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5 травня 2017 року, о. Мішель Ремері після Святої Меси в каплиці 
Католицького Медіа-Центру, вечором мав у київській «Книгарні 
Є», що на вул. Лисенка презентацію книжки «Твіти з Богом» 
 
Ця зустріч стала частиною справжнього презентаційного туру отця 
Ремері, з яким він відвідав Ужгород, Львів та Київ. Як уже повідомляв 
КМЦ, попередні презентації вже відбулися на Закарпатті й у Галичині. 
Тепер же надійшла черга представити чи не найвідомішу книгу о. 
Мішеля Ремері київським читачам. Серед них були присутні отець-
канцлер Києво-Житомирської дієцезії Віталій Безшкурий, 
представники католицького духовенства та чернецтва дієцезії, 
семінаристи Вищої духовної семінарії у Ворзеля, кияни й гості 
столицв. 
 
Зустріч у затишному й комфортному залі «Книгарні Є» розпочав 
короткою промовою-привітанням директор Католицького Медіа-
Центру отець Дієго Саєз-Мартін ОМІ. Він коротко розповів присутнім 
про те, як виникла ідея українського варіанту «Твітів із Богом», про 
історію знайомства з о. Мішелем Ремері та перебіг підготовки до 
друку українського видання. Після цього до слова зголосився й сам 
автор. 
 



Київський виступ о. Ремері дозволив на власні очі пересвідчитися, 
наскільки харизматичною 
особистістю є автор цього 
феноменального видання, 
наскільки легко він спілкується із 
людьми й наскільки фахово 
володіє аудиторією. 
Півторагодинна зустріч 
промайнула буквально непомітно, 
залишивши після себе відчуття 
прагнення подальших 
інтелектуальних та духовних 
пошуків у тих напрямках, що були задані отцем Мішелем Ремері. Він 
надзвичайно тепло й детально розповів про те, яким способом 
створювалася книжка «Твіти з Богом», наскільки важливою була 
справа ангажування молоді до її написання, і як це призвело до 

створення кількох інтернетних 
та мультимедійних проектів, 
що доповнюють книжкове 
видання та розширюють 
сферу пізнання її читачів. 
 
У другій частині о. Мішель 
Ремері перейшов до 
спілкування з присутніми  
читачами, заохотивши їх 
ставити прямі й відверті 
питання про саму книжку або 

про ті чи інші питання, що стосуються змісту віри. У цій частині 
вражали два моменти: по-перше, віртуозна майстерність володіння 
аудиторією (інколи навіть виникало враження, що отець сам моделює 
перебіг презентації); а по-друге, дуже стриманий і здавалося б навіть 
відсторонений характер сприйняття його слів київською публікою. 
Серед питань, що прозвучали, йшлося про особливості саме 
українського видання книжки, про сприйняття її церковною владою, 
про потенційне коло читачів тощо.  
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У своїз відповідях о. 
Ремері 
неодноразово 
наголошував, що 
українське видання 
має певні 
особливості, які 
вирізняють саме 
його й 
підкреслюють 
унікальність саме 
українського 
католицизму. Адже на наших теренах одночасно діють структури 
трьох Католицькі Церкви sui juris – і, як зауважив о. Мішель, це не 
теорія, а повсякденна реалія життя українських католиків. Це 
унікальний досвід, який, по-перше, треба враховувати, а по-друге, 
вивчати й використовувати. Тут нагадаємо, що Мішель Ремері поміж 
іншогоє є заступником генерального секретаря Ради Єпископських 
конференцій Європи, а також залучений у заходи Святого Престолу 
щодо роботи з молоддю задля підготовки майбутнього Синоду 
католицьких єпископів про молодь. Це означає, що цілком ймовірно 
український досвід буде щонайменше вивчений у європейському та 
молодіжному церковному контексті. 
 
Дуже добре було 
помітно, що на зустрічі 
було достатньо 
некатоликів, для яких 
подібного роду зустрічі 
виглядають 
диковинками. Крім того, 

більшість питань стосувалися радше 
загальних світоглядних питань і 
способів їх вирішення, аніж самої 
книжки. З іншого ж боку, відчувалося, 
що аудиторія налаштована тепло й 
радше готова позитивно сприймати 
подібні діалоги й підходи до 
з’ясовування істини. Про це ж 

свідчила півгодинна автограф-сесія, на якій стримані під час 
офіційної частини презентації кияни з інтересом і доброзичливістю 
отримували підпис автора на щойно придбаних книжках і 



обмінювалися з отцем Мішелем парою-трійкою фраз англійською чи 
італійською мовами. 
 
У цілому ж нинішня презентація книжки «Твіти з Богом» вирізнялася 
зваженою, теплою та невимушеною атмосферою спілкування автора 
й читачів твору. Виглядає на те, що київська читацька аудиторія 
цілком готова долучатися до діалогу з католицькою літературою й 
католицькими авторами. Залишається чекати на чергову зустріч та 
слідкувати за афішами «Книгарні Є», працівники якої завірили, що 
завжди й охоче сприятимуть її проведенню. 
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