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Преосвященний Владико Володимире!

Дякуємо Богові за дар Вашого життя, 
за Ваше служіння, за зерна любові, 

милосердя, віри і надії, що засіваєте
у наших серцях!

Глибока віра, працьовитість і 
жертовність — це ті головні риси, 

якими Господь наділив Вас і які є 
головною рушійною силою у Вашому 

житті. Тож нехай у повноті 
сповнюється у вашому житті Божа 

воля — наша святість.
З нагоди Ювілею

15-ліття Єпископської хіротонії
зичимо Вам, Владико Володимире, 

міцного здоров’я, радості і миру в серці, 
твердості у вірі, ревності у любові, 

щедрих Божих Благословень та опіки 
Божої Матері!

Многая та благая літа!
Духовенство та вірні Вроцлавсько-Ґданської Єпархії

Зіслання Святого Духа
— одне з найважливіших християнських свят в усьому літургій-
ному році. Воно остаточно сповняє діло П’ятидесятниця. Свято 
П’ятидесятниці, Зіслання Святого Духа, християни відзначають 
на 50-й день після Великодня, 23 червня. Наступного дня — 24 черв-
ня — свято Святого Духа, Трійці.

Зішестя Святого Духа Воскрес-
лого Спасителя, який не тільки 
заснував Церкву, а й довірив її 
опіці Святого Духа. Після рішен-
ня ельвірського синоду (306 р.), 
коли у Церкві було запровадже-
не окреме свято на честь Свя-
того Духа, відзначення тривали 
не два дні, як тепер, а цілих сім. 
Синод у Сансі (1140 р.) дав нам 
глибоке визначення: «Святий 
Дух є душею світу».

У юдейській традиції від-
повідником Зелених Свят було 
свято Шавуот (Хаг Матан Тора 
— день дарування Тори). Крім 
того, що цей день означав со-
бою початок збору пшениці, він 
також відповідає старозавітному 
рахунку: на 50-й день вбраний 
народ наблизився до гори Си-
най, де Мойсей отримав запові-

(Закінчення на 2 сторінці)

Тому і не випадково Патріярх Святослав 
в інтерв`ю для української програми „Живий 
ТБ” сказав, що тих двох Папів буде молило-
ся в Небі за Україну. У події в Ватикані взяли 
участь також і єпископи УГКЦ. Найперше свою 
увагу хочу присвятити Папі Іванові XXIII.

Після його смерті проголошено, що відійшов 
Добрий Папа. Його життя показало, що заслу-
жив собі на такі слова, тим паче заслужив собі, 
щоб бути святим, щоб бути і в Небі посеред-
ником поміж Богом а людьми, для яких за жит-

тя робив усе, щоб якнайкраще відчитали Боже 
Слово. Іван XXIII, як Анджеліно Ронкаллі на-
родився 25 листопада 1881 р. в Сотто іл Монте 
біля Бергамо (Італі). Як читаємо в біографії про 
його життя, ізмалку бажав стати священиком. 
У 1904 р. отримав ієрейські священня. З того 
часу служив Церкві, там де його посилано.

Молодий священик виконує дуже ревно 
свої обов`язки. Вкінці 19.03.1925 р. призначу-

(Закінчення на 2 сторінці)

Самаряни, аборти
і українські недолюди

«Не мають бо зносин юдеї з самарянами» — пояснює євангелист 
Іван здивування жінки самарянки тим, що Ісус попросив у неї на-
питися води. Його розмова з самарянкою (Ів 4, 1-42), на жаль, 
звучить дуже знайомо і в ХХІ столітті. Не мають зносин, в ро-
зумінні нормальних людських контактів, євреї з палестинцями, 
вірмени з азерами, турки з вірменами, курди з турками, і так далі. 
Чи аж до росіян і українців?

У житті маленької, бо складеної 
всього з 750 людей, спільноти 
самарян відбуваються — по-
відомляла у березні 2013 року 
«Газета виборча» — позитивні 
зміни. Виявляється, що «самарян 
рятують»...українки і аборти. Ге-
нетичні обстеження привели до 

того, що протягом останніх 15 
років народилося тільки двоє 
неповносправних дітей. Коли 
ризик народження такої дитини 
перевищує 10 відсотків, здій-
снюють аборт. Кожна п‘ята ва-

(Закінчення на 2 сторінці)

Післяканонізаційні рефлексії

У неділю 27 квітня 2014 р. у Ватикані відбулася важлива подія. Проголошено святими бла-
женних римських Папів Івана XXIII (на фото зліва) та Івана Павла II. Так перший як і другий 
записалися золотими буквами в історії Католицької Церкви та християнського світу. Вони 
займають також і своє місце в історії Української Греко-Католицької Церкви.
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(Продовження з 1 сторінки)

ють його єпископом, а своїм кличем вчинив 
він слова: „Послух та мир”, які повністю бу-
дуть віддавати його життєву поставу. З того 
часу віддано служив в дипломатичній службі 
Апостольської Столиці: як візитатор в Болга-
рії, як папський легат в Туреччині та Греції, 
а також в Парижі. У 1953 р. отримав номіна-
цію на Патріярха Венеції.

Вкінці Анджелло Ронкаллі 4 листопада 
1958 р був вибраний на конклаве Кардина-
лами на наступника Св. Петра, а вже 25 січня 
1959 р. висуває пропозицію скликати Собор 
Вселенської Церкви.

Папа Іван XXIII своєю поставою захо-
плював чимало осіб, хоч були і такі які недо-
віряли йому. Одною з таких подій, яка була 
чимось новим у Ватикані — візантийська 
літургія в Базиліці Св. Петра, яку вперше 
відсужено в тому місці. Літургія відбулася 
15 листопада 1960 р. з нагоди річниці смерті 
Івана Золотоустого, Патріярха Константи-
нополя, який помер 407 р., а якого почитає 
так Схід так і християнській Захід. Літургію 
очолив сам Папа Іван XXIII. На площі Свя-
того Петра можна тоді було почути грецьку, 
українську та арабську мови.

То з його ініцятиви скликано Собор Ва-
тиканський ІІ, який можна вважати най-
більшою подією XX століття в Католицькій 
Церкві та в християнському світі. Цей Собор 
почав велику душпастирську зміну. В часі 
цього Собру опрацьовано також документ : 
Про Східні католицькі Церкви (Orientalium 
Ecclesiarum), в якому соборові отці захочу-
вали всіх греко-католиків до відновлення 
своєї східної духовості, традиції. Остаточ-
но праці над тим документом завершено 
та проголошено його 21 листопада 1964 р. 
Документ мав здинамізувати життя схід-
них християн. Ми весь час повертаємо до 
цього документи та наново вивчаємо нашу 
богослов`ю. Не завжди це вдало виходить, 
але це наслідки того, коли не було Церки, ка-
техізації та проповіді на рідній мові, особли-
во в Польщі. Сьогодні ми можемо однак ска-
зати, що цей документ спонукав до вивчення 
ідентичності Східних Католицьких Церков 
та показав належне місце греко-католиків 
у Вселенській Церкві. Це також мало і роз-
яснити римо-католикам, що греко-католики 
то не друга категорія християн. Хоч, на жаль, 

і сьогодні латиннкам дуже важко присвоїти 
собі зміст цього документу.

Іван XXIII, хоч його понтифікат був ко-
роткий, намагався, щоб з радянських таборів 
зівльнено Митриполита Йосифа Сліпого та 
допоминався про права для греко-католиків 
в Радянському Союзі. Не всі вміли прислу-
хатися до цього голосу, але. на щастя, звіль-
нено Йосифа Сліпого, який задбав за УГКЦ 
в діаспорі та постійно доманався свободи 
релігійної для українських греко-католиків 
в Радянському Союзі.

Папа Іван ХХІІІ в 1962 році утворив та-
кож Апостольський Екзархат для вірних ві-

зантійського обряду в Бразилії, який через 9 
років піднесено до гідності Єпархії. Сьогодні 
це вже Митрополія УГКЦ, яку утворив Папа 
Франциск 12 квітня 2014 р.

У 1962 році Вселенський архиєрей Папа 
Іван XXIII сказав такі слова, які нераз ми 
пригадуємо: «Церква і народ, які видали 
священномученика Йосафата, слугу Божого 
Андрея Шептицького та ісповідника віри Йо-
сифа Сліпого і багато мучеників не можуть 
загинути, вони переживуть всі випробову-
вання історії, усі переслідування». Цими 
словами Вселенський Архиєрей підкреслив 
моральну силу і надприродну вартість трьох 
наших провідників Церкви і народу, які 
жили, трудилися і терпіли для євангельської 
ідеї, щоб були всі єдині.

Ці слова мають і сьогодні свою вартість, 
особливо в такому напруженому часі, який 
дотикає Україну. Вони були дуже важливі 
в часах комуністиного режиму та і сьогодні 
не тратять своєї вартості. Тими словами Папа 
Іван XXIII підносив гідність українського 
народу в очах цілого світу. Доцінив мучени-
цтво вірних Української Церкви та їх свідо-
цтво віри часів радянського режиму. Треба 
собі також щиро сказати, що чимало людей 
вихованих на науках Митрополита Андрія 
Шептицького розуміло, як важливим є при-
належність до Греко-Католицької Церкви та 
зберігання української свідомості, навіть за-
для того, щоб віддати за них своє життя.

