіше просто за-

плющують очі на їхнє існування.

Ситуація, в якій перебувають сьогодні люди з особливими по-

требами, не викликає здивування, адже сучасний світ ставиться 

неприхильно до будь-якої фізичної та психічної слабкості. По-

гляньмо хоча б на екрани наших телевізорів: герої телепередач і 

кінофільмів — люди молоді, красиві, енергійні, багаті, яких пред-

ставляють як свого роду ідеал. На такому тлі розумово неповно-

справна людина вважається життєвою невдачею. Для неї в цьому 

світі немає місця.

(...)

Святий апостол Павло в писаннях прирівнював Церкву до тіла, 

яке складається з багатьох членів і творить єдність. Кожен член, 

сильний він чи немічний, має своє завдання. А чим слабший він, 

тим більше уваги йому присвячується, щоб і він міг виконувати 

своє завдання в цілості тіла.

Святіший Отець Іван Павло ІІ, звертаючись до людей з особли-

вими потребами, назвав їх цінним скарбом Церкви. Такі слова з 
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вуст Церкви спонукають нас замислитися, адже назвати скарбом 

тих, кого світ уважає за меншовартих, це справді інакший погляд 

на дійсність та відмінна оцінка реальності.

Те, що люди зневажають і відкидають, у — Бога безцінне. І 

саме до людей убогих та малих в очах цього світу приходить Ісус, 

щоб принести їм Добру Новину про те, що Бог їх також любить, 

що Він є з ними, що довірив їм місію любові. На питання, чиїм 

гріхом є народження такої дитини, Ісус відповідає, що в цьому не-

має чиєїсь вини: ця людина живе для того, щоб на ній виявилися 

Божі діла (пор. Ів.9,3). А діло Бога — єднати людей, зцілювати 

душі, приносити мир... Саме через людей з особливими потреба-

ми наше серце може відкритися до творення добра, до життя в 

любові.

Добру Новину покликана голосити наша Церква й до батьків 

дітей з особливими потребами. Адже їхнє серце зазнає стільки 

болю та відчаю! Це для них звучать слова, звернуті через ангела 

та старця Симона до Марії, а разом з Нею до всіх матерів та бать-

ків земної кулі: «Не бійся, Маріє, Господь з тобою. Ця дитина є 

світлом для всього світу» (Лк. 1, 30; пор. Лк. 2, 32).

Усі ми покликані оточити увагою людей з особливими потре-

бами, як це робив Ісус, допомогти їм віднайти почесне місце в тілі 

Церкви. Однак наша місія полягає не тільки в тому, щоб робити 

добрі діла для них, але й у тому, щоб відкрити для них обійми на-

шої дружби, щоб змогти виявити їхні красу і дар, щоб розділити 

з ними, за словами Ісуса, святковий бенкет життя. І тоді, за Його 

ж обіцянкою, будемо щасливі, бо відкриваємо для себе великий 

скарб — скарб єдності любові.

Саме таку місію вже десятий рік в Україні виконують спільно-

ти міжнародного руху для розумово неповносправних осіб, їхніх 

батьків і приятелів «Віра й світло». Діяльність цього руху полягає 

в різноманітних зустрічах, спільних святкуваннях і молитвах. З 

маленької спільноти, заснованої у Львові в 1992 році виросла ме-

режа «Віри й Світла» — шістнадцять спільнот по всій Україні, від 

Львова до Києва, від Закарпаття до Кам’янця-Подільського. Дале-

ко не в усіх областях діють спільноти «Віри й Світла», але ріст зер-

на, посадженого десять років тому, вже дає гарний плід. Оточені 

любов’ю, особи з особливими потребами віднаходять для себе 
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нове життя, їхні душі розцвітають, а разом з ними і їхні батьки 

сповнюються новою надією на повноту буття. А через дружбу з 

розумово неповносправними молодь-приятелі відкривають для 

себе нові цінності, нову близькість з Богом.

Вітаючи членів «Віри й Світла» України з нагоди їхнього деся-

тиліття, запрошую всіх людей доброї волі глянути довкола себе та 

побачити людей з особливими потребами — їм необхідна наша 

допомога. Нехай цей ювілейний рік стане часом відкритості на-

шої Церкви до неповносправих осіб.

