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НЕ мОжЕ мАТИ БОгА зА БАТьКА ТОЙ,
хТО НЕ мАє ЦЕРКВУ зА мАТІР
андрій твЕрдохліб
настоятель громади святого Миколая УГКЦ в Грецькій Республіці

Цієї фразою, авторство якої належить святому Кипріяну
Карфагенському (жив у третьому столітті), поділився
Блаженніший Святослав Шевчук, глава УГКЦ, під час
ювілейних святкувань української церковної громади
святого Миколая в грецькій столиці.
Безумовно, окрім багатьох різноманітних святкувань, котрі активна
українська діаспора в Грецькій Республіці організовує так чисельно
протягом року, одним із найважливіших та найбільших святкувань в
році 2018 було святкування двадцятилітнього ювілею української церковної громади міста Афіни.
Слова святого Кипріяна були сказані в контексті та середовищі тогочасної ситуації первісних християн,
які в тих далеких часах Римської імперії терпіли справді тяжкі переслідування за свою віру - вони горнулися до Церкви, оскільки відчували,
що саме вона є їхньою матір'ю, котра
рятує, обіймає, повертає надію та дає
світло в цьому земному житті.
“Ми сьогодні святкуємо День Матері - продовжив Глава греко-католиків свою думку під час основних святкувань українців в Афінах в неділю,
13 травня 2018 року - тому я найперше хотів, щоб ми справді відчули
опіку нашої Церкви. Від імені цілої
нашої української греко-католицької
Церкви дозвольте мені сказати вам,
що наша Церква є тією мамою, яка
вас любить, яка про вас дбає, про вас
молиться і ніколи про вас не забуде”.
Мама є тією, яка нам подарувала
життя та відкрила дорогу у цей прекрасний світ, в якому ми живемо та
який маємо можливість споглядати
довкола себе. Святий Іван ЗолотоусСвяткова Божественна літургія до 20ліття створення церковної
української громади УГКЦ в Греції.
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тий, звертаючись до християнських
батьків, так говорить: “Мама і тато є
тими, які мають відкрити своїм дітям
двері до життя вічного. Вони повинні
подарувати своїм дітям не лише
землю, але також і небо”.
Тому здебільшого так є, що наша
мама або наша бабуся є саме тими
першими вчителями, які навчають
нас вірити в Бога. Дивлячись на їхній
приклад молитви - ми самі вчилися
молитися. Святкуючи в урочистий
спосіб День Матері, вітаємо та дякуємо українській мамі, українській
бабусі, які є вчителями віри для своїх
дітей та онуків. Така мати сама вірить
в Бога та протягом своєї життєвої
стежини йде до неба і веде за собою
своїх дітей. Дякуємо українській
жінці, яка продовжує навчати своїх
дітей та онуків вірити в Бога, передає
свою віру, як великий скарб, наступним поколінням. В 2018 році також
святкуємо інший ювілей, а саме 1030ліття хрещення Київської Руси. Саме
завдяки українській матері цей скарб
віри передається із покоління в покоління.
Святкуючи двадцятилітній ювілей
української церковної громади, в
особливий спосіб заносимо наші
слова вдячності тим матерям та ба-

Блаженніший Святослав Шевчук спілкується з українцями Греції.
Церковне подвір'я Св. Трійці заповнене українцями та їхніми
друзями в очікуванні святкового концерту Оксани Білозір.
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Редакторка “Вісника-Анґеліафороса” Галина Маслюк розповідає гостям про створення альманаху.
Оксана Білозір з о. Атанасієм Арманосом, який всі 20 років опікується українською громадою.
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бусям, які тепер, будучи географічно
далеко від України, передають своїм
дітям скарб материнської мови. Та
мова, якою мама говорила до мене,
стає моєю першою, рідною, материнською мовою. Дякуємо українській
жінці, яка далеко поза Україною робить все для того, щоб українська
мова була материнською для її дітей.
В такий спосіб Україна стає рідною
для багатьох дітей, які народжені
поза Україною по цілому світі.
Під час цих ювілейних святкувань
по-особливому відчуваємо єдність
наших українських товариств та асоціацій, представники яких зібралися
разом біля нашої української парафії
в Афінах, біля нашої церкви, яка всіх
пригортає і всіх приймає.
Українська пісня, яка линула в небеса над грецькою столицею в ті дні
святкувань, була саме тією материнською піснею, яка додає нам сили, додає нам наснаги, яка зігріває наші
серця та дозволяє цим теплом ділитися з іншими людьми. Саме таким
одним із завдань є ювілейні святкування.
Нехай наша рідна мама, наша мати
Церква, наша Україна радіють разом
з нами!

Оксана Білозір співає для грецьких українців.
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