Івана XXIII можна назвати також і Папою 
миру. Назавжди в пам`яті людей залишить-
ся заклик про мир до провідників США та 
СРСР та всіх людей доброї волі, які прозву-
чали на хвилях Ватиканського Радіо 1962 
р. в часі Кубанської кризи. Папа Ронкаллі 
сказав тоді: „Мир та братерство між людь-
ми лежить на серці Церкви понад що інше, 

Самаряни, аборти
і українські недолюди

гітність ним закінчується. Старий 
самарянський священик заздрить 
молодому поколінню. Він має чет-
веро дітей зі своєю двоюрідною се-
строю, але три з них — глухі, а чет-
верте не ходить.

Пом‘якшення жорстких припи-
сів дозволило скористатися і дру-
гим, крім досягнень науки, засобом 
покращення генетичного фонду. 
Ідеться про приплив свіжої крові 
від ізраїльських єврейок і христия-
нок з України, яких знаходять через 
матримоніальні агентства. Українки 
мусять звикнути до дотримування 
винятково дискримінаційних щодо 
жінок законів. Все-таки Алла Алтіф 
з-над Чорного Моря каже: «Ізоляція 
є важкою. Все інше — просте, по-
трібно тільки навчитись правил і їх 
дотримувати».

Що штовхає молоду жінку 
з України покинути рідний край 
і рішитися звести себе до ролі ра-
бині, головним завданням якої 
є народити якомога багато дітей? 
Нестерпні умови життя в себе 
на батьківщині і можливо те, що 
в країнах заробітчанської емігра-
ції, наприклад у Польщі, як пока-
зали дослідження, жінки з України 
є найбільш дискри-
мінованою групою. 
Виявляється, що для 
деяких легше зми-
ритися зі статусом 
лона, ніж жити з тя-
гарем стереотипу ко-
гось, хто, як пише на 
закінчення статті пз. 
«Імігранта не при-
йму» автор «Тигод-
ніка Повшехнего», 
«надається тільки 

до того, щоб прибирати польські 
салони».

Коли самі українці наголошують 
на своїй кривді в минулому і сьо-
годні, то це надто часто ігноруєть-
ся або трактується як претензії на 
упривілейованість. Тому так важли-
вим є голос чужинців, як ця думка 
відомого американського історика 
Тімоті Снайдера з його статті для 
однієї німецької газети: «Німецькі 
лідери, навіть так визначні як Гель-
мут Шмідт, ще сьогодні не вагають-
ся виключити України з-під нор-
мальних принципів міжнародного 
права. Утримується концепція, згід-
но з якою українці не є нормальни-
ми людськими істотами».

Розмовляючи з самарянкою і по-
казуючи у притчі самарянина як 
зразок людяності і милосердя, зці-
ляючи розслабленого в — за усіма 
даними — поганському місці куль-
ту, і ще в численних інших момен-
тах, які передають чотири Єванге-
лія, Христос однозначно вказав, що 
всі люди мають таку саму вартість 
в Божих очах, що, як носії образу 
Божого, вони наділені однаковою 
гідністю. Чорні і білі, багаті і бідні, 
віруючі і атеїсти, з півночі і півдня, 

зі сходу і заходу — 
всі є нормальними 
людськими істотами. 
Християнин вірить, 
що прийде час, коли 
не будуть потрібні 
революції, щоб боро-
тися за свою гідність 
і право бути тракто-
ваним як нормальна 
людська істота.

o. Богдан Панчак

Зіслання Святого Духа

ді. Цей рубіжний день для виходу 
з єгипетської неволі, пов’язаний 
із природним ритмом сільського 
господарства, став важливою ві-
хою в Ізраїлі. Це не тільки прино-
шення хлібів. Дарування заповідей, 
створення Тори означало договір 
Ізраїля з Богом — бути для Нього 
«царством священиків і святим на-
родом». Вочевидь Новий Ізраїль, 
яким є Церква Христова, всі охре-
щені, має участь у царській, свяще-
ницькій та пророчій місії Христа на 
підставі зісланого нам Духа.

Відзначаючи це свято, яке ще на-
зивають днем народження Церкви, 
варто не тільки дякувати Богові 
за Його Духа, яким він провадить 
Церкву і повчає кожного віруючого, 
а й пригадати нашу християнську 
гідність «царства священиків».

Після Вознесіння Ісуса апостоли 
перебували в Єрусалимі, у Вечірни-
ку, очікуючи «обітниці Отця». Тому 
в Католицькій Церкві прийнявся 
звичай новенни — дев’ятиденної 
молитви в очікуванні на свято Зі-
слання Святого Духа.

Це свято є виразно євангеліза-
ційним, бо ж апостоли, які вийшли 
(разом із самим Христом-людиною) 
з юдейської традиції, отримали 
у Святому Духові дар промовляння 
до людей різних мов. А потім (пор. 
Діян 10, 44-46) той самий Святий 
Дух зійшов на язичників під час 
проповіді Петра. Сам Святий Дух 
від початків Церкви свідчить, що 
Спасіння має бути проповідуване 
всім, що воно не «застережене», як 
авторське право чи приватний па-
тент, для окремої групи осіб, і що 
Церква є Вселенською насамперед 
у проповідуванні Слова Божого «до 
краю землі».

У східній традиції день Зіслан-
ня Святого Духа відзначається 
як свято Пресвятої Трійці. Римо-
Католицька Церква виділяє окреме 
святкування на честь Третьої Особи 
Трійці — найбільш таємничої і мало 
знаної, даючи своїм вірним нагоду 
більше замислитися про Духа, Його 
присутність, роль і значення в жит-
ті християн і всієї Церкви.

(ред)

(Продовження з 1 сторінки)

Післяканонізаційні
рефлексії

(Продовження з 1 сторінки)

Ісус та самарянка.

Собор Ватиканський ІІ — це найбільша
подія XX століття в Католицькій

Церкві. Фото Вікімедіа.

Папа Іван ХХІІІ та Патріярх Йосиф Сліпий 
після його звільнення з радянських лагрів.
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і вона невтомно трудиться над зміцненням 
цих благ. (...) Сьогодні ми поновлюємо цей 
палкий заклик і благаємо Глав Держав не 
залишатися глухими до цього волання люд-
ства” (Радіо Ватикан).

Питання миру повернуло також і в енци-
кліці «Pacem in Terris» (Мир на землі), яка по-
бачила світ 1963 року. Згідно з цим докумен-
том, мир — це не просто відсутність війни, 
але захист гідності та прав людини. Фунда-
ментальні поняття цієї енцикліки увійшли до 
Конституції «Gaudium et Spes» Другого Ва-
тиканського Собору. Читаємо тут: однакова 
гідність усіх людських істот, захист владою 
прав і свобод, тому що «кожна влада повинна 
шукати спільне добро та захищати найслаб-
ших», довір’я між державами, що включає 
виконання міжнародних договорів, пошана 
до міжнародного правопорядку та справед-
ливі санкції у випадку порушень.

Пригадую ті слова невипадково. Вони 
і сьогодні дуже актуальні в контексті Укра-
їни. Сам Патріярх Саятослав виявив, що так 
Іван XXIII та Іван Павло II були борцями 
за мир у світі і сьогодні своїми молитвами 
не дозволять, щоб Україна досвідчила нової 
агресії та пролилася невинна кров. Це два 
знаки, які Бог посилає українському наро-
дові, щоб показати, що добро та Божа сила 
завжди перемагають — сказав Патріярх Свя-
тослав в інтерв`ю. Маймо надію, що цей мир 
за молитвами двох святих увійде в людські 
серця і відсуне війну та небезпеку поділу 
України.

І ще на закінчення. У Польщі підготовля-
ємося до Собору нашої Церкви. Папа Іван 
XXIIІ через Собор мав бажання відновити 

Церкви. Змінити, то що недосконале, в то 
що буде провадило людей до святості. Со-
бор має оживити віру та внести в наше життя 
надію, щоб прокинути людей з песимізму та 
байдужості. На ново заохотити до кращого 
визнавання своєї віри та християнського 
життя. Собор має бути надхненням до душ-
пастирської праці. У такому дусі повинні ми 
підходити до Собору, який скликали наші 
владики.

о. Аркадій Трохановський

Молитва до Господа про заступництво 
святого Івана ХХІІІ

Отче Небесний, за посередництвом покірного 
і вірного слуги святого Івана ХХІІI-го,Ти по-
дарував Церкві і кожній людині образ правед-
ника, що випромінює доброту та лагідність 
Ісуса Христа — доброго Пастиря.

Задля молитов святителя Івана благосло-
ви нам жити у мирі та спокої єдиною хрис-
тиянською родиною. Дай нашим дітям та 
молоді ходити стежками Божих Заповідей. 
Даруй любов та взаємоповагу в наших роди-
нах. Осяй своєю чистою і святою усмішкою 
терпіння та страждання наших хворих і по-
требуючих. Отче Небесний, допоможи нам 
любити Тебе та виконувати Твою святу 
волю кожного дня, а особливо, благослови до-
свідчувати нам Твою підтримку та любов, 
щоб ми не втрачали віру в Тебе в час важких 
випробувань за прикладом святителя Івана. 
Дозволь нам у молитві віднаходити джерело 
миру і спокою у спілкуванні з Тобою, Отцем, 
Сином і Святим Духом. Амінь.

Нова Митрополія УГКЦ
У Ватикані 12 травня 2014 р., повідомлено про те, що Папа Франциск 
підніс дотеперішню Єпархію святого Івана Христителя УГКЦ в Бразилії 
з осідком у Куритибі до статусу Архиєпархії та митрополичого осідку. 
Першим архиєпископом-митрополитом призначено дотеперішнього 
Єпарха владику Володимира Ковбича, ЧСВВ.

Святий Іван Павло ІІ

У днях 1-5 листопада 1972 р., відвідуючи 
греко-католицьку парафію в Кракові, ще 
як кардинал Кароль Войтила, констатував, 
що: „Обряд є зовнішною формою життя ре-
лігійної громади. Є це форма обряду, але за 
цим стоїть оця велика дійсність об`єднання 
Церков Сходу і Заходу з одним Престолом 
Святого Петра”.

Виданий два роки після вибору на Петро-
ву Столицю, 31 грудня 1980 р., апостольський 
лист: „Egregiae virtuti”, оголосив святих Ки-
рила та Мефодія покровителями Європи, 
підкреслюючи водночас величезне значення 
національних мов в літургії. Відзначаючи ти-
сячоліття справи євангелізації тих же Апос-
толів слов`ян, 2 червня 1985 р. Святіший 
Отець видав енцикліку „Slavorum Apostoli”.

Одним з рекомендацій II Ватиканського 
Собору було введення змін в Кодексі Кано-
нів Східних Церков. 10 червня 1972 р. Папа 
Павло VI закликав Папську Комісію з Ревізії 
Канонічного Східного Кодексу. Роботи над 
остаточним текстом тривали багато років. 
Лише св. Іван Павло II 18 жовтня 1990 р. 
конституцією „Sacri canones” затвердив Ко-
декс Канонів Східних Церков, який увійшов 
в життя 1 жовтня 1991 р.

Наступним, важливим документом був 
апостольський лист „Orientale lumen”, яки за-
охочує до зав`язання і поглиблення зв`язку 
з християнським Сходом.

Зміна назви голови Греко-Католицької 
Церкви з Верховного Архиєпископа Льво-
ва, на Верховного Архиєпископа Києво-
Галицького, що зв`язаним було

зі зміною з кінцем серпня 2005 р. його 
місцеперебування до Києва, дала водночас 
надію на установку в майбутньому греко-
католицького Патріярхату в Україні. Пі-
клування в цьому напрямку піднімалися 
в попередніх роках однаково Кардиналом 
Йосифом Сліпим, як і відставним главою 

Греко-Католицької Церкви — Любомиром 
Гузаром. Ті рішення були негативно прийняті 
особливо Православною Церквою Москов-
ського Патріярхату, яка вважає територію 
України за канонічно приналежну тільки їй.

Під час своїх паломництв до Польщі, 
Святіший Отець двічі зустрівся з Oтцями 
Василіянами у Варшаві. Перший раз в 1987 
році, спонтанно і в не планованому раніше 
терміні. Вдруге в 1999 р. На увагу заслугову-
ють висловлені тоді Ним слова: „Ревно збе-
рігайте свою церковну традицію, як особли-
ву духовну спадщину. Вона становить силу 
вашого життя та поведінки. Пам`ятайте про 
велике свідчення вірності Христові, Церкві 
та наступникові святого Петра, яке дали ваші 
співбрати. Вони воліли радше втратити своє 
життя, ніж відлучитися від Апостольської 
Столиці. Страждання і мучеництво тих лю-
дей є для вашої Церкви невичерпним дже-
релом ласки для теперішніх і для майбутніх 
часів. Ви повинні зберігати у своїх серцях цю 
велику спадщину віри, молитви і свідчення, 
щоб переказати її наступним поколінням”.

Великою подією для греко-католиків 
в Польщі, було передання нам костелу Са-
мого Cвятійшого Серця Ісуса в Перемишлі, 
а також установлення його собором Пере-
миської Єпархії. Це відбулося під час зустрі-
чі Святішого Отця з вірними нашої Церкви 
в Перемишлі 2 червня 1991 р.

Окрім багатьох дій, персональних рішень, 
а також виданих документів, укріплюючих 
структури Греко-Католицької Церкви в діа-
спорі на Заході,

в Польщі й по легалізації її структур — 
на Україні, варто підкреслити, як велике 
значення Святіший Отець прикладав до ідеї 
єдності Греко-Католицької Церкви з Апос-
тольською Столицею. Оживлення релігій-
ного життя в Україні в значній мірі насту-
пило завдяки паломництву святого Івана 

Канонізація в день 27 квітня Папою Франциском, Святішого Отця бл. Івана Павла ІІ, 
схиляє до рефлексії та підсумків, який був його вклад у розвиток УГКЦ.

Павла II з 23 по 27 червня 2001 р. 
У поширюваній новим святим ідеї 
єдності Греко-Католицької Церк-
ви з Римом домінувала думка, що: 
„Унія не вела до нового виникнен-
ня і цілком особливого еклезіаль-
ного суб`єкта, але виникнення на 
ґрунті дотеперішньої православної 
реальності структури еклезіальної 

спільноти, зімкненої узами єдності 
з Апостольською Столицею. Підри-
вання цього принципу означало б, 
(...) що має тут місце оспорювання 
історичної безперервності Греко-
Католицької Церкви і її східної 
духовності”.

Христофор Шиповський

Святий Іван Павло ІІ.

Святителю Іване, в часі свого зем-
ного життя Ти віддав себе у цілко-
виту посвяту Пресвятій Богороди-
ці. Її материнське заступництво 
та молитва були для Тебе поміччю 
та розрадою, а в скрутну хвилину 
хоронили Твоє життя для жер-
товного служіння Богу, Церкві та 
людству.

Подібно до старозавітного Мой-
сея, Ти виводив народ Церкви, новий 
Ізраїль, із неволі безбожних ідеологій 
та провадив до свідомості життя 
у вірі та свободі.

Премудрі слова Твоїх повчань 
були плодом Твого духовного сопри-
частя з Пресвятою Дівою Марією, 

з Її співстражданням Христовому 
розп’яттю та з Її світлою радіс-
тю воскресіння Господнього, а що-
денний твій труд був пронизаний 
спогляданням та прославою Її бла-
гословенних чеснот.

Святий Архиєрею, припадаємо 
до тебе в цей час з молитвою, щоб 
за твоїм посередництвом та за-
ступництвом Богородиці ми глибше 
пізнавали Божу волю та з певністю 
йшли життєвим шляхом нашого 
спасіння у вірі, надії та любові на 
славу Бога Отця, Єдинородного 
Сина та Всесвятого Духа, нині і по-
всякчас, і на віки віків. Амінь

Молитва до Господа про заступництво святого Івана-Павла ІІ

Одночасно, повідомлено про те, 
що Папа Франциск створив Єпар-
хію Непорочного Зачаття Пресвя-
тої Богородиці УГКЦ з осідком 
у Прудентополі, виокремивши її 
територію з новоствореної Архиє-
пархії святого Івана Христителя та 
підпорядкувавши її цьому митро-
поличому осідку. Першим Єпархом 
новоствореної Єпархії призначено 
владику Мирона Мазура, ЧСВВ, до-
теперішнього єпископа-помічника 
Куритибської єпархії УГКЦ.

Історія УГКЦ в Бразилії розпо-
чалася з прибуттям до цієї країни 
місіонерів-василіян, які приїхали 
слідом за мігрантами, які понад 120 
років тому вирушили за океан у по-
шуках кращої долі. Невдовзі при-
їхали також Сестри Служебниці. 

Апостольський Екзархат для вірних 
візантійського обряду в Бразилії 
1962 року створив святий Папа Іван 
ХХІІІ, а через 9 років його піднесе-
но до гідності Єпархії.

Першим єпископом був влади-
ка Йосиф Мартинець, ЧСВВ. Після 
нього, впродовж майже 30 років, 
від 1978 до 2006, єпархію очолю-
вав владика Єфрем Кривий, ЧСВВ, 
а від 2006 року правлячим єписко-
пом став владика Володимир Ков-
бич, ЧСВВ, три роки раніше при-
значений єпископом-коадютором. 
У грудні 2005 року повідомлено 
про призначення владики Ми-
рона Мазура, ЧСВВ, Єпископом-
помічником Куритибської єпархії.

Радіо Ватикан
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«У Польщі навіть комуніст залишався поляком», − Блаженніший Любомир (Гузар)

— Блаженніший, спостерігаючи за реак-
цією світу на досить тяжкі події в Україні, 
створюється таке враження, що поляки 
найбільше хвилюються за Україну. Що їх 
спонукає до такої братерської любові?

Я б сказав, що у Польщі є три категорії лю-
дей. Перша, яка справді співчуває нам за те, 
що ми пережили. Друга — що не переживає; 
ми для них не маємо жодного значення: мов-
ляв, робіть собі що хочете, аби полякам було 
добре. І третя — мудра категорія, яка каже: 
«Ми, поляки, без України не дамо ради втри-
матися». Ми є два слов’янські народи і муси-
мо підтримувати один одного, бо маємо таких 
прикрих сусідів. Свого часу на Польщу напа-
ла Німеччина, на нас нападає Росія. Якщо ми 
разом, то ми сильніші. Разом ми краще може-
мо зберігати суспільні вартості.

Як приклад хочу навести візит Папи 
Івана Павла ІІ до України. Він говорив як 
слов’янин, говорив тими категоріями, які 
нам, українцям, промовляють до серця: 
любов до землі, любов до батьківщини, мо-
рально здорова родина. Можливо, хтось із 
Західної, Південної, Північної Європи інак-
ше б говорив. Це не значить, що говорив би 
неправду. Але говорив би не такими понят-
тями, якими звертався до нас Іван Павло ІІ. 
І тому українці так тепло його сприймали. 
Бо люди відчули, що хтось говорить мовою 
(і річ не в тому, що він говорив українською), 
поняттями, які нам близькі, зрозумілі та ба-
жані. Чому Папа розумів нас? Бо він сам пе-
режив комунізм. Знав, як є практично.

— Чого ми можемо в поляків навчитися?
Ми мусимо в усіх народів вчитися. Щодо 

Польщі, то, по-перше, поляки справді лю-
блять свою країну. Дехто з них навіть занад-
то. По-друге, Польща має один важливий 
момент — вона має одну релігію. По-третє, 
на території Польщі є один народ — поля-
ки. А в нас, в Україні, мешкають різні люди 
— ніби напівукраїнці, напівнеукраїнці. Ми 
мусимо зміцнити ту нашу політичну іден-
тичність, щоб кожний відчував, що він 
українець.

Навіть питання мов, російської чи укра-
їнської, — це цілковито другорядне. Але, 
на жаль, в Україні є люди, які хочуть нас, 
українців, поділити, щоб Східна і Західна 
Україна були нібито дві різні України. Але ж 
ні, це одна Україна. Є певні регіональні від-
мінності, але вони характерні для всіх країн. 
Потрібно пам’ятати, що Польща не потер-
піла такою мірою, як ми. Вони не зазнали 
такого морального зіпсуття, бо були тільки 
сателітами, а не частиною Радянського Со-
юзу. А все ж таки вони теж мусили боротися. 
І як я чую від відповідальних поляків, вони 
справді дуже працювали над тим моральним 
аспектом. Притому у відбудові суспільства 
велику роль відігравала і Церква, і свідомі 
особистості. Вони сильно працювали над 
тим, аби позбутися в суспільному житті тих 
поганих звичок, тих поганих елементів. Тому 
українцям теж можна це зробити.

Але в Польщі було трошки легше. Бо все 
ж таки в них навіть комуніст залишався по-

ляком. Він мав таку національну 
гордість приналежності. В Україні 
ж у часи Радянського Союзу слово 
„націоналіст” було вже прокляттям. 
Якщо когось називали націоналіс-
том, то така людина була практично 
приречена на знищення. Тому в нас, 
порівняно з Польщею, усе набагато 
складніше. Але нема іншого виходу. 
Треба працювати.

— На вашу думку, у чому по-
лягає причина такої складної си-
туації на Сході? Чому люди цього 
регіону по-іншому сприймають 
Майдан і мають іншу точку зору 
щодо майбутнього України. Існує 
думка, що вони не можуть себе 
ідентифікувати ні з українцями, 
ні з росіянами.

— Це зараз дуже актуальна про-
блема. Це не так, що українцями 
є ті, що почуваються українцями. 
Увесь той східний пояс страшно 
потерпілий. Там мільйони україн-
ців гинули від Голодомору. Після ж 
Голодомору в цей регіон навезли ба-
гато неукраїнців. Нині там мешкає 

багато людей, котрі не закорінені 
на цій землі. Там треба було дуже 
серйозно попрацювати. Бо держава, 
власне, не дбала про народ. Ті шах-
тарі також бідаки, але там про них 
ніхто не дбав, ні про духовні, ні про 
культурні цінності.

Хоч не потрібно забувати й про 
справжніх патріотів України з Дон-
басу. Наприклад, Василь Стус. Але 
загалом постає питання — чому 
там так мало українських шкіл? Це 
робилося свідомо, щоб Україна не 
стала сильною державою. Нас на-
магалися відсторонити від укра-
їнської культури. В Україні існує 
дуже поважна проблема освіти. 
І все робилося цілком послідовно. 
Наприклад, Міністерство освіти за 
останні кілька років заперечувало 
українські історичні події. Писали 
підручники, в яких певні речі не 
згадувалися. Та, власне, ті ігноро-
вані речі дуже важливі для націо-
нальної ідентичності.

Розмовляла Ірина Островська

Відповідальність за долю 
країни

В інтерв’ю, яке пропонуємо вашій увазі, Блаженніший Любомир (Гузар) говорить про те, 
що важливо, аби дух Майдану поширювався, щоб люди, котрі були на Майдані, несли цей 
дух у свої спільноти, громади. Також ідеться про відповідальність за долю країни, як влади, 
так і громадян.

Блаженніший Любомир Гузар.

«Коли іноземна влада починає “малювати” кордони, від цього страждають звичайні 
люди»», − Блаженніший Святослав (Шевчук)

У розмові з Прем’єр-міністром Верховний 
Архиєпископ наголосив: «В Україні не було 
напружених стосунків між українцями та 
росіянами до того, як уряд Росії анексував 
Крим. Саме ці незаконні дії російського уря-
ду, а також багаторічна прокремлівська по-
літика в Києві, спричинили розбрат у країні».

Блаженніший Святослав переконаний, що 
світ повинен реагувати більш рішуче на дії 
Росії. «Ми цінуємо те, що було зроблено, осо-
бливо з боку Канади. Однак уряд Російської 
Федерації вже не один раз показав своє не-
бажання дотримуватися міжнародних угод. 
Зі смутком мушу сказати, що дії російського 
уряду є цілковито непрогнозованими, а вве-
дені досі санкції недостатньо адекватними».

Глава Церкви зауважив, що він турбуєть-
ся передусім про людей, а не про політику. 
«Коли іноземна влада починає “перемальову-
вати” міжнародні кордони, від цього страж-
дають насамперед звичайні люди. Єдиний 
спосіб встановити мир між народами — це 
дати їм можливість спокійно жити разом 
у багатонаціональній державі, а не ділити 
їх шляхом іноземного втручання», — сказав 
Глава УГКЦ.

Далі він зазначив: «Що сталося б із Єв-
ропою, вже не кажучи про інші континенти, 
якби країни почали змінювати встановлені 
кордони на етнонаціональній основі? Саме 
такий підхід і призвів до Другої світової 
війни!»

Після розмови з Прем’єр-міністром Гар-
пером Предстоятель УГКЦ зустрівся з міні-
стром закордонних справ Канади Джоном 
Бердом, висловивши думку, що, якби стало-
ся так, що російські війська зірвуть майбутні 
Президентські вибори в Україні, це покаже, 
наскільки антидемократичними є наміри 
Росії.

«Чому Кремль підтримав незаконний 
референдум у Криму, водночас намагається 
зірвати законні вибори на решті території 
України? Люди почуваються гідними лише 
тоді, коли мають право висловлювати свою 
позицію. Десятиліттями радянська влада 
принижувала людську гідність, цілковито 
ігноруючи погляди людей. Ми не хочемо, 
щоб ці часи знову повернулися», — зазначив 
Блаженніший Святослав.

Департамент інформації УГКЦ

Про Україну в Канаді
Глава Української Греко-Католицької Церкви у часі візиту в Канаду 8 травня зустрівся 
зі Стівеном Гарпером, Прем’єр-міністром Канади. Головна тема розмови — політична 
ситуація в Україні.

Помолилися за Україну
У суботу, 24 травня, відбулася загальнонаціональна Молитва за Україну. 
Глави і представники українських Церков молилися в Софійському собо-
рі Національного заповідника «Софія Київська», повідомляє Інститут 
релігійної свободи.

Молитви звершили: Предстоятель 
УПЦ КП Патріарх Філарет (Дени-
сенко), Архиєпископ-емерит УГКЦ 
Любомир (Гузар), єпископ Римо-
Католицької Церкви Станіслав 
Широкорадюк, старший єпископ 
Церкви християн віри євангель-
ської України Михайло Паночко 
та іншій релігійні діячі України. 
Ієрархи Церков молилися за Украї-
ну, за український народ, за захист, 
єдність та Боже благословення для 
нашої держави, за проведення чес-
них і демократичних виборів Пре-
зидента України.

У заході також взяли участь: в.о. 
Президента України, Голова Верхо-
вної Ради України Олександр Тур-
чинов, Прем’єр-міністр України Ар-
сеній Яценюк, члени Уряду, народні 
депутати України, інші політичні та 
громадські діячі.

Після молитов хор виконав 
«Отче наш» та «Боже великий, єди-
ний». По закінченню заходу Олек-
сандр Турчинов та Арсеній Яценюк 
привіталися з главами та представ-
никами Церков.

за ugcc.org.ua
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Передсоборові зустрічі
Письмом від 25 лютого 2014 р. Владики УГКЦ в Польщі повідомили про скликання Собору 
Архієпархії Перемисько-Варшавської та Єпархії Вроцлавсько-Ґданської. Подано також про-
граму за якою має відбутися підготовка до цбого ж Собору.
Найперше в кожній парафії відбулися робочі зустрічі, де обоворено важливі питання з точки 
зору мирян та вибрано делегатів на деканальні зустрчі. Друга частина підготовки, це дека-
нальні зустрічі, на яких випрацьовано пропозиції, над якими темами повинен працювати 
Собор. Їх оформленням має займатися Комісія покликана владиками нашої Церкви в Польщі.
Нижче, до увачи читачів подаємо звіти з зустрічей в Деканатах Архиєархії Перемишльсько 
-Варшавській та Єпархії Вроцлавсько–Ґданській.

Архиєпархія Перемисько — Варшавська

Ольштинський Деканат

У суботу 3 травня в Гурові Іл. відбувся Со-
борчик Ольштинського Деканату. Взяло 
в ньому участь духовенство та делегати 
мирян з кожної парафії деканату. Засідан-
ня відбувалось за участтю Владики Євгена 
Поповича. Метою зборів було: виготовити 
пропозиції та вибрати делегатів деканату на 
Архиєпархіяльний Собор.

Соборчик почався від спільної молитви 
Часом ІІІ. На закінчення Владика Євген звер-
нувся до присутніх зі словом про ролю мирян 
в житті Церкви. Її майбутнє в руках як духо-
венства так і мирян. В тій Церкві, за рішенням 
Синоду УГКЦ, маємо втілювати програму: 
Жива парафія — місце зустрічі з живим Хрис-
том. Ото ж, в церкві, в нашій парафії кожен 
має зустрічати живого Христа.

Засідання проходили в залі гурово-
ілавецького приходства. Зголошені пропо-
зиції від парафій були запрезентовані та об-
говорені. Де які пропозиції вимагали більше 
часу на обговорення, це питання: мови в ка-
техизі та в літургії, календара, присутності 
дітей та молоді в церкві, організування па-
рафіяльного життя. Опісля в групах було 
визначено піоритетні пропозиції, які слід 
передати для розгляду на Собор. Відтак про-
ведено вибори делегатів на Собор від духо-
венства та від мирян. Соборчик закінчиася 
спільним обідом.

Ельблонзький Деканат

У понеділок 5 травня в Ілаві за участю пре-
освященішого владики Євгена Поповича від-
бувся соборчик священиків і мирян ельблон-
ського деканату. На зустріч прибули отці 
і вірні з парафії: Ельблонг, Пасленк, Циганок, 
Годково, Ілава, Оструда, Суш, Дзєжгонь, Ци-
ганок, Орнета, Моронг, Бранєво і Пенціше-
во. Завданням соборчика було випрацювати 
теми-постуляти а також вибрати делегатів 
деканату на Єпархіальний Собор який про-
ходитиме в жовтні 2014 р. в Перемишлі.

Засідання почались спільною молитвою 
Христос Воскрес і благословення преосвяще-
нішого Євгена. Опісля молитви о. Ярослав 
Гостинський привітав всіх прибулих і поча-
лись презентації парафіяльних постулатів 
над якими відбулась дискусія. Кожна пара-
фія випрацювала низьку тем, які нуртують 
вірних і вимагаю рішень, змін або нормалі-
зації. Появились питання які торкають кате-
хізації, уніфікації текстів літургійних, одно 
образність літургійна, покликування орга-
нізації, які в рамках парафії могли б брати 
участь у європейських фінансових проектах. 
Одною з дуже цікавих і важливих тем була 
Духовна Семінарія. Учасники дискусії звер-
тали увагу на потребу нормалізації ситуації 
щодо одружених кандидатів до священства, 
а також потребу мати свою духовну семі-
нарію. Делегатами на Собор до Перемишля 
вибрано: Михайло Притула, Мирослав При-
тула, Юрій Сулим і о. Павло Поточний.

о. Павло Поточний

Венгожевський Деканат

У середу 7 травня 2014 року у Венгожеві від-
бувся деканальний соборчик на тему «Жива 
парафія — місце зустрічі з живим Христом». 
Взяло в ньому участь духовенство та делега-
ти мирян з кожної парафії Венгожевського 
деканату. Засідання відбувалось за участю 
Владики Євгена Поповича, єпископа поміч-
ника Перемисько-Варшавської Архиєпархії 
та Синкела Вармії і Мазур ієрм. Дмитра Га-
расима ЧСВВ. Владика Євген після приві-
тального слова звернув особливу увагу на те 
що кожний член Христової Церкви особливо 
пов’язаний з парафією і повинен цілий час 
пряцювати над тим, щоб парафія до якої на-
лежить, відзеркалювала апостольську первіс-
ну Церкву, шукаючи мудрости, яка випливає 
з Христового Євангелія. Метою деканально-
го соборчика було: виготовити пропозиції 
і спільно їх обговорити та на завершення зу-
стрічі вибрати делегатів з деканату на Архи-
єпархіяльний Собор, який відбудеться в мі-
сяці жовтні у місті Перемишль. Делегатами 
на Собор було вибрано осіб з трьох парафій 
Венгожевського деканату: Стефанію Урбан-
ську з Бань Мазурських, Катерину Полевчак 
з Гіжицька та Марію Войтович з Хшанова. 
Делегат від отців душпастерів: о. Григорій 
Андрій Столиця з парафії Св. Апостола Пе-
тра і Павла у Хшанові.

Сяніцький Деканат

Після проведених парафіяльних зустрічей, на 
яких були обговорені головні складові живої 
парафії, 26 квітня 2014 р. у Сяноці відбула-
ся деканальна зустріч. У ній взяли участь: 
Преосвященніший Владика Євген Попович, 
Єпископ-помічник Перемисько-Варшавської 
Архиєпархії, Отець Декан Протоієрей Ан-
дрій Журав, Отці деканату та делегати від 
усіх парафій Сяноцького деканату.

На початку зустрічі Отець Декан приві-
тав Владику Євгена і всіх присутніх. Владика 
Євген представив і охарактеризував головні 
складові живої парафії, які мають реалізува-
тися до 2020 року, і які мають бути фунда-
ментом у проведенні Єпархіального Собору 
Перемисько-Варшавської Архиєпархії 2-4 
жовтня 2014 року. Опісля кожен з душпас-
тирів поінформував про проведені зустрічі 
в парафіях, висновки цих зустрічей, а також 
запропоновані теми, які можуть обговорюва-
тись на Соборі. Після дискусії на представ-
лені теми було вибрано з-поміж духовенства 
і мирян делегатів на Єпархіальний Собор.

о. Микола Костецький

Перемиський Деканат

Зустріч мала місце у парафіальному залі при 
Катедральній парафії Святого Івана Хрести-
теля у Перемишлі. Зустріч зорганізував Де-
кан Перемиський отець протоієрей Богдан 
Круба. На конференції були присутні: Вла-
дика Євген Попович — Єпископ Помічник 
Перемисько-Варшавської Архієпархії, отці 
та представники — делегати з парафій Пере-
миського Деканату.

Збори були присвячені обговоренню при-
готувань до Собору 2014 на деканальному 
рівні. Владика Євген Попович — Помічник 

Перемисько-Варшавської Архієпар-
хії представив усім стан підготовки 
до спільного Собору обох єпархій 
УГКЦ, якого термін визначено на 02-
05 жовтня 2014 року. На зборах паро-
хи з усіх рапафій Перемиського де-
канату передставили пропозиції тем 
для обговорення на єпархіяльному 
Соборі 2014. Також з-поміж мирян 
та духовенства вибрано кандидатів 
на делегатів до участі у Собор 2014.

Слово від Духовної Семінарії

23 березня відбулася зустріч греко-
католицьких семінаристів в Люблі-
ні. Метою зустрічі, було внесення та 
обговорення пропозицій пов’язаних 
з життям Греко-Католицької Церкви 
в Польщі. Пропозиції семінаристів, 
як також і мирян, будуть предметом 
ухвал Собору, що має відбутись 3 і 4 
жовтня 2014 р. Б. у місті Перемишлі. 
Попередньо, 19 березня, семінарис-
ти зустрілися у двох групах. Під час 
спільного синодального зібрання, 
кожна група окремо представила 
своє бачення на існуючі проблеми та 
їх вирішення. Результатами спільної 
зустрічі стали нові ідеї, які супрово-
джувалися бурхливими дискусіями, 
що в свою чергу підкреслює ожив-
лення життя семінаристів Греко-
Католицької Церкви. Спільні плоди 
праці Синоду, були ретельно запрото-
коловані та підписані його учасника-
ми. Невдовзі, протокол буде переда-
ний нашим Владикам. Надіємося, що 
внесені нами напрацювання, будуть 
сприяти хоча б в якійсь мірі, розви-
тку Церкви в Польщі. Молимося про 
добрі плоди праці Собору і закли-
каємо до молитовного єднання всіх, 
яким не байдуже майбутнє нашої 
Церкви.

Франциск Врубель, IV курс
seminarija.pl

Вроцлавсько–Ґданська Єпархія

Слупський Деканат

У суботу 10.05.2014 р. в Білому Борі 
відбулася передсоборова зустріч де-
легатів слупського деканату. Взяли 
в ній уділ священики та миряни де-
леговані своїми парафіями.

Зустріч відбулася в приміщеннях 
реколекційного дому. Розпочала її 
спільна молитва. Владику Володи-
мира Ющака репрезентував Прото-
синкел о. Митрат Богдан Галушка. 
Соборчик вів декан о. Петро Баран. 
На початку про ідею Собору УГКЦ 
розказав о. митрат Богдан Галушка. 
Потім ведучий о. Петро представив 
порядок зустрічі та пригадав про 
мету деканального соборчика — ви-
готовити пропозиції на Єпархіаль-
ний Собор та вибрати делегатів від 
Деканату.

Головною частиною зустрічі було 
обговорення тем зібраних з усіх па-
рафій деканату. Відбулась дискусія, 
в час якої спрецизовано теми — 
пропозиції на Єпархіальний Собор. 
Вибрано делегатів на Єпархільний 
Собор: п. Володимира Філя з Біло-
го Бору, п. Романа Левосюка з Гдан-
ська, п. Богдана Лозу з Битова та о. 
Романа Ференца з Члухова, як пред-
ставника від духовенства Слупсько-
го Деканату.

У Єпархіальному Соборі зі Слуп-
ського Деканату візьмуть також уділ 
з уряду: п. Ніна Паславська — член 
Єпархіальної Душпастирської Ради, 
о. декан Петро Баран, о. митрат Йо-
сиф Улицький, о. протоієрей Богдан 
Піпка та о. д-р Ярослав Роман.

Зустріч закінчилась молитвою 
в Церкві та спільним обідом.

о. Петро Баран

Вроцлавський Деканат

Дня 6 травня 2014 р. в приміщен-
нях бувшої консисторі при соборі 
у Вроцлаві відбулася деканальна 
зусріч (соборчик), щоб на осно-
ві пропозиції поодиноких парафії 
вибрати теми для обговорення на 
єпархіяльному соборі.

На зустрічі були присутні: Вла-
дика Кир Володимир, декан о. 
Богдан Огородник, о. Шимон Ян-
ковський, о. Мирослав Драпала, 
о. Андрій Михалишин, о. Павло 
Добрянський, о. Павло Березка та 
представники парафії.

Найперше присутні були запізна-
ні з всіма надісланими пропозиціями 
з парафії а опісля відбулась дискусія.

1. Відносно проводу — що 
конечний авторитет духо-
венства на який працюється 
роками. Церква має бути для 
всіх а особлво для молоді 
і там керувати найкращих 
душпастирів. Створити по-
радні для вірних прикладово 
приготування до подружжя 
чи помагати подолати всіля-
ки узалежнення.

2. Літургія — вирішити і ви-
дати однообразні тексти 
богослужень для вірних. Не 
скорочувати Літургії та вирі-
шити щод практик причастя 
дітей.

3. Потрібна також катехізація 
дорослих і підручники до 
катехези для дітей та молоді.

4. Будувати спільноту палом-
ництвами, молитовними 
групами, притягати мігран-
тів з України та відновлюва-
ти родинні зв’язки.

5. Дияконія — це служіння по-
требуючим так матеріально 

(Закінчення на 6 сторінці)
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Завершено Олімпіаду 
біблійного знання

Передсоборові зустрічі
(Продовження з 5 сторінки)

як і порадою. Тому потрібні фонди на 
цю благородну діяльність.

6. Місійність — слово, приклад. Що ро-
бити, щоб протиставитись лаіцизації 
і всім іншим небезпекам

Емоції  виклика ла диск усія щодо 
календар’я. Пропозиція — щоб влади-
ки окреслили пляни дій (старий чи новий 
стиль) і їх виконувати.

Вибрано делегатів на собр: від духовества 
о. Шимона Янковського, від вірних Анну Бу-
ковську (Лігниця), Григорія Киселевського 
(Вроцлав), Юрка Старинського (Лігниця) та 
Катерину Прусінську (Олава) представника 
молоді.

Кошалінський Деканат

У вівторок 6 травня 2014 року, в Кошаліні від-
булась передсоборова робоча зустріч Кошалін-
ського Деканату. Взяло в ній участь духовен-
ство та делегати, які були вибрані на робочих 
зустрічах в парафіях Кошалінського Деканату.

Зустріч почалась від спільної молитви, 
у церкві відслужено Молебень до Пресвя-
тої Богородиці. Опісля в залі кошалінського 
приходства відбулося засідання. Владику Во-
лодимира Ющака репрезентував Протосин-
кел о. Митрат Богдан Галушка, а Соборчик 
очолив Кошалінський Декан о. Аркадій Тро-
хановський, який і представив програму за-
сідання. Метою Соборчика було виготовити 
пропозиції та вибрати делегатів з Деканату 
на Собор УГКЦ в Польщі, який відбудеться 
3-4 жовтня 2014 р. в Перемишлі.

На початку зібрання було обрано секре-
тарем о. Руслана Марцішака. Опісля кожен 
парох представив звіт з зустрічей в своїх ара-
фіях. Після цього відбулась дискусія у рамках 
складових Страгегія 2020 — „Жива парафія 
— місце зустрічі з живим Христом’’: Провід, 
Літургія, Катехізація, Койнонія, Дияконія та 

Місійність. В часі засідання звернено увагу 
на такі теми:

1. справа календаря, який має допо-
магати зберігати східну ідентичність 
нашої Церкви;

2. постійний дияконат, як допомога 
парохам у душпастирстві;

3. одноманітність текстів богослужбо-
вих книг, молитовників та однообраз-
ність літургійна в нашій Церкві;

4. створення в єпархії Вроцлавсько — 
Ґданській дяківської школи;

5. катехізація дорослих та більша актив-
ність членів Церковних Рад, мішаних 
подруж в парафіяльному житті та 
відчути зв’язок з парафією;

6. створення організації, яка допоможе 
вишукувати фонди для душпастир-
ських заходів;

7. в місійній та екуменічній праці по-
стійно будувати авторитет нашої 
Церкви;

8. Задбати за внутрішню єдність нашої 
Церкви.

Під кінець зустрічі було вибрано делегатів 
на Собор до Перемишля, в особах: п. Мар-
ко Сирник з Валча, п. Володимир Малиць-
кий зі Щеціна, та п. Дарія Більо-Вальницька 
з Тшеб`ятова та о. Руслана Марцішака як 
представника від духовенства Кошалінсько-
го Деканату. У Соборі УГКЦ в Польщі з Ко-
шалінського Деканату візьмуть також участь 
представники призначені з уряду Владикою 
Володимиром: п. Олена Комар — член Єпар-
хіальної Душпастирської Ради, Протосинкел 
о. Митрат Богдан Галушка, Кошалінський Де-
кан о. Аркадій Трохановський та Директор 
Карітас о. Роберт Роса.

о. Аркадій Трохановський

У суботу 10 травня 2014 р. у Познані відбувся фінал Олімпіади біблійного знання з євангелії 
від св. Івана та апостольських листів св. Івана організованого Вроцлавсько-Ґданською 
єпархією (Комісія душпастирська до справ дітей та молоді; Катехитичний відділ).

Олімпіада почалася від молитви. Потім о. 
Аркадій Трохановський представив правила 
біблйної Олімпіди. Відбулася вона у ІІ кате-
горіях: середня школа та ґімназія. Конкурс 
складався з 4 частин. Учасники Олімпіади 
відповідали на 120 питань. У фінальному 
конкурсі взяло участь 24 учнів.

Праці учнів оцінювало жюрі: середня 
школа: о. Андрій Михалишин, о. Павло Бе-
резка та о. д-р Аркадій Трохановський; гім-
назія: о. д-р Руслан Марцішак, о. д-р Ярослав 
Роман, о. д-р Мирослав Драпала, о. Марко 
Сосницький та о. Андрій Бунзило. За орга-
нізаційну частину відповідав о. Роман Кілик 
— парох Познаня.

Лауреатів Олімпіади біблійного знання 
нагородив Владика Володимир Ющак після 
Молебня до Пресвятої Богородиці, який від-
правлено у храміб з якого користають греко-
католики в Познані.
І. Середня школа, лауреати:

1. Ореста Оринич, школа Білий Бір, 
парафія Мєндзибуж,

2. Анна Курятник, парафія Білий Бір,
3. Ярослав Пежинський, парафія Білий 

Бір,

вирізнення:
1. Любомира Олійник, школа Лігниця, 

парафія Старгард Щецінський,
2. Анна Бортняк, парафія Вроцлав,
3. Роксолана Розпутняк, парафія 

Лігниця,
4. Ярослав Хрінь, парафія Кошалін,

ІІ. Ґімназія, лауреати:
1. Анна Мриглід, парафія Старгард 

Щецінський,
2. Яків Копистянський, парафія Модла,
3. Анна Стависька, парафія Лігниця,
4. Дарія Водзінська, парафія Білий Бір,

вирізнення:
1. Анна-Марія Бунзило, парафія 

Шпротава,
2. Матей Скиба, парафія Колобжег,
3. Данило Старинський, парафія Лігниця,
4. Ольга Старинська, парафія Лігниця,
5. Оксана Стех, парафія Валч,
Лауреати отримали таблети, фото-

апарати, а вирізнені особи Святе Письмо.
Спонсори: усі греко–католицькі парафії 

Вроцлавсько-Ґданської єпархії з пожертв 
зібраних в часі душпастирських відвідин-
коляди з призначенням на молодіжний фонд, 

Карітас Вроцлавсько-Ґданської 
єпархії та пан Мирон Чабан з Вон-
гровца. Спонсорам дякуємо.

Після офіцийної частина від-
булася єкскурсія по Старому Місті 
Познаня.

Всім лауреатам та учасникам бі-
блійної Олімпідаи гратулюємо і за-
прошуємо взяти участь в наступно-
му конкурсі.

о. Аркадій Трохановський

Спільне фото на завершення Олімпіади.

Лауреати художнього 
біблійного конкурсу

У понеділок 19 травня 2014 р. відбулося засідання Комісії, яка оцінила 
праці зголошені до художнього конкурсу: „Біблійні оповідання з євангелії 
від св. Івана”.
Жюрі художнього конкурсу (п. Мирослава Шиманська — вчителька ху-
дожніх праць — Ґімназія нр 2, Барбара Фреймут — вчителька Ґімназії нр 
2 у Валчі та о. Аркадій Трохановський — секретар) вирішило признати 
призи та вирізнення у кожній віковій категорії.
До художнього конкурсу зголошено 80 праць.
Переможці конкурсу будуть нагороджені на Фестивалі Сакральної Твор-
чості у Білому Борі 24 травня та у Лігниці на з`їзді дітей 21 червня.

І. Діти дошкільного віку
Кл. О — 5 р.

1. Павло Комар, пар. Вроцлав,
2. Марта Миньо, пар. Кошалін
3. Миколай Брила, пар. 

Кошалін,
Вирізнення:

• Наталія Пєкутовська, пар. 
Кошалін,

• Юлія  Чернянська ,  пар . 
Кошалін,

• Матей Брила, пар. Кошалін,
• Юстина Косьор, пар. Кошалін,

ІІ. Діти І класу початкової школи
1. Юліян Маєвський, парафія 

Кошалін,

2. Анна Миньо, пар. Кошалін,
3. Богдан Прихожденко, пара-

фія М`ястко,
Вирізнення:

• Ратайчак Ганна, пар. Кошалін,
• Шляхтич юлія, пар. Вроцлав,
• Миколай Головатий, пар. 

Кошалін,
ІІІ. Діти ІІ класу поч. школи:

1. Вікторія Фурман, пар. 
Лемборк,

2. Юлія Валдох, пар. Лемборк,
3. Юлія Перегрим, пар. Лігниця

Вирізнення:
• Лена Когут, парафія Гданськ,
• Лена Криницька, парафія 

Кошалін,
• Мартин Косьор, парафія 

Кошалін
• Миколай Стависький, парафія 

Лігниця,
ІV. Діти ІІІ класу поч. школи:

1. Іван Буковський, парафія 
Лігниця,

2. Марта Комар, парафія 
Вроцлав,

3. Ксеня Марцішак, парафія 
Старгард Щецінський

Вирізнення:
• Оксана Іваницька, парафія 

Ґданськ,
• Павло Колодій,  парафія 

Щецін,
• Юлія Богун, параія Ґданськ

V. Діти IV класу поч. школи:
1. Анна Буковська, парафія 

Лігниця,
2. Юлія Юрчишак, парафя 

Лігниця,
3. Наталія Сьвідзінська, пара-

фія М`ястко

(Закінчення на 7 сторінці)Праці учнів ІІІ класу.
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Вирізнення:
• Катерина Родак, (Вонгродно) парафія 

Лігниця,
• Павло Керкош, парафія Кошалін,
• Камілія Копилець, парафія Лігниця,

VІ. Діти V класу поч. школи:
1. Миколай Мриглід, парафія Старгард 

Щецінський,
2. Ольга Марцішак, парафія Старгард 

Щецінський,
3. Филип Андруник, парафія Вроцлав,

Вирізнення:
• Анна Дмитерко, парафія М`ястко,
• Анастасія Бунзило, парафія Шпротава,
• Симеон Даньчак, парафія Щецін,

VІІ. Діти VI класу поч. школи:
1. Павліна Прихожденко, парафія 

Мястко,
2. Павло Панкевич, (Домбіє) парафія 

Лігниця
3. Ольга Мадараш, парафія Лігниця,

Вирізнення:
• Аліція Лукасік, парафія Лігниця,
• Ольга Буковська, парафія Лігниця,
• Миколай Гавран, парафія Лігниця,

VIII. Гімназія: Учні класи І — ІІІ.
1. Олександр Спольник, парафія 

Лемборк,
2. Анна Мриглід, парафія Старгард 

Щецінський,
3. Андрій Дмитерко, парафія М`ястко,

Вирізнення:
• Анна-Марія  Бу нзи ло ,  пар афія 

Шпротава,
• Ольга Стефанів, парафія Гожів Влкп.
• Ярослав Родак, парафія Лігниця.

о. Аркадій ТрохановськийПраці учнів ІV класу.

Греко-католицька церква 
в Санлісі, де мешкала 

Анна Ярославна
27 вересня 2013 українська Єпархія святого Володимира в Парижі на чолі з єпископом Бо-
рисом (Ґудзяком), президентом Українського католицького університету, придбала церкву 
у Сенлісі (45 км від Парижа) поpуч з Абатством святого Венсана, яке заснувала королева 
Франції Анна Ярославна у 1060 році. Саме у Сенлісі в XI столітті мешкала донька Ярос-
лава Мудрого. З листопада ця церква функціонуватиме як храм УГКЦ, при якій діятиме 
культурний центр Анни Ярославни, метою якого буде представляти українську культуру 
та розвивати українсько-європейську співпрацю.

Двері новопридбаного храму відкриються 
для усіх охочих 16 листопада. У цей день о 
10:00 тут відслужать урочисту Архиєрейську 
Літургію. А 17 листопада українці зможуть 
взяти участь у поминальній Архиєрейській 
Літургії в Соборі Паризької Богоматері, щоб 
спільно помолитися за жертв Голодомору.

«Сьогодні великий день для української 
громади в Парижі, у Франції, в усій Європі, 
і, зрештою, для усіх українців, де б вони не 
були. Ми придбали церкву в Санлісі, коро-
лівському містечку, у якому мешкала Анна 
Ярославна, відома в світі як Анна Київська, 
королева Франції. Цим церковним і юридич-
ним актом ми засвідчили, що джерела укра-
їнської християнської європейської традиції 
живі та життєдайні», — поділився радісною 
звісткою владика Борис (Ґудзяк).

Він також зазначив, що церква буде носи-
ти ім’я страстотерпців Бориса і Гліба, рідних 
дядьків Анни. «Борис і Гліб представляють 
чесноту, яка нам сьогодні найбільше потріб-
на — любов і злагоду між братами, відмову 
від братовбивчої боротьби. Анна ж пред-
ставляє високу культуру і європейськість 
та християнську духовність», — наголосив 
єпарх Паризький. За його словами, те, що 
підписання документів про купівлю цієї 
церкви відбулося тепер, є дуже символічним, 

адже саме зараз вся прогресивна українська 
і світова громадськість надіється на зближен-
ня України та Європейського союзу.

Церква була придбана за 203 тисячі євро 
на пожертви українців з України, Франції, 
Англії, Сполучених Штатів та Канади. «Над-
звичайно приємно зазначити, що левова част-
ка пожертв на придбання церкви належить 
саме львівським підприємцям, нашим при-
ятелям, які протягом кількох років підтриму-
ють УКУ у Львові. Вони засвідчили і довели, 
що наша громада може рости і розвиватися 
в Парижі. Їхня радісна і відчайдушна віра 
дала поштовх до подальших кроків, подолала 
певну інертність», — додав єпископ.

За попередніми підрахунками на ремонт 
та облаштування потрібно 1,5 мільйона до-
ларів США, адже церква вже майже століття 
не діяла як храм, а була в приватній влас-
ності. За словами владики Бориса (Ґудзя-
ка), ремонт розпочнеться наступного року. 
«Церква є з тесаного каменю, в структурно 
дуже доброму стані. Вона має також великі 
підземелля, у яких є катакомби з римських 
часів. Будівлю буде розділено на дві части-
ни — каплицю та культурний центр, метою 
останнього буде представити Україну в кон-
тексті європейської історії і культури. Це 
символічно, адже саме Анна Ярославна стала 

першою з України, яка була зафіксо-
вана в європейській історії», — на-
голосив єпископ.

Проектом передбачено, що 
у приміщенні церкви діятимуть 
виставки та відбуватимуться різ-
номанітні культурні заходи. Центр 
Анни Ярославни повинен стати для 
французів, українців Франції, укра-
їнців в Україні і у діаспорі місцем, 
де в Європі шанують українську 
культуру і розвивають українсько-
європейську співпрацю.

Довідка

У 1051 році Анна Ярославна, яку 
у свiті називають Анна Київська, 
донька князя Ярослава Мудрого 
і Шведської принцеси Інгегерди, 
племінниця святих Бориса і Гліба, 
братів Ярослава Мудрого, одружу-
ється з Генріхом I, королем Франції 
в Реймсі і стає королевою Франції.

Анна славилася своєю освіченіс-
тю, культурою, мудрістю та красою. 
Вона підписувала документи, віді-
гравала важливу політичну роль, 
вела персональну переписку з Па-
пою Римським, проводила активну 
доброчинну діяльність з церквою. 
Після смерті короля, Анна Київська 
правила Францією до повноліття 
свого сина Філіппа I, і після вступу 
на престіл сина продовжувала бути 
активною королевою-матір’ю.

Як шлюбний посаг Анна при-
везла з собою Євангеліє — ілю-
стрований рукопис стародавнього 
слов’янського походження. Згодом 
воно стало частиною музею Рейм-
ського Собору і отримала назву 
“Реймського Євангелія”. Багато 
французьких королів, серед яких 
і Людовик XIV, складали присягу на 
цьому Євангелії. За багатьма істо-

ричними джерелами воно є одним 
з найстаріших прикладів україн-
ської писемності, що збереглося до 
наших днів.

Анна провела більшість свого 
життя у Санлісі. У свій час Санліс 
був столицею і резиденцією фран-
цузьких королів в тому числі Гуго 
Капета та Людовика IX. У 1060 році 
королева Анна Київська засновала 
Абатство Святого Венсана y Cанлісi, 
аби подякувати за сина Філіппа, 
який згодом став відомим королем. 
Абатство збереглося до сьогодніш-
нього дня і стало приватним като-
лицьким коледжем.

Протягом тисячі років фран-
цузи зберегли пам’ять про укра-
їнську княжну та свою королеву: 
на її честь у Санлісі протягом ба-
гатьох століть влаштовували що-
річний обід для вдів. Її особистість 
досліджували історики, спочат-
ку у Франції, а згодом і в Україні. 
Про неї написано кілька історич-
них досліджень, романів і знято 
кінофільм. Нащадки французьких 
королів вважають себе родичами 
Анни Ярославни. При вході в Абат-
ство стоїть перший пам’ятник Анні 
Ярославні встановленій вже піс-
ля французької революції. Новий 
пам’ятник Анні Київській було 
відкрито у 2005 році президентом 
України Віктором Ющенком. У 2005 
Санліс та Печерський Район Києва 
розпочали співпрацю як міста по-
братими. У 2010 її іменем названо 
школу в Санлісі.

У травні українська громада 
Франції, представники французько-
го уряду, України та діаспори свят-
кують дні Анни Ярославни. Україн-
ці зі всього світу відвідують Санліс.

За матеріалами Українського
католицького університету

Церква у Сенлісі (Франція).

Анна Ярославна
— колишня королева Франції.

Глави Церков підтримують 
боротьбу з тероризмом

Єрархи українських Церков заявили про важливість захисту територі-
альної цілісності України, її кордонів та протидії тому злу і диверсіям, 
які чинять терористи у східних регіонах України.
Про це йшла мова під час зустрічі голови Верховної Ради, в.о. Президента 
України з членами Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, 
яка відбулася 22 травня 2014 року у конференц-залі Парламенту

“Ми хочемо миру, але справедли-
вого — щоб агресор не ходив по 
нашій землі. А справедливий мир 
треба захищати, тому Церква бла-
гословляє наших військових, які за-
хищають нашу землю. Адже ми не 

хочемо чужої землі, проте хочемо 
захистити свою”, — наголосив у сво-
єму виступі Предстоятель УПЦ КП 
Патріарх Філарет (Денисенко).

(Закінчення на 8 сторінці)
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Глави Церков
підтримують боротьбу з тероризмом

При цьому Глава УГКЦ Патріарх Святослав (Шевчук) 
зауважив, що примирити людей між собою можуть 
тільки релігійні діячі як духовні особи.

“Ми маємо сьогодні міжрелігійний і міжнаціональ-
ний мир в Україні. Як би хтось не намагався предста-
вити по-іншому нинішню ситуацію, але українські 
Церкви сьогодні єдині та однодушні як ніколи в своєму 
прагненні сприяти громадянському примиренню”, — 
заявив Глава УГКЦ.

Учасники зустрічі вшанували хвилиною мовчання 
загиблих цього дня українських солдат, які попали під 
жорсткий обстріл з боку терористів біля Волновахи 
в Донецькій області.

“Коли Україна в цих випробуваннях залишиться 
з Богом, то Господь значно більше нас благословить, 
ніж ми мали раніше”, — підкреслив в.о. Президента 
України Олександр Турчинов, порівнюючи нинішню 

ситуацію в Україні з Біблійною історією про страждан-
ня праведного Іова.

За його словами, зараз формується українська на-
ція, тому важливо згуртувати усю країну навколо віри 
і Творця, щоб подолати увесь цій розбрат, сепаратизм.

Єпископ УЛЦ В’ячеслав Горпинчук висловив під-
тримку діям Української влади у справі боротьби з те-
роризмом і бандитизмом на Донбасі та захисту кордо-
нів нашої держави. Він нагадав, що Боже покликання 
влади як раз у тому, щоб недаремно носити меча, але 
наказувати злочинців та берегти добрих людей, як це 
написано у Біблії.

Як повідомлялося, під час цієї зустрічі глави кон-
фесій підтримали ініціативу з проведення у суботу, 24 
травня, загальнонаціональної молитви за мир і єдність 
в Україні, за проведення чесних виборів.

(рісу)

(Продовження з 7 сторінки)

Сарепта 2014
2014 року виповнюється 30 років від першої Сарепти, 
яку провів у Новиці єрм. Яків Мадзелян. З цієї нагоди 
плянується ювілейна зустріч колишніх та теперішніх 
учасників Сарепт, що проходитимуть у Новиці 16-18 
липня 2014 р. Завершенням святкувань буде проща на 
саяту гору Явір у Висовій.

Програма зустрічі, умови участі та реєстрація на 
інтернетовій сторінці www.sarepta.pl

ЛІТНІ ТАБОРИ САРЕПТИ 2014

Молодіжне Братcтво „САРЕПТА” щиро запрошує на 
літні табори говіння, які відбуватимуться посеред гір 
Лемківщині, в осередках Сарепти у Новиці та Команчі.

Новиця

• І ТАБІР — 07.07–16.07
Студенти та молодь, яка працює,
Ведучий: о. Стефан Батрух

• II ТАБІР — 21.07–01.08 — Середня школа
Ведучий: о. Іван Піпка, о. Богдан Ситчик

• ІІІ ТАБІР — 04.08–15.08 — Середня школа
Ведучий: о. Григорій Назар, о. Петро Качмар, о. 
Роман Стороняк

• IV ТАБІР — 17.08–30.08 — Сарепта з іконою
Ведучий: о. Іван Піпка, о. Богдан Крик.

Команча

• І ТАБІР — 07.07–18.07 -Гімназія
Ведучий: о. Богдан Кішко

• ІI ТАБІР — 21.07–01.08 — Гімназія
Ведучий: о. Миколай Костецький

• ІII ТАБІР 02.08–10.08 — Подружжя та родини
Ведучий: о. Ярослав Чухта

Реєстрація
Бланк доступний на веб-сторінці www.sarepta.pl
Ціна
Учасників або їхніх батьків просимо про допомогу 
Братству „САРЕПТА” пожертвою за можливістю кож-
ного з бажаючих.
Подробиці
Інтернет-сторінка www.sarepta.pl та на Фейсбуці:
www.facebook.com/bractwosarepta
Контакт: bractwo@sarepta.pl, 693 302 382.

Владика-номінант Богдан (Манишин)
«Хочеться, аби наші політики пам’ятали про загиблих хлопців»

Українська Греко-Католицька Церква продовжує зміцнюватися. За останніх кілька місяців Церква збагатилася 
новими владиками та екзархатами. І Департамент інформації УГКЦ продовжує серію інтерв’ю з владиками-
номінантами, аби її вірні бачили, що Синод єпископів обирає кращих із кращих. Сьогодні ми розмовляємо 
з владикою-номінантом Богданом (Манишиним), який став Єпископом-помічником Стрийської єпархії.

Владико-номінанте, розкажіть, будь ласка, як ви 
прийшли до священичого життя?

Тут нема якогось конкретного пояснення… Коли 
мама носить дитину під серцем, то вона закладає в неї 
щось таке, чого потім і не виховаєш.

Найбільше вдячний батькам за свій шлях священ-
ства. Вдячний їм за свободу вибору, свободу виховання 
і велику надію. Усі батьки покладають надії на своїх 
дітей. Проте не завжди виходить так, як ми, люди, 
задумали.

Бог дав так, що я став священиком, батьки прийня-
ли це і я їм дякую.

Ви говорите про шлях у житті… А от у нас зараз 
така напружена ситуація в Україні. Кілька місяців 
ми стояли на Майдані і потім загинули найкращі 
з нас. Тепер агресія Росії і знову гинуть наші найкра-
щі хлопці… але вже там, на сході країни. Раніше ми 
могли вийти на Майдан і висловити свою позицію. 
А що нам, звичайним обивателям, робити зараз, 
коли там гинуть наші силовики?

Ми всі більшою чи меншою мірою задіяні до про-
цесу, який відбувається зараз в Україні. Людина, котра 
мешкає не на сході України, все одно є поруч із тими 
хлопцями, які загинули. (...)

Тому те, що ми на відстані, абсолютно не означає, 
що ми абстраговані. Легше бути там, ніж чекати тут. 
Обов’язок тих, хто перебуває на решті України, підтри-
мувати батьків наших хлопців, які відстоюють сьогодні 
ціною власного життя нашу свободу і мир.

Те, що хлопці з Національної гвардії, внутрішніх 
військ та інших підрозділів є там і відстоюють нашу 
країну, — це, вважаю, також є наслідком виховання 
в родині. Загибель людей в армії — це завжди болісна 
тема. Коли зло уособлюється, на пограниччі між до-
бром і злом стає армія.

Власне і ті люди, які готові покласти своє життя за 
інших, — кращі з кращих. (...)

Один із учасників подій на Майдані 17–22 лютого 
Євген Шаталов на своїй сторінці у Facebook написав: 
“… після того як були застрелені перші маніфестан-
ти, священики не випускали на передову тих, хто не 
висповідався. Також священики з щитами в руках 

були безпосередньо в районі бойових дій і сповідали 
важкопоранених. Тоді я зрозумів, що Небесна сотня 
дійсно була «небесною». Я зрозумів, навіщо всі ці три 
місяці священики були на Майдані, навіщо активісти 
молитовного намету роздавали Євангелія, молилися 
з людьми про покаяння, говорили про Бога. Увесь цей 
час християни готували цих бійців до фінального бою 
за свободу України, вони готували Небесну сотню”.

Незабаром відбудеться ваша єпископська хірото-
нія. Що ви відчуваєте? Матимете більше можливос-
тей для служіння?

Не хочеться говорити високими словами, але 
єпископ — наступник апостолів. Якщо думати, що 
мені дасть цей титул, то значить думати якось мате-
ріалістично. Служіння єпископа дає велику перевагу 
в проповідуванні Слова Божого. Крім того, це «підкрі-
плення» для священичої спільноти, бо моя формація 
проходила на очах багатьох священиків, вірних Церк-
ви, які покладали на мене надії.

Священик спасається разом зі своєю родиною та 
паствою. Завдання священика — створити з парафії 
одну велику родину. А завдання єпископа позначене 
ще більшою відповідальністю. Єпископ дістає особли-
ву владу освячувати, навчати та управляти. У всіх цих 

обов’язках потрібно буде зростати. Насправді, це щось 
надзвичайне.

Зараз багато священиків працює капеланами в га-
рячих точках. Що б ви їм порадили?

Не хотів би щось радити. Усі вони добре знають, що 
гаслом українського військового капеланства є «Бути 
поруч». Вони ним живуть. Хай для кожного нашого 
греко-католицького священика, а зокрема для військо-
вих капеланів, завжди залишаться живими слова бла-
женного священномученика Омеляна Ковча, якими він 
звертався до своїх дітей з табору смерті, що між небом 
і землею немає іншого місця, де б він хотів бути…

Розмовляла Оксана Климончук,
Департамент інформації УГКЦ