Що ж ми, християни України, можемо для них зробити? На-

самперед нам слід з великою пошаною ставитися до кожної осо-

би, зокрема до неповносправної, її життя є Божим даром, і ми 

покликані його прийняти й шанувати. Ми можемо також багато 

зробити на рівні нашої парафії: сприяти включенню осіб з осо-

бливими потребами та їхніх батьків у літургійне життя Церкви, 

забезпечити для них можливість катехизації, духовного проводу, 

полегшити фізичний доступ людей на інвалідних візках до хра-

му через побудову пандусів. Прошу отців-парохів та душпастирів 

завжди пам’ятати про своїх неповносправних парафіян і всіляко 

сприяти їхній участі в житті парафії.

Святіший Отець побажав віросвітлянам, щоб Воскреслий 

Христос обдарував їх відвагою та радістю продовжувати місію 

свідчення світові про Божу любов. Це ж місія всіх нас як Церкви. 

Найкращим сповненням цього посланництва буде поглиблена 

увага духовенства та вірних до розумово неповносправних лю-

дей. Щаслива річниця десятиліття «Віри й Світла» — це благосло-

венна нагода цю місію сповнити.

Благословення Господнє на Вас

+ Любомир

Доручаю душпастирям Львівської архиєпархії Української Греко-
Католицької Церкви зачитати це Слово під час Божественної 

Літургії в Неділю Сліпонародженого, 9 червня 2002 року.
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Слово Блаженнішого Святослава з нагоди 20-ліття 
руху «Віра і світло» в Україні та 40-ліття у світі

(...)
Найперше хочу висловити вам велику вдячність за запрошен-

ня, щоб 11 серпня цього року, беручи участь у міжнародній прощі 

на Святу Гору в Гошеві, разом відсвяткувати 40-ліття заснування 

спільнот «Віра і Світло» у світі та 20-ліття діяльності в Україні.

Сьогодні Церква розділяє з вами радість 40-ої річниці за-

родження віросвітлянського руху у світі. Число 40 має свій 

символічний зміст в історії нашого спасіння, що описана в 

Святому Письмі. 40 років тривала «проща» вибраного народу 

до обіцяної землі. Ці роки були роками випробувань і роками 

досвідчення особливої Божої близькості та Божого благословен-

ня. Для «Віри і Світла» це також роки життя сотень і тисяч людей, 

що присвятили свої зусилля задля зміни ставлення суспільства до 

людей з особливими потребами: від їх відкинення до прийняття 

як скарбу Божої присутності в «одному з отих найменших», від 

замкненості та смутку з запитанням «хто згрішив?» до смирен-

ного «нехай буде» та радісного святкування приходу на цей світ 

кожного Богом даного життя.

Сердечно вітаю всіх учасників цієї святкової міжнародної 

прощі! Сьогодні, коли тут зібрані вірні різних християнських 

спільнот, ми з ще більшою чіткістю розуміємо — ми ще не є єдині... 

але ми, як це влучно відзначив Жан Ваньє можемо єднатися у 

сопричасті Христа, який є присутній у наших неповносправних 

братах і сестрах — це велика місія, велика містерія до якої по-

кликана «Віра і Світло» - стати знаком єдності у нашому світі, що 

сповнений розбрату та поділів.

(...) Запевняю вас, що у цей день єднатимуся з усіма учасни-

ками міжнародної прощі та заноситиму Господу Богу молитви за 

усіх вас.

Нехай Ісус — наш люблячий Господь, супроводить вас у цьому 

покликанні, укріпляє вашу віру та освічує цей шлях своїм світлом. 

А як завдаток цього, уділяю вам своє пастирське благословення.

Благословення Господнє на вас!
+ Святослав

11 серпня 2012 р. Б. 
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Центр «ЕМАУС» при Українському 
Католицькому Університеті

«Емаус» — Центр духовної підтримки осіб з особливими потребами, 

створений у 2001 році при Українському Католицькому Університеті. 

Місією Центру є поширення у суспільстві християнського бачення 

дару та особливого покликання осіб з розумовою неповносправніс-

тю, духовна підтримка їх та їхніх родин, плекання духу спільноти та 

дару дружби з особами з особливими потребами, свідчення про гід-

ність і цінність кожної людини.

Центр «Емаус» прагне поширювати у суспільстві нову візію — від-

кривати розуміння дару й покликання осіб з особливими потребами. 

«Емаус» займається підготовкою видань та розповсюдженням відпо-

відних матеріалів, організовує і проводить презентації та семінари, 

налагоджує контакти із соціальними організаціями та релігійними 

громадами в дусі екуменічного діалогу.

