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Місячник Української Греко-Католицької Церкви в Польщі
15-та річниця

Беатифіковані Папою
Іваном Павлом ІІ
В УГКЦ постановили вшановувати пам’ять мучеників і вірних слуг Божих (беатифікованих 27 червня 2001 р. Папою Іваном Павлом ІІ) протягом
трьох днів літургійного року. Святкувати спомин свщмч. Єп. Миколая Чарнецького та 24-ох співмучеників і свщмч. Омеляна Ковча призначено на 27
червня за юліанським календарем (14 червня за григоріанським), свщмч. Єп.
Теодора Ромжі — на 1 листопада (19 жовтня), а преп. Сестри Йосафати
Гордашевської — на 20 листопада (7 листопада).
Священномученик Омелян Ковч
(1884–1944)

до проводу Польської держави,
духовних і культурних діячів
та всього польського суспільства

«…Був сином і священиком одного народу, загинув на землі другого народу,
бо рятував синів і дочок третього…»
РЯТІВНИК ПРИРЕЧЕНИХ
Народився 20 серпня 1884 р. в с. Космач на Косівщині. Після закінчення
Римської колегії св. Сергія і Вакха
у 1911 р. прийняв священичі свячення. У 1919 р. став польовим духівником Української галицької армії.
Після війни й аж до ув’язнення душпастирював у Перемишлянах, дбаючи водночас про суспільно-культурне
життя парафіян. Опікувався бідними,
пригортав сиріт, хоча сам мав шестеро своїх дітей. Під час Другої світової війни відважно виконував свої
священичі обов’язки, проповідуючи

Пам‘ятник блаженному о. Ковчу
в Перемишлянах.
(Закінчення на 4 сторінці)

Бездоганність
милосердя
Неділя між Вознесінням Господа нашого Ісуса Христа і Зісланням Святого
Духа присвячена у візантійському літургійному році вшануванню пам‘яті
святих отців Першого Вселенського Собору, який зібрався в 325 році в Нікеї,
що біля Константинополя. Тим отцям завдячуємо основну частину Символу віри, який доповнено на наступному соборі, що відбувся в Константинополі в 381 році. В Нікеї прийняли також двадцять правил, які стосувалися
різних сфер життя Церкви.
Дев‘яте правило говорить про необхідність випробування тих, які мають
бути поставлені у пресвітери. Якщо
хтось отримує свячення не пройшовши періоду випробування або святять
його попри визнання ним вчиненого
гріха, то не можна його допустити до
священнослужіння. Правило закінчується поясненням такої вимоги: «Бо
Кафолична Церква неодмінно вимагає
непорочності». Так звучить це в перекладі, який видала УПЦ КП. «Вимагає»
краще замінити на «хоче», а «непорочності» на «бездоганності». Переклади
на деякі інші мови «персоналізують»
цю констатацію: польський говорить
про «ludzi o nieskazitelnej opinii», іта-

Відкрите звернення
Дорогі побратими,
Наближаються дні пам’яті за загиблими
синами і доньками наших народів.
В історії взаємостосунків українців
і поляків є багато братніх сторінок і водночас кривавих потрясінь. Серед них особливим болем і для України, і для Польщі
залишається трагедія Волині і польськоукраїнського конфлікту в роки Другої Світової війни, в проваллі якого було знищено
тисячі невинних братів і сестер.

Убивство невинних людей не має
виправдання.
Просимо прощення за вчинені злочини
і кривди — це наш головний мотив.
Просимо прощення і рівною мірою прощаємо злочини і кривди, вчинені щодо
нас, — це єдина духовна формула, що повинна бути мотивом кожного українського і польського серця, яке прагне миру
й порозуміння.
(Закінчення на 2 сторінці)

Папський хрест Pro Ecclesia et
Pontifice редактору Благовіста
Піднесена у своєму духовному вимірі врочистість, що була, у певній мірі, відзначенням
ювілею 25-ліття існування місячника УГКЦ в Польщі „Благовіст», відбулася в середу 1
червня в Конференційному цетрі EMAUS в Турні біля міста Радом. Під час організованих
там кожного року духовних зустрічей греко-католицького духовенства ПеремиськоВаршавської Митрополії, секретар редакції «Благовіста» Богдан Тхір був нагороджений
папським хрестом «За заслуги перед Церквою і Папою»* та відповідною грамотою.
Реколекції вів владика Діонісій Ляхович
— Апостольський візитатор для грекокатоликів Італії та Іспанії. Крім нього

у зустрічі брали також участь ПеремиськоВаршавський Митрополит Архиєпископ
(Закінчення на 3 сторінці)

лійський має «uomini irreprensibili»,
але в англійському читаємо, що «the
Саtholic Church requires that [only]
which is blameless». Поза сумнівом,
що безпосередньо правило стосується кандидатів до пресвітерства, тобто
священства. Проте ширший контекст
веде до висновку, що бездоганність
є тим, чого Церква очікує від кожного
християнина.
Могло б здаватися, що отці Нікейського собору поставили планку
так високо, що мало хто з охрещених
спроможний заслужити на членство
у Церкві. Але восьме правило цього
(Закінчення на 6 сторінці)

Митрополит Єиген Попович відчитує папську грамоту.

72 сесія Синоду Єпископів
Києво-Галицького Верховного
Архиєпископства УГКЦ
7-8 червня 2016 року у Марійському духовному центрі „Зарваниця” під головуванням Отця
і Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава відбулася Сімдесят друга сесія Синоду Єпископів
Києво-Галицького Верховного Архиєпископства Української Греко-Католицької Церкви.
У синодальних засіданнях брали участь усі чинні єпископи Києво-Галицького Верховного
Архиєпископства УГКЦ, окрім відсутнього з поважної причини владики Венедикта (Алексійчука). На цій Сесії в синодальних засіданнях узяв повноцінну участь новохіротонізований владика Володимир (Ґруца), Єпископ-помічник Львівської архиєпархії. На синодальних
засіданнях також був запрошений владика Ніл (Лущак), Єпископ-помічник Мукачівської
греко-католицької єпархії.
Головною темою цієї Сесії Синоду Єпископів
Верховного Архиєпископства було питання
допомоги біженцям в єпархіях та екзархатах
нашої Церкви в Україні, пов’язані з цією проблематикою виклики сьогодення та ймовірні
способи відповіді на них. Головними доповідачами на тему було керівництво Міжнародного благодійного фонду „Карітас України” — пан Андрій Васькович, Президент цієї
благодійної організації, та пані Дзвенислава Чайківська, керівник лобістської групи.
Вони ж разом із отцем Василем Іванюком,
директором БФ „Карітас-Краматорськ”,
у переддень початку синодальних засідань
провели для синодальних отців семінар із зазначеної тематики. На підставі інформації,
отриманої на семінарі та обговорення цього
питання на синодальних засіданнях, владики прийняли низку рішень для покращення
материнської опіки Церкви над людьми, які

постраждали внаслідок військової агресії,
спрямованої на нашу державу.
Окрім головної теми, синодальні отці
розглядали питання про заходи польськоукраїнського порозуміння заради майбутнього, яке доповів Блаженніший Святослав
та, зокрема, повідомив про Відкрите звернення до проводу Польської держави, духовних і культурних діячів та всього польського суспільства.
Про діяльність комісій Верховного Архиєпископства та пропозиції щодо відзначення Дня мирянина доповів отець Петро Рак,
керівник Відділу церковних комісій, а отець
Богдан Тимчишин та панство Роман і Наталія Прокопіви з Руху християнських сімей представили звіт про діяльність Комісії
у справах родин.
У розділі розгляду інших тем для обговорення було заслухано та схвалено звіт про

Відкрите звернення
до проводу Польської держави,
духовних і культурних діячів
та всього польського суспільства
(Продовження з 1 сторінки)
Убивства, катування, національне та релігійне приниження, соціальний визиск і депортації — нашим народам добре знайомі ці
слова. Пам’ятаємо кожне з них.
Доки житимуть наші народи, доти нам
болітимуть рани історії. Але житимуть наші
народи лише тоді, якщо, попри минуле, навчимося ставитися один до одного як рівні
побратими.
Найбільшим злом наших відносин була нерівність, що походила від бездержавності України. З приреченою послідовністю катастрофа
української державності вела до руїни державності польської. Ця закономірність є трагічною
аксіомою відносин України і Польщі.
Українській державі ще належить повною мірою сформувати цілісне й гідне
ставлення до минулих випробувань, їхніх
причин, власної відповідальності за минуле і майбутнє.
Польській думці належить повною мірою
прийняти самобутність української національної традиції як справедливу і гідну поваги
боротьбу за свою державність і незалежність.
Приймімо, нарешті, один одного і думкою,
і серцем. Найважливішим пам’ятником нашим націям стануть не локальні пантеони,
а простягнуті один одному руки.
Сучасна війна Росії проти України ще
більше зблизила наші народи.Воюючи проти України, Москва веде також наступ проти
Польщі і всього вільного світу.
Сьогодні нагадуємо про це з особливою
тривогою, аби застерегти політиків обох
держав від мови ненависті й ворожнечі, яка

може підмінити християнські почуття прощення і порозуміння. Трагедії минулого
потребують покаяння. Натомість, використання спільного болю для політичного порахунку зробить безконечними взаємні звинувачення. Кривда, відтак, повертатиметься
завжди — і проти могил, і проти пам’яті,
і проти майбутнього.
Закликаємо наших союзників, польське
державне керівництво та парламентаріїв,
зупинити будь-яку незважену політичну
декларацію, схвалення якої не вгамує біль,
а лише дозволить нашим спільним ворогам
використати його проти Польщі та України.
Не маймо сумніву: вороже тавро буде поставлено на обидві спільноти.
Пам’ятаймо також, що Київ і Варшава —
це стратегічна східна опора всієї Європи. Маємо усвідомити, що приклад нашого взаємного порозуміння здатен стати зразком для
всього європейського простору.
Напередодні меморіальних подій, що
з липня розпочнуться в обох державах, закликаємо повернутися до традиції спільних парламентських відозв, які не розділятимуть, а об’єднуватимуть нас у покаянні
і прощенні. Керуючись духом братерства,
закликаємо разом встановити спільний День
пам’яті за жертвами нашого минулого і віри
у неповторення зла.
Вічна та гідна пам’ять про наші святощі
залежить від великого і мудрого порозуміння
між нами, досягнутого назавжди.
Віримо, що наш голос буде почутий польським суспільством.
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діяльність Координаційної ради
з питань душпастирства у критичних ситуаціях, який склав її голова
— владика Богдан (Манишин).
Синод уважно заслухав отця
Богдана Праха, ректора Українського католицького університету, який
доповів про плани розвитку цього
церковного навчального закладу
і нові можливості служіння Церкві
й народу, котрі з цього випливають.
Члени Синоду заслухали інформацію про стан діалогу з УАПЦ(о)
після їхнього єпархіального собору,
яку повідомили Блаженніший Святослав і владика Василь (Тучапець)
та схвалили її.
Преосвященний владика Йосиф (Мілян), голова Пасторальноміграційного відділу Патріаршої
курії УГКЦ, доповів Синодові про
підготовку прощі українських емігрантів Європи до м. Фатіми (Португалія) та зустрічі Східних католицьких єпископів Європи у Фатімі,
яка відбудеться в жовтні 2016 року
й буде присвячена душпастирській
опіці східних католицьких мігрантів у західних країнах.
Синод перевірив стан виконання Пасторальної програми протидії гріхові корупції, виконання якої
було доручено Комісії «Справедливість і мир» у співпраці зі всіма іншими структурами Патріаршої курії
УГКЦ. Отець Олег Лука, заступник
голови Комісії УГКЦ «Справедливість і мир», і пан Петро Дарморіс,

викладач УКУ та представник Комісії УГКЦ «Справедливість і мир»,
подали звіт про стан реалізації цієї
програми та пропозиції щодо більш
ефективної її реалізації. Синод прийняв ці пропозиції та сформулював
у вигляді відповідних рішень.
Синод уважно розглянув питання та прийняв відповідні рішення
щодо капеланського служіння для
поранених у зоні АТО, яке доповідав отець Руслан П’яста, голова
Комісії у справах душпастирства
охорони здоров’я.
Отці Синоду заслухали та взяли до уваги звіт про стан втілення
Стратегії’2020 в Києво-Галицькому
Верховному Архиєпископстві, який
подав член робочої групи для впровадження стратегії УГКЦ «Жива
парафія» отець Михайло Гарват.
Члени Синоду Єпископів КиєвоГалицького Верховного Архиєпископства УГКЦ відреагували на злободенні події, пов’язані з пожежею
на Грибовицькому сміттєзвалищі
біля Львова, та прийняли відповідне звернення.
Сімдесят третю сесію Синоду
Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства Української Греко-Католицької Церкви вирішено провести в листопаді 2016
року.
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Ігор Юхновський, академік,
перший керівник Українського інституту національної пам’яті
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греко-католицької церкви
Святослав Шевчук
В’ячеслав Брюховецький, літературознавець, почесний президент
Національного університету
«Києво-Могилянська академія»
Іван Васюник, співголова Громадського комітету із вшанування
пам’яті жертв Голодоморугеноциду 1932–33 рр., Віце-прем’єрміністр України (2007–2010 роки)

Секретаріат Синоду Єпископів
Києво-Галицького Верховного
Архиєпископа УГКЦ

Милосердя
Не суди когось із пересердя,
Бог не всім по рівному дає,
Хто у серці має милосердя —
Той Закони Божі пізнає.
Не жалій ні кволим, ні калікам,
Не ховай добро в гнилі міхи
І Господь тобі добавить віку,
І простить тобі дрібні гріхи.
Розведи біду чужу руками,
Не пройди, коли комусь болить,
Ми усі щось губимо з роками
І під Богом ходим кожну мить.
Господь нас за руку світом водить,
Часто притискає до грудей,
Але милосердя нам приходить
Лиш від Богом посланих людей. (kalush)

Папський хрест Pro Ecclesia et
Pontifice редактору Благовіста
(Продовження з 1 сторінки)
Євген Попович та Вроцлавсько-Ґданський
Ординарій Владика Володимир Ющак.
Місячник Української Греко-Католицької
Церкви у Польщі «Благовіст» був заснований
у 1990 р., натомість його перше число появилося друком у січні
1991 р. Ініціатором
заснування часопису був парох грекокатолицької парафії
в Гурові Ілавецькому
о. Юліян Ґбур (він же
пізніше став ординарієм стрийської єпархії в Україні). У тому
часі до складу редакційного колективу
входили: о. Богдан
Панчак, Дарій Гаврилець, Любомира Тхір та Богдан Тхір. Часопис, що продовжує існування до сьогодні
(редагований в Гурові Іл.) інформує вірних
про найважливіші події з життя Церкви
в Польщі, Україні та діаспорі. Тут друкуються
матеріяли популярно-наукового характеру,
богословські, історчні тощо. Кожного року
редакція також друкує альманах «Календар
Благовіста», в якому поміщає обширніші
статті й шематизм УГКЦ в Польщі.