Частиною діяльності Центру є організація духовної підтримки 

для осіб з особливими потребами, їхніх батьків та молоді-приятелів. 
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Це здійснюється через організацію груп ділення, індивідуальну під-

тримку, формаційні навчання, реколекції та спільні молитви. Центр 

«Емаус» також сприяє створенню та зростанню спільнот, які б від-

повідали на практичні та духовні потреби осіб з особливими потре-

бами та їх сімей. Зокрема, підтримує спільноти «Віра і Світло» та 

«Лярш-Ковчег» в Україні і також заохочує молодь до волонтерства та 

дружби з особами з розумовою неповносправністю.

Адреса центру:
Український Католицький Університет,

вул. Іла рі она Свєн ціць ко го,17, м. Львів, 79011, Україна;

тел. (032) 240-99-40 (#107), 

e-mail: info@ema us.ucu.edu.ua,

веб-сайт: www.emaus.ucu.edu.ua

«ЛЯРШ-КОВЧЕГ»

Лярш (L’Arche — фр. Ковчег) — це міжнародна мережа спільнот, за-

снована у 1964 році у м. Тролі, Франція. У відповідь на Божий поклик 

Жан Ваньє та отець Тома Філіп запросили двох осіб з розумовою не-

повносправністю — Рафаеля Сімі та Філіпа Су жити разом з ними у 

дусі Євангелія та заповідей Ісуса.

Із цієї першої спільноти, започаткованої у римо-католицькій тра-

диції, постали інші, в інших країнах та віросповіданнях.

На сьогодні «Лярш» — це міжнародна мережа, яка об’єднує 137 

спільнот у 40 країнах. 

В Україні перша спільнота — «Лярш-Ковчег» створена в 2008 році 

у Львові, на основі п’яти діючих денних програм-майсте рень. Спіль-

нота входить до Міжнародної Федерації «Ляршу». Особи розумово 

неповносправні та молодь-асистенти розділяють своє життя в спіль-

ноті через працю, спільне життя, дружбу та молитву. 

«Лярш-Ковчег» об’єднує:

–   4 творчі майстерні, які розташовані в різних районах міста;

–   Денну програму для осіб з глибокою розумовою неповносправ-

ністю;
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–   Будинок підтриманого проживання, який відкрився у 2011 році;

–   Адміністративний офіс, який координує діяльність спільноти.

Усі ці частини творять одну спільноту, в якій люди з розумовою 

не пов носправністю і без неї, розділяють життя, в центрі якого є вза-

є моперетворюючі дружні стосунки та довіра Богові. 

Адреса Cпільноти «Лярш-Ковчег»:
Український Католицький Уні вер си тет,

вул. Хуторівка, 35а, м. Львів, 79070, Україна;

тел. (032) 240-99-57 (#2058),

e-mail: larchekovcheh.ua@gmail.com,

веб-сайт: www.larche-kov cheh.org.ua
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«ВІРА І СВІТЛО»

«Віра і Світло» — це міжнародний християнський рух спільнот, який 

об’єднує осіб з розумовою неповносправністю, їхні сім’ї та молодь-

приятелів. Члени спільнот зустрічаються, щоб ділитися труднощами 

і радощами, святкувати та молитися, підтримувати одні одних, зрос-

таючи у дружбі, вірі та любові; спільно беруть участь у літніх таборах, 

реколекціях, прощах.

Рух «Віра і Світло» зародився під час міжнародної прощі до Люрду, 

яку організували у 1971 році Жан Ваньє та Марі-Елен Матьє у Фран-

ції. У цій прощі брали участь особи з розумовою неповносправніс-

тю з різних країн світу, їхні батьки та молодь, яка прибула дарувати 

свою дружбу та підтримку. Ця проща відбулась в особливій атмосфе-

рі радості, дружби та любові, об’єднавши 12 тися осіб. Після цього по 

цілому світі при різних парафіях люди продовжували зустрічатися у 

спільнотах.
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На сьогодні є понад 1600 спільнот «Віри і Світла» у більш як 80 

країнах світу.

Перша українська спільнота «Віри і Світла» утворилася у 1992 

році у Львові. Зараз існує 32 спільноти у різних містах України – у 

Києві, Львові, Жовкві, Тернополі, Тячеві, Хусті, Ужгороді, Кам’янці-

Подільському, Трускавці, Стрию, Житомирі, Кохавино та Новому 

Роздолі, Мукачево, Самборі, Дрогобичі.