Свою працю при видавництві редактори
виконують на громадських засадах. Редакцію
на зустріч в Турні репрезентували о. префект
Богдан Панчак та ред. Богдан Тхір.
У слові до згромаджених в каплиці Конференційного центру EMAUS, де проходило
торжество, Митрополит Євген Попович підкреслив глибоке заангажування редакторів
у понад 25-літню громадську працю, їхню
ретельність, а також окремо відзначив інтеграційну роль часопису в житті вірних УГКЦ
в Польщі. Бажав редакторам дальшої успішної праці для загального добра.
*****
* Хрест «За заслуги перед Церквою і Папою»
(Pro Ecclesia et Pontifice) — державна нагорода
Ватикану; вважається шостою за старшинством нагородою Католицької Церкви.
Медаль «За заслуги перед Церквою і Папою» була заснована Папою Львом XIII 17
липня 1888 апостольським листом Quod
Singulari Dei Concessu з нагоди 50-річного ювілею його священичого служіння.
Нагорода вручається духовенству, а також світським особам, які мають не менше
45 років, і мають тривалі (не менше 25 років) заслуги і відзнаки в справі служіння Католицької Церкви та Святому Престолу.

У Відні католики та православні вперше спільно обговорили події
«Львівського собору» 1946 року

Чи лише полеміка?
2-4 червня 2016 року в університеті Відня відбулася міжнародна конференція «На шляху до
спільного наративу: «Львівський собор» 1946 року, його наслідки та вплив на сьогодення».
Для участі в заході були запрошені представники різних Православних Церков, греко- та
римо-католики з Австрії, України, Канади,
Німеччини, Франції, Ватикану, США та Росії.
Захід відбувся з ініціативи фонду Pro Oriente
(Відень, Австрія) у співпраці з Інститутом
східнохристиянських студій ім. митрополита Андрея Шептицького (Оттава, Канада). Метою заходу було обговорення подій
«Львівського собору» 1946 року з різних
перспектив.
В офіційному повідомленні йдеться про
те, що «протягом трьох днів учасники мали
нагоду представити свої доповіді і обговорити історичні, богословські і канонічні
перспективи подій 1946 року. Ситуацію розглядали в широкому контексті, починаючи
з ХІХ століття до 1989 р. В ході обговорення
історичних подій, сторони прийшли до висновку, що політичні та геополітичні чинники були вирішальними і грали надмірну роль
в плануванні і здійсненні «Собору», в той час
як теологічні питання були відсунені на маргінес, і перебували у тіні політичної ідеології.
Було також підкреслено необхідність критично підходити до конфесійної історії та дотримуватись принципів чесності та самокритичності при розгляді історичних питань».
За інформацією організаторів, сторони не
дійшли згоди щодо ролі Берестейської унії
1596 року в оцінці подій 1946 року. Російська
сторона, зокрема, наголошувала на прямому
зв’язку між цими подіями, натомість офіційний представник УГКЦ на конференції керівник Відділу зовнішніх церковних зв’язків
владика Борис Ґудзяк «підкреслив відмін-

ність історичного контексту 1946 року, зокрема, фактор тиску войовничого атеїстичного тоталітаризму».
Організатори також зазначили, що, не
зважаючи на запрошення і підтвердження
участі, офіційний представник Московського
Патріархату не прибув до Відня, а його доповідь було виголошено представником Української Православної Церкви (Московського
Патріархату). Через це дискусії, стосовно позиції російської сторони не відбулось.
Учасники заходу наголосили на необхідності спільного свідчення про Христа і місії
Євангелія в сучасному світі. «Всі учасники вважають, що прощення і примирення
є необхідними. Зустрічі на зразок цієї конференції та співробітництво у сфері освіти
і наукових досліджень, є найважливішими
елементами на шляху вироблення спільного
позаконфесійного наративу зі спірних питань історії, не тільки «Львівського Собору»,
але й історії християнства загалом», — зазначається в офіційному прес-релізі.
У коментарі РІСУ один з учасників конференції, редактор журналу «Патріархат»
Анатолій Бабинський зазначив: «Такі зустрічі
дають нагоду вивести обговорення цієї теми
з полемічного дискурсу. «Полеміка заради
полеміки» — це контрпродуктивний шлях
ходіння по колу. А серед людей доброї волі
в кожній з конфесій все ж є щире бажання
вийти з цього замкненого кола. Це можливо
зробити лише зустрічаючись особисто і обговорюючи складні питання, покладаючись
на роботу фахівців».
за ugcc.org.ua

У центрі: о. Богдан Панчак та ред. Богдан Тхір.

Спільне фото з єпископами та духовенством перед
реколекційним центром.

«Нашому Слову»
– 60 років
15–17.06.1956 — у Варшаві проходив перший установчий з’їзд за участі 239 українських делегатів, з яких 174 представляли західні і північні
воєвідства (жертви акції «Вісла»). Під час з’їзду засновано Українське
суспільно-культурне товариство, яке невдовзі об’єднало 170 гуртків розпорошених по всій Польщі; хоча Міністерство внутрішніх справ намагалося контролювати Товариство, проте воно все ж спромоглось зберегти
національну, культурну і релігійну ідентичність української спільноти.
15.06. — вийшло перше число тижневика «Наше слово».
(Із редакційної сторінки «Нашого
Слова») ...появилося на хвилі т.зв.
політичної відлиги середини 50-х
років ХХ століття останнім з групи часописів, призначених для національних меншин. Перше число
вийшло з друку 15 червня 1956
року, тобто напередодні установчого з’їзду Українського суспільнокультурного товариства. Після
утворення організації воно стало
пресовим органом Головного правління цієї організації. До жовтня
1956 року виходило двічі на місяць,
відтак щотижня. Першим головним
редактором був призначений Микола Щирба (1956–1958) — комуністичний діяч міжвоєнного періоду (Комуністичної партії Західної
України). Протягом перших місяців
свого існування одноразовий тираж
тижневика дорівнював понад 17
тис. примірників, причому у вигляді передплати було розповсюджувано близько 70% усього накладу.

Тижневик, за наміром тодішньої
влади, мав передусім виконувати
роль своєрідного транслятора між
владою й українським населенням,
зокрема пояснювати політику держави по відношенню до української
людності, насильно депортованої
у 1947 році в рамках т.зв. операції
«Вісла» з етнічних південно-східних
земель на північно-західні окраїни
Польщі. За задумом влади тижневик
мав сприяти економічній та суспільній стабілізації розпорошеного українського населення, заохочувати,
при незначній фінансовій підтримці,
розвивати рідну культуру й освіту,
а також поширювати інформацію
про громадсько-політичне та культурне життя Радянської України.
Однак в дійсності «Наше слово»
у цьому періоді перетворилося на
відкриту трибуну скарг і нарікань
українського населення на ситуацію,
в якій воно опинилося, на прояви
(Закінчення на 6 сторінці)
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Беатифіковані Папою
Іваном Павлом ІІ
(Продовження з 1 сторінки)
любов до людей усіх національностей та рятуючи від винищення євреїв. 30 грудня 1942
р. гестапо заарештувало його. У тюрмі отець
виявляв геройську мужність, рятуючи від
зневіри засуджених на смерть співв’язнів.
25 березня 1944 р. загинув мученицькою
смертю в концтаборі Майданек. У 1999 р. Єврейська рада України присвоїла йому звання
“Праведник України”.

Інші беатифіковані у 2001 р.
у Львові
Блаженний свщмч. Григорій Хомишин народився 25 березня 1867 р. у с. Гадинківці на
Тернопільщині. Після закінчення Духовної
семінарії прийняв св. Тайну Священства.
Продовжував студіювати богословські науки
у Відні (1894-1899). У 1902 р. митр. А. Шептицький призначив о. Григорія ректором
Духовної семінарії у Львові. Інтронізація
о.Григорія на Станіславівського Єпископа
відбулася в 1904 р. в соборі св. Юра. У 1939
р. уперше арештований НКВД. Удруге його
арештовали в квітні 1945 р. і вивезли до
Києва.
Помер 17 січня 1947 р. у в’язниці НКВД
м. Києва.
Блаженний свщмч. Йосафат Коциловський
народився 3 березня 1876 р. у лемківському с. Пакошівка. Теологічні студії закінчив
у 1907 р. у Римі і згодом, 9 жовтня, прийняв
св. Тайну Священства. Незабаром призначений віце-ректором і професором богослов’я
Духовної семінарії в Станіславові. 2 жовтня
1911 р. вступає на новіціят ЧСВВ. Його Архиєрейські свячення відбулися 23 вересня
1917 р. в Перемишлі. У вересні 1945 р. був
ув’язнений польською владою.
Помер 17 листопада 1947 р. у київській
в’язниці.
Блаженний свщмч. Николай Чарнецький
народився 14 грудня 1884 р. у с. Семаківці,
Городенського повіту. Після закінчення Духовної семінарії був висвячений на священика 2 жовтня 1909 р. Захистив докторат
з догматики у Римі і був духівником та професором Духовної семінарії в Станіславові.
У 1919 р. вступив на новіціят оо. Редемптористів у Збоїськах біля Львова. У 1926 р. Папа
Пій XI назначив його Апостольським візитатором для українців Волині і Полісся. Архиєрейські свячення відбулися 2 лютого 1931 р.
в Римі. У період першої більшовицької окупації митр. Андрей Шептицький призначив
єпископа Чарнецького Апостольським Екзархом Волині та Підляшшя. 11 квітня 1945
р. був арештований НКВД і засуджений на 6
років каторги в Сибіру.
Помер 2 квітня 1959 р. у Львові.
Блаженний свщмч. Климентій Шептицький, молодший брат Слуги Божого митрополита А. Шептицького, народився 17 листопада 1869 р. у с. Прилбичах Яворівського
повіту на Львівщині. Вступив до монастиря
св. Теодора Студита в старшому віці (у 1911
р.), відмовившись від успішної світської
кар’єри. Богословські студії здобував в Інсбруці. 28 серпня 1915 р. прийняв св. Тайну Священства. Був довголітнім ігуменом
Унівської Лаври, а з 1944 р. став її архимандритом. Під час другої світової війни давав
притулок переслідуваним євреям. 5 червня
1947 р. його арештовало НКВД та засудило
до восьми років каторги.

Помер 1 травня 1951 р. у Володимирській
тюрмі.
Блаженний свщмч. Іван Зятик народився
26 грудня 1899 р. у с. Одрехова Сяноцького
повіту (тепер територія Польщі). Після закінчення богословських студій у 1923 р. був
висвячений на священика. У 1935 р. вступає
до Чину Найсвятійшого Ізбавителя (оо. Редемптористів). Під час німецької окупації
призначений ігуменом монастиря в Тернополі. 5 січня 1950 р. арештований. Спочатку
відбував покарання в Золочівській тюрмі,
опісля вивезений в Озерлаг Іркурської обл.
У Велику П’ятницю 1952 р. його сильно катували. Помер 17 травня 1952 р.
Блаженний свщмч. Леонід Фьодоров народився 4 листопада 1879 р. у Петербурзі
у православній родині. У 1902 р. залишив
православну Духовну Академію і поїхав до
Риму, де прийняв католицьку віру. Студіював
в Ананії, Римі, Фрайбурзі. 25 березня 1911 р.
прийняв св. Тайну Священства в східному
обряді в Боснії. Там же в 1913 р. приймає постриження в монастирі студитів. Згодом повернувся до Петербургу, де був арештований
і висланий у Сибір. У 1917 р., у зв’язку з амністією, його звільнили від ув’язнення і призначили Головою Російської Католицької
Церкви східного обряду з титулом Екзарха.
У 1923 р. вдруге заарештовали, засудили на
10 літ і вивезли на Соловки, а опісля у Вятку.
Помер 7 березня 1935 року.
Блаженний свщмч. Яким Сеньківський
народився 2 травня 1896 р. у с. Гаї Великі на
Тернопільщині. Після завершення богословських студій у Львові був рукоположений
на священика 4 грудня 1921 р. Здобув ступінь доктора богослов’я в Інсбруці. Із 1923
р. проходить новіціят ЧСВВ у Крехові. Після складення перших обітів переведений до
с. Краснопуща на Тернопільщині, згодом с.
Лаврів на Старосамбірщині. 3 1931 р. до 1938
р. посідає різні пости в монастирі св. Онуфрія у Львові. А згодом у 1939 р. був призначений ігуменом монастиря в м. Дрогобичі.
26 червня 1941 р. арештовали більшовики,
а 29 червня, за переказами, зварений у казані
в Дрогобицькій тюрмі.
Блаженний свщмч. Віталій Байрак народився 24 лютого 1907 р. у с. Швайківці на
Тернопільщині. 4 вересня 1924 р. вступив до
монастиря оо. Василіян. Рукоположений на
священика 13 серпня 1933 року. Із 1941 р. —
ігумен Дрогобицького монастиря. 17 вересня
1945 р. НКДБ арештувало отця, а 13 листопада його засуджено на 8 років позбавлення
волі у ВТТ із конфіскацією майна.
Помер перед Пасхою 1946 року після
сильного побиття у Дрогобицькій тюрмі.
Блаженний свщмч. Василь Величковський
народився 1 червня 1903 р. у Станіславові. У 1920 р. вступив до Духовної семінарії
у Львові. У 1925 році зложив перші монаші
обіти в с. Голоско біля Львова в ЧНІ, прийняв
св. Тайну Священства. Єромонах Василь —
учитель і місіонар на Волині. У 1942 р. став
ігуменом монастиря в Тернополі, де в 1945
р. його було заарештовано та відправлено до
Києва. Смертний вирок замінено 10 роками примусової праці. У 1955 р. повернувся
до Львова. Архиєрейські свячення прийняв
у 1963 р. У 1969 р. повторно ув’язнений на
три роки.
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Помер 30 червня 1973 р. у Вінніпегу (Канада).
Блаженний свщмч. Андрій Іщак
народився 23 вересня 1887 р. у Миколаєві на Львівщині. Богословські
студії закінчував в університетах
Львова та Інсбрука. У 1914 р. здобув ступінь доктора богослов’я
в Інсбруцькому унівеситеті і був
рукоположений. Від 1928 р. викладав у Львівській Богословській Академії. Свої професорські обов’язки
поєднував із душпастирською працею у с. Сихові біля Львова, де його
і застала смерть.
Загинув від рук відступаючих
більшовицьких військових частин
26 червня 1941 року.
Блаженний свщмч. Григорій Лакота народився 31 січня 1883 р. у с.
Голодівка на Львівщині. Богослов’я
студіював у Львові. В 1908 р. був
висвячений на священика у Перемишлі. У Відні 1911р. здобуває
ступінь доктора богослов’я. Із 1913
р. — професор Перемиської Духовної Семінарії, а трохи згодом стає
її ректором. 16 травня 1926 р. приймає Архиєрейські свячення і призначений єпископом-помічником
в Перемишлі. 9 червня 1946 р. заарештований та засуджений на 10
років ув’язнення і вивезений до
Воркути.
Помер 12 листопада 1950 р. у с.
Абезь біля Воркути.
Блаженний свщмч. Микола Конрад народився 16 травня 1876 р. у с.
Струсові на Тернопільщині. Філософські і богословські студії закінчив у Римі, захистивши докторську
дисертацію. У 1899 р. рукоположений на священика. Учителював у Бережанській і Теребовлянській гімназіях. У 1930 р. митр. А.Шептицький
запросив отця-доктора викладати
у Львівській Богословській Академії, а згодом призначив його паро-

хом у с. Страдч біля Яворова, де
його і спіткала смерть. Загинув трагічно від рук більшовиків 26 червня
1941 року.
Блаженний свщмч. Петро Вергун
народився 18 листопада 1890 р. у м.
Городку на Львівщині. Здобув докторат з філософії, 30 жовтня 1927 р.
у катедрі св. Юра з рук митр. Шептицького отримав священичі свячення та призначення душпастирем
для українців-католиків з осідком
у Берліні; згодом стає Апостольським Візитатором у Німеччині.
У червні 1945 р. арештований і вивезений до Сибіру.
Помер 7 лютого 1957 р. у с. Ангарськ Красноярського краю.
26 липня 2004 року мощі о. Петра Вергуна прибули в Україну. 23
серпня 2004 року мощі Блаженного
були перенесені до Катедрального
храму Успіння Пресвятої Богородиці м. Стрий. 29 серпня 2004 року
частина мощей була перенесена
до храму Благовіщення Пречистої
Діви Марії м. Городок Львівської
області, де народився о. Петро. 14
жовтня 2004 року в Німеччину була
передана частина мощей о. Петра.
Вони покладені в Кафедральному
храмі Покрова Пресвятої Богородиці м. Мюнхен (Німеччина).
Блаженний свщмч. Зиновій Ковалик народився 18 серпня 1903
р. у с. Івачеві під Тернополем.
Вступив до Згромадження оо. Редемптористів, де 28 серпня 1926 р.
склав монаші обіти. Філософські та
богословські студії здобув у Бельгії.
Після повернення 4 вересня 1932
р. рукоположений на священика.
Працював на Волині. Арештовано
його у церкві 20 грудня 1940 р. під
час проповіді на честь Непорочного Зачаття Божої Матері. У 1941 р.
був розп’ятий на стіні тюремного
коридору по вул. Замарстинівській
(Бригідках).

Блаженний свщмч. Никита Будка народився
7 червня 1877 р. у с. Добромірка Збаразького
повіту. У 1905 р., після закінчення теологічних студій у Відні та Інсбруці, отримав священичі свячення з рук митр. А.Шептицького.
Єпископська хіротонія відбулася у Львові 14
жовтня 1912 р. Того ж року Апостольська
Столиця призначила його єпископом для
українців-католиків в Канаді. У 1928 р. стає
Генеральним Вікарієм Митрополичої Капітули. 11 квітня 1945 року ув’язнений більшовицькою владою на 8 років.
Помер 1 жовтня 1949 р. у таборі
Караганди.
Блаженна прпмц. Лаврентія Гарасимів народилася 31 вересня 1911 р. у с. Рудники Миколаївського р-ну Львівської обл. У 1931 р. вступила до Сестер Згромадження Св. Йосифа,
а у 1933 р. зложила свої перші обіти. У 1950
р. була арештована солдатами НКВД і вивезена до м. Борислава. Згодом її перевезли до
м. Томська. Здоров’я сестри вже було дуже
підірване. 30 червня 1950 р. дістала призначення в с. Харськ Томської обл. Жила в одній
кімнаті (перегородженій) із паралізованим
господарем, бо ніхто не хотів брати на квартиру хвору на туберкульоз. Багато молилася
і виконувала ручну роботу. Терпеливо зносила нелюдські умови життя.
Померла 28 серпня 1952 р. у с. Харському
Томської області.
Блаженна прпмц. Олімпія Біда народилася у 1903 р. у с. Цеблів Сокальського р-ну
Львівської обл. У ранньому віці вступила до
монастиря Сестер Згромадження Св. Йосифа. У 1938 р. була переведена до м. Хирова,
де стає Настоятелькою дому. У 1950 р. була
арештована солдатами НКВД і вивезена до
м. Борислава. Згодом її перевезли до м. Томська, а тоді до с. Харська. Терпеливо зносила
нелюдські умови життя.
Померла 23 січня 1952 р. у с. Харському
Томської області.
Блаженна прпмц. Тарсикія Мацьків народилася 23 березня 1919 р. у м. Ходорів Львівської обл. У травні 1938 р. вступає до Згромадження Сестер Служебниць Непорочної
Діви Марії. Після складення перших обітів
5 листопада 1940 р. працювала в монастирі.
Ще перед наступом більшовиків сестра склала обіти на руки свого духовного провідника
о. Володимира Ковалика (ЧСВВ), що жертвує
своє життя за навернення Росії, а також за
Католицьку Церкву. 18 липня 1944 р. більшовики мали намір знищити монастир. Зранку,
о 8 годині, радянський автоматник без попередження застрілив на фірті сестру, котра
на голос дзвінка відчиняла браму.
Блаженний свщмч. Микола Цегельський
народився 17 грудня 1896 р. у с. Струсові на
Тернопільщині. У 1923 р. закінчив теологічний факультет Львівського університету. 5
квітня 1925 р. митр. Андрей Шептицький рукоположив його на священика. Був ревним
душпастирем, дбав про духовність, освіту та
добробут своїх парафіян. Був парохом с. Сорока Грималівського деканату, де побудував
церкву. Після війни почалися масові репресії.
Отець до дна випив чашу залякувань, погроз
і побоїв. 28 жовтня 1946 р. був заарештований, а 27 січня 1947 р. Військовий трибунал
МВС Тернопільської обл. засудив отця на
10 років ув’язнення. Згодом був вивезений
у Мордовські табори, залишивши дружину,
двох синів і двох дочок. Жив у жахливих
умовах, у таборі суворого режиму с. Явас
(станція Потьма). Мучився від сильних болів нутрощів.
Помер 25 травня 1951 р., похований на
цвинтарі ст. Потьма.
Блаженний свщмч. Іван Слезюк народився
14 січня 1896 р. у с. Живачів на Станіславів-

щині. Після закінчення Духовної Семінарії
у 1923 р. був рукоположений на священика.
У квітні 1945 р. з рук Владики Григорія Хомишина отримав єпископські повноваження
на випадок арешту останнього. Був арештований 2 червня 1945 р., а 12 червня І946 р.
Військовий трибунал МВС Станіславівської
обл. засудив його на 10 років позбавлення
волі і переїзд у Воркутинські табори, куди
дістався на початку 1950 р. Звільнившись із
ув’язнення 15 листопада 1954 р., повернувся
до Івано-Франківська. У 1962 р. вдруге був
заарештований на 5 років позбавлення волі
в таборах суворого режиму. Після звільнення
30 листопада 1968 р. КДБ часто викликало
його на чергову „бесіду”. Останній виклик
був за два тижні до смерті. Повернувшись
звідти, зліг та більше не підвівся. Помер 2
грудня 1973 р. в Івано-Франківську.
Блаженний свщмч. Роман Лиско народився 14 серпня 1914 р. у м. Городку Львівської
обл. Студіював теологію у Львівській Богословській Академії. Разом із дружиною охоче
навчав молодь. Був рукоположений мирт. А.
Шептицьким 28 серпня 1941 р.
9 вересня 1949 р. був заарештований
НКВД і поміщений у тюрмі на вул. Лонцького
у Львові. Поширювались чутки, що молодий
отець Роман збожеволів від тортур і співав
у тюрмі на повен голос псалми. Також переказували, що його живцем замурували
в стіні.
Помер 14 жовтня 1949 року.
Блаженний свщмч. Олексій Зарицький народився у 1912 р. у с. Більче на Львівщині.
У 1931 р. він вступив до Духовної семінарії
Львівскої Архиєпархії УГКЦ. Св. Тайну Священства прийняв із рук митр. А. Шептицкого
в 1936 р. У 1948 р. був заарештований, засуджений на 10 років і вивезений до м. Караганди. Після свого звільнення й реабілітації
у 1957 р., розгорнув широку місіонерську
діяльність серед католиків візантійського та
латинського обрядів, за те й був іменований
митр. Йосифом Сліпим Апостольским Адміністратором Казахстану і Сибіру. Через 4
роки вдруге заарештований радянськими органами й ув’язнений на 3 роки. Але терміну
свого ув’язнення не відбув — помер 30 жовтня
1963 р. у таборі Долинка поблизу Караганди.
Похований там же, але стараннями общини
місцевих католиків, а також родичів та його
колишніх прихожан на Західній Україні, двічі
перезахоронений. Тепер спочиває на кладовищі у с. Рясна Руська Львівскої області.
Блаженний свщмч. Симеон Лукач народився
7 липня 1893 р. у с. Старуня Солотвинського
району Станіславівської обл. Походив із простих селян. У 1913 р. вступив до семінарії,
але перервав своє навчання на два роки через Першу світову війну. Закінчив свої студії
в 1919 р. Того ж року єпископ Георгій Хомишин висвятив його на священника. У грудні
1920 р. призначений викладачем морального
богослов’я Духовної семінарії в Станіславові
і там працював до квітня 1945 р. Є відомості, що того ж року його таємно (через переслідування) висвятив на єпископа Владика
Григорій Хомишин. 26 жовтня 1949 р. був заарештований органами НКВД і засланий на
10 років до Сибіру. Від ув’язнення звільнений
11 лютого 1955 р. Був священником у підпіллі, організовував нелегальні богослужіння.
У липні 1962 р. заарештований вдруге. Його
судили разом із іншим підпільним єпископом
Іваном Слезюком. У в’язниці важко захворів
на туберкульоз легень, що спричинило його
страждання й смерть. Помер єпископ Симеон
Лукач 22 серпня 1964 р.
Блаженний свщмч. Северіян Бараник
(ЧСВВ) народився 18 липня 1889 р.
24 вересня 1904 р. вступив до Чину Святого Василія Великого в Крехові і 16 трав-

ня 1907 р. склав свої перші чернечі
обіти, а 21 вересня 1910 р. — схиму
(вічні обіти). Св. Тайну Священства
прийняв 14 лютого 1915 р. У 1932
р. його призначили ігуменом монастиря оо. Василіян та парохом
церкви Святої Трійці в м. Дрогобичі. 26 червня 1941 р. заарештований
НКВД і ув’язнений до Дрогобицької
тюрми. Із того часу ніхто живим не
бачив. Після відступу більшовиків
люди бачили спотворене тортурами
тіло на території в’язниці.
Блаженний мч. Володимир Прийма народився 17 липня 1906 р. у с.
Страдч на Яворівщині. Після закінчення дяківської бурси служив
дяком і регентом в церкві с. Страдч.
26 червня 1941 року по-звірячому
закатований енкаведистами разом
з о.Миколою Конрадом в лісі, недалеко від села, як поверталися від
хворої жінки, котра потребувала
сповіді.
Блаженний свщмч. Теодор Ромжа
народився 14 квітня 1911 р. в багатодітній сім’ї залізничного службовця
в с. Великий Бичків на Закарпатті.
Після 4-х класової народної школи
в рідному селі продовжив навчання у Хустській Державній Реальній гімназії, яку закінчив у 1930 р.
з відмінним атестатом. Того ж року
з благословення владики-ординарія
Мукачівської єпархії ГКЦ Павла
Гебея був скерований у Рим в Колегію Германікум-Гунгарікум. Не закінчивши там курсу навчання, він
переводиться восени 1934 р. у Папську Російську Колегію (Русікум).
У 1935 р. приймає дияконські свячення, у 1936 р. — священичі. Разом
з тим продовжує навчання і в 1937
р. здає леценціат з богослов’я у Папському Григоріанському університеті. В цьому ж році повертається
на батьківщину для проходження
обов’язкового однорічного курсу
військової підготовки у Празькому
офіцерському училищі. З березня
по вересень 1938 р. — адміністратор гірських сіл Березова і Нижній
Бистрий Хустського району, далі —
кілька місяців служба в чеській армії

по загальній мобілізації і повернення до душпастирства в попередні
парафії. З вересня 1939 по 1944р.
— професор філософії та спіритуал
(духівник) Ужгородської Духовної
семінарії. 24 вересня 1944 р. — хіротонізований на владику-ординарія
Мукачівської єпархії ГКЦ.
Після зайняття Закарпаття радянськими військами та його офіційного приєднання до Української
РСР 29 червня 1945 р., в умовах посилення тиску і наступу на УГКЦ,
владика Ромжа всіляко підтримує
духовенство та своїх вірних, здійснює ряд великих архиєрейських
подорожей по єпархі (в цих архипастирських поїхдках він вбачав
дійовий спосіб урівноваження пропаганди проти Церкви, щоб укріпити своїх священиків і паству в вірі,
щоб витримали в вірності), а також
короткочасні поїздки, під час однієї
з яких 27 жовтня 1947 р. на нього
було вчинено заздалегідь спланований НКВД замах, а 1 листопада
1947 р. — отруєно в Мукачівській
лікарні.
Народжена у Львові, в Україні, блаженна прп. Йосафата (Михайлина) Гордашевська стала першою
членкинею згромадження Сестер
Служебниць Непорочної Діви Марії. Під її керівництвом семеро перших послушниць розпочали свою
духовну формацію. Вона започаткувала служіння в галузі освіти
й охорони здоров’я та наглядала за
відкриттям нових місій.
Протягом свого короткого життя сестра Йосафата багато терпіла
від нерозуміння, наклепів та чужого честолюбства. 7 квітня 1919
р. вона померла у тяжких болях,
спричинених туберкульозом кісток.
У листопаді 1982 р. земні останки сестри Йосафати були перенесені до невеликої каплиці в Генералаті Сестер Служебниць у Римі.
Сотні людей шукали її заступництва у своїх мирських і духовних
потребах. Генералат одержав численні свідчення про особливі ласки,
отримані завдяки її заступництву.
(ред)

Бартошицькі діти

дякували Богові за Маму
У неділю 22.05.2016 у церкві в Бартошицях діти з української школи
подякували Богові за своїх матерів.
Вони в художній програмі висловили вдячність найдорожчій особі за
дароване життя, за щоденні молитви, за турботу, що не знає меж.
Діти готувалися до цього свята
під час уроків релігії та на зустрічах гуртка «Дару любові», які веде
с. Олени Манькут СНДМ. Вивчали
вірші, пісні, а ще
самі з великою
дбайливістю виготовили чудові
вітальні листівки і сувеніри. Таким чином вони
засвідчили своїм
рідним мамам
про свою повагу
та любов.

У програмі діти піснями вшанували також Небесну Матір, а їхні
мами у Господа просили благословення для своїх дітей.
Приємне враження зробила на
вірних ця щира дитяча програма.
Мами були вдячні дітям і сестрі
Олені за так гарну несподіванку.
А усі присутні на Літургії подякували дітям бурхливими оплесками.
(ДЛ)

№ 6 (306) 2016 р. «БЛАГОВІСТ» стор. 5

«Нашому Слову»
– 60 років
(Продовження з 3 сторінки)
національної дискримінації, на асиміляційну
загрозу, врешті було воно своєрідною збірною
заявою переселенців, які вимагали повернути
їх на рідні землі. Водночас тижневик відігравав дуже важливу роль єдиного і незаступного зв’язкового між розсіяними по всій країні
українськими громадами.
Протягом першого року
свого існування тижневик збагатився кількома
постійними тематичними сторінками, зокрема, для дітей — «Дитяче слово», для літераторів — «Літературна сторінка», для етнічної
групи лемків — «Лемківське слово», а також
окремими рубриками. У 1958 році у формі додатку до тижневика почала виходити «Наша
культура» — літературний і популярнонауковий щомісячник, який відіграв роль організатора й модератора української творчої
інтелігенції, особливо у сфері літератури, іс-

торії, мовної проблематики, мистецтва, культури; був також (з огляду на тогочасну ліберальність цензури) у міру затишним місцем
для публікацій чималої групи видатних творців тодішньої Радянської України, а також Чехословаччини й Румунії. У середині 60-х років
з «Нашого слова» виокремився черговий щомісячний додаток, а саме «Світанок» — газетка
для українських дітей, яка їх не лише розважала, а передусім учила рідної мови, часто-густо
переймаючи на себе роль першого і найчастіше єдиного вчителя.
У тижневику,
зокрема на початку його існування, появлялися й інші тематичні сторінки (часто
силоміць наказувані редакції) — сільськогосподарська, молодіжна, жіноча, але вони
не користувалися популярністю читачів
і згодом були ліквідовані. Незвичайною ди-

Бездоганність милосердя
(Продовження з 1 сторінки)
ж собору засудило «чистих», які відмежовувались від двоєженців і відпавших під час гонінь, вважаючи їх негідними приналежності
до Церкви. Щойно коли письмово підтвердять, що приймають і будуть слухняні вченню Церкви щодо двоєженців і відпавших,
яким встановлено покаяння і визначено термін прощення, ті «чисті» пресвітери зможуть
лишитися в духовному сані.
Християнин візантійської традиції чує
в літургії про бездоганність та близьку за
значенням досконалість. В Церковному правилі вранці на Утрені і ввечері на Вечірні,
і так само у Божественній Літургії, молиться
в першому проханні Просительної єктенії
про день/вечір «досконалий, святий, мирний і безгрішний». А в останньому просить
про християнську кончину свого життя, щоб
була «безболісна, бездоганна і мирна», і щоб
на страшному суді Христовому можна було
дати добрий звіт. Бездоганність зі страшним
судом пов‘язують не тільки слова, а й іконографія. На західній стіні храму традиційно
розміщувано ікону страшного суду, аби, вертаючи до світу, той, хто «Херувимів тайно
являв», пам‘ятав, що вирок на ньому залежатиме не від слів у храмі, але від діл у житті.
На іконі страшного суду є один дивний
персонаж. Це нагий чоловік, прив‘язаний
до стовпа, який знаходиться між небом і пеклом. Напис біля нього сповіщає, що він давав милостиню, але був розпусником, і «за
милостиню бачить рай, але за розпусту терпить муки». Для проф. Юрія Новосільського ця постать є одним з «найглибших і найбільш таємничих іконографічних сюжетів
християнського мистецтва», оскільки стає
екзистенційним уявленням рівночасності
двох порядків дійсності — порядку добра
і зла. Перебуваючи між Новим Єрусалимом
і пеклом, отже двома станами, де час вже не
існує, милосердний розпусник стає символом
невирішеності, безладу, когось, хто чекає на
свою подальшу долю, на остаточне окреслення свого місця. Таким чином в есхатологію,
в остаточні рішення, введено елемент часу,
так «як наш досвід в кожній хвилині позначений знаменом вічності, свідомістю остаточних речей».

Церква називає літургію, зокрема Євхаристію, вершиною, до якої прямує її діяння, і водночас джерелом, з якого плине вся
її сила. На цій вершині чуємо прохання про
досконалість і бездоганність. Але ще частіше благання про милосердя, висловлене
всіма біблійними термінами: милосердя,
милість і щедроти. Вже в молитві першого
антифону сповідуємо, що Божа «милость
безмірна і чоловіколюб‘я невимовне», і просимо устами священнослужителя, який тихо
проказує: «вчини з нами і тими, що моляться
з нами, багаті милості Твої і щедроти Твої».
В молитві Трисвятої пісні священик просить:
«Сам, Владико, прийми і з уст нас грішних
Трисвяту пісню і посіти нас милостю своєю».
В молитві усильного благання, під час такої ж
єктенії, як і в багатьох інших місцях, милість
і щедроти є двома кроками, в яких Бог виявляє своє Чоловіколюбство: «Господи Боже
наш, усильне це моління прийми від слуг
твоїх і помилуй нас по великій милості Твоїй,
і щедроти Твої зішли на нас і на всіх людей
Твоїх, що очікують від Тебе багатої милості,».
Кома на закінченні речення не є помилкою,
але знаком, що молитва закінчується словами виголосу: «бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси, і Тобі славу возсилаємо, Отцю,
і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас,
і на віки вічні. Амінь».
На багатьох сторінках можна б аналізувати Божественні Літургії свв. Івана Золотоустого і Василія Великого, відкриваючи,
що прохання про актуалізацію милосердя,
втіленням якого була Пасха Ісуса Христа,
звучить безнастанно. Істина, до якої людина
доходить сама, є найбільш переконливою.
Отож візьмімо в руки молитовники і читаймо! Так само як і Євангеліє, щоб там, де Ісус
навчає про любов до ворогів, прочитавши
спершу у Матея «будьте досконалі, як Отець
ваш небесний досконалий»(5,48), дійти до
Луки і почути: «будьте милосердні, як Отець
ваш милосердний»(Лк 6,36). Не тільки Католицька Церква потребує бездоганних. Світ
як такий стане ще гіршим, якщо досконалість милосердя не стане прагненням його
мешканців.
о. Богдан Панчак
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вовижністю відзначалася проте рубрика матримоніальних оголошень,
яка за час свого понад чверть столітнього існування безперебійно
користувалася небувалою популярністю серед читачів, виконуючи подекуди роль своєрідного свата
для тисячі загублених у польському
морі українських душ, приводячи кількасот з них до заміжжя чи
одруження, причому найчастіше
із закордонним партнером українського походження.
Тижневик «Наше слово» з огляду
на свій зміст ніколи, на відміну від
часописів інших національних меншин, які до країн свого походження офіційно доходили, не отримав
згоди на розповсюджування в Радянському Союзі, у тому особливо
в Україні. Проте всупереч забороні
тижневик шляхом передплати рідними чи знайомити у Польщі або
на Заході потрапляв як в Україну,
так і до інших радянських республік, де тільки проживали депортовані у період сталінізму українці.
У середині 1960-х років тижневик,
одноразовий тираж якого перевищував 21 тисячу примірників, майже в 50% накладу йшов до читачів
на схід від Польщі. Факт великого
зацікавлення тижневиком невимовно тішив редакцію, хоч, з другого боку, з огляду на затримку на
кордоні часто придавав редакції чимало політико-цензурних проблем,
в результаті чого неодноразово
в митно-контрольних установах на
кордоні висилку затримували, а відтак конфіскували. За це, звичайно,
різко картала влада як шляхом загострення цензури, так і забороною друкувати матеріали деяких
авторів. Слід відзначити, що тиж-

невик мав численних читачів також серед західної діаспори на всіх
континентах.
Своє критичне ставлення
до тижневика влада відкрито продемонструвала в першій половині
80-х років, коли «Наше слово» опинилося в серйозних поліграфічних
клопотах, свідомо відмовившись
від надання допомоги редакції вирішити це складне питання. Наслідком цього було припинення
випуску «Нашої культури», відтак
«Світанку», урешті протягом кількох місяців не виходив також сам
щотижневик. В середині 90-х років
відновлено випуск додатку для дітей, натомість «Нашої культури»
воскресити так і не вдалося.
Після позачергового з’їзду
в лютому 1990 року Українського суспільно-культурного товариства і перетворення організації
в Об’єднання українців у Польщі
тижневик «Наше слово» припинив
виконувати роль пресового органу
нової структури, приймаючи формулу українського тижневика. Натомість Об’єднання українців у Польщі
перейняло на себе роль видавця.
Черговими головними редакторами «Нашого слова» були: Григорій
Боярський (1958–1963 і 1971–1980),
Мирослав Вербовий (1980–1991
і 2002-2006), Роман Галан (1993–
1994), Ігор Щерба (1995-2002). Від
серпня 2007 року роботою редакції
керував Ярослав Присташ. Протягом певних періодів (навіть кількарічних) посада головного редактора
не була заміщена. 
(ред)

Улюч кличе і єднає
Теплими погожими днями привітало Надсяння улючан та їх нащадків, які, як і щороку, приїхали до рідного села Улюча, щоб взяти участь
у святкуванні Вознесіння Христового на горі Дубник.

Ц

ьогорічні святк ування
проходили 11-12 червня.
У суботу 11 червня 2016
року в урочистості взяв участь
Високопреосвященніший Владика Євген (Попович), Митрополит
Перемисько-Варшавський. Спочатку Владика у співслужінні отців
Сяніцького деканату відслужив
Молебень до Богородиці перед капличкою у Грушівці — неіснуючому
вже селі. Після Молебня прочани
перейшли до Улюча на місце, де знаходився цвинтар і церква св. Миколая, зруйнована у 1947 році. На цьому місці Владика і отці відслужили
Панахиду за всіх померлих улючан.
На молитві був присутній о. Іван
Антонович — парох православної
парафії з Сянока. День закінчився
традиційним вже вогнищем над

Сяном, яке прикрасили своїм виступом колективи „Співанка” з Мокрого і „Лем ми” з Команьчі.
У неділю 12 червня на горі Дубник о годині 11.30 розпочалася
Служба Божа. Після Літугії була
відслужена Панахида за упокій
душі о. Івана Могильницького, о.
Михайла Вербицького, його батька
о. Михайла — пароха улючанської
парафії, а також Владики Юліяна
(Ґбура) і о. Євгена Кузьм’яка, які
відслужили на цьому місці першу по війні Службу Божу, і за всіх
од віку померлих душпастирів
і улючан.
На закінчення відбувся концерт
дуету бандуристок „Берегиня”
з Дрогобича, які виконали церковні
і народні пісні.
о. Микола Костецький

„Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя” (Мт. 5,7)

ХХІV Фестиваль Сакральної
Творчості в Білому Борі
У суботу 11 червня у Білому Борі відбувся ХХІV Фестиваль Сакральної Творчості УГКЦ
Вроцлавсько-Ґданської єпархії. Провідним кличем цьогорічного Фестивалю були слова з єавнгелії від св. Матея: „Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя” (Мт. 5,7)

У

цьому році зустріч дітей з деканатів:
кошалінського та слупського почалася від XXIV Фестивалю Сакральної
Творчості. Усіх учасників привітали зі сцени:
директор Катехитичного Відділу о. д-р Ярослав Роман та Протосинекл о. Митрат Богдан
Галушка з Кошалініа, який очолив молитву,
з якої почався Фестиваль та одночасно відрили XXIV Фестиваль Сакральної Творчості.
Опісля на сцені появилися наймолодші
учасники, які прибули з Кошаліна, Ґданська, Валча, Щецінка, М’ястка, Битова,
Божитухом’я, Лемборка, Члухова, Слупська,
Інська, Старгарду, Гожова Влкп. та Білого
Бору, з якого виступило кілька груп. Програма кожної групи була дуже різноманітна.
Провідною думкою Фестивалю був Рік Божого Милосердя, тому і наймолодші переказували це посланная, як завдання, що маємо
здійснювати у своєму житті кожного дня.
На завершення Фестивалю відбулося нагородження лауреатів художнього біблійного
конкусу: Бібілійні оповідання з Книги Буття.
Про це можна прочитати в окремій інформації на сайті cerkiew.net.pl. На закінчення Фес-

тивалю нагороджено усіх учасників, яких на
сцені було близько 130.
Потім відбулася ІІ частина зустрічі дітей.
Найперше був обід, а далі спільна молитва
у Церкві перед іконою Матері Божої Скитальців у санктуарії. Молебень до Богородиці очолив Протосинкел о. Митрат Богдан
Галушка у співслужінні отців: кошалінського
декана о. д-р Аркадія Троханівського та о.
Марка Сосницького — пароха Колобжегу.
У Молебні ми молилися за всіх учасників
З’їзду дітей, а о. Протосинкел подякував
всім учасникам та побажав успішного завершення навчального року та добрих канікул.
Після молитви перед церквою традиційно
всі станули до спільної знімки. Опісля відбулася розважальна частина, яку попровадили сестри: с. Меланія Кузьо та с. Анатолія
Маґура.
Слова подяки керую до оганізаторів о. д-р
Ярослава Романа та сестри Меланії Кузьо,
греко-католицької парафії в Білому