Секретаріат «Віри і Світла» в Україні при «Емаусі» — Центрі 
духовної підтримки осіб з особливими потребами:

Український Католицький Університет,

вул. Іларіона Свєнціцького, 17, м. Львів, 79011, Україна.

тел. (032) 240-99-40 (#107)

e-mail: faithandlight.ukr@gmail.com,

веб-сайт: www.fandl.org.ua

«КАРІТАС УКРАЇНИ»
Міжнародний Благодійний Фонд
Мережа центрів соціальної реабілітації для 
людей з особливими потребами в Україні

Після проведення ряду досліджень способу життя, можливостей ре-

абілітації та працевлаштування людей з особливими потребами Ка-

рітас України спрямував свою діяльність на розвиток надання допо-

моги людям з вадами у розвитку.

У 2008 році було розпочато проект «Мережа центрів дозвіл-

ля та соціальної реабілітації для людей з особливими потребами в 

Україні», під час якого на базі уже існуючого осередку для неповно-

справної молоді у Карітасі Львів УГКЦ було відкрито також центри в 

Івано-Франківську та Дрогобичі (Львівська обл.) завдяки підтримці 

Карітасу Франції.

На даний час Карітас України координує роботу 4-ох центрів для 

неповносправних людей. Загалом центри Карітасу України охоплю-

ють близько 100 неповносправних молодих людей, також їх сім’ї чи 

опікунів, без огляду на національність та релігійну приналежність 

даних людей.
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Місце впровадження проекту: м. Дрогобич, м. Стрий, м. Львів, м. 

Івано-Франківськ.

Завдання:

– Надання соціальної та психологічної допомоги особам з непо-

вносправністю;

– Сприяння інтеграції неповносправних осіб у місцеві громади 

та суспільство назагал;

– Сприяння незалежності неповносправних осіб через навчання 

соціальних навичок;

– Надання психологічної і моральної підтримки членам родин 

неповносправних осіб;

– Підсилення організаційної спроможності діяльності мережі 4 

центрів;

– Збільшення усвідомлення існуючої проблеми в суспільстві.

Адреса «КАРІТАС УКРАЇНИ»:
вул. Озаркевича, 4, м. Львів

Україна 79016

тел. (032) 225 68 91, 225 68 90, 227 66 36

e-mail: caritas@caritas-ua.org
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Українська Греко-
Католицька Церква
Соціальне служіння

Християнська ідея милосердя служила основою благодійної ді-

яльності як громадських організацій, так і приватних осіб. В сус-

пільній сфері Церква завжди прагнула виконати подвійне завдання: 

поширювати вчення Євангелія та піклуватись про корисне служіння 

людям. Слідуючи християнському вченню, Церква приймала відпо-

відні рішення на Вселенських соборах та протягом тривалого часу не 

просто брала активну участь у справі соціальної допомоги і підтрим-

ки, а й відігравала в цьому провідну роль.

Українська Греко-Католицька Церква усвідомлює важливість 

того, щоб її соціальне служіння носило організований, систематич-

ний та професійний характер, спрямовувалось на усіх, незалежно 

від етнічної чи релігійної належності та не було засобом прозелітиз-

му. УГКЦ здійснює своє соціальне служіння в таких напрямах: робо-

та з дітьми та молоддю, в сфері охорони здоров’я та здорового спо-

собу життя, робота в громаді, робота з мігрантами, допомога сім’ям, 

допомога особам з функціональними обмеженнями, допомога само-

тнім престарілим людям, ув’язненим та людям без постійного міс-

ця проживання, допомога тим, хто постраждав внаслідок стихійних 

явищ чи катастроф.

Церква реалізує свої соціальні програми через місцеві релігійні 

громади та церковні мирянські рухи, що діють при парохіях; через 

мережу МБФ „Карітасу України”, який є офіційною благодійною 

організацією УГКЦ; через чернечі чини та згромадження; шляхом 

співпраці з громадськими благодійними фондами, організаціями 

та рухами. Для організації та координації цієї роботи в певних на-

прямках створено відповідні управлінські структури – комісії. Така 

структурованість соціального служіння сприяє його систематизації 

та професіоналізації

Веб-сайт: www.social.ugcc.org.ua. 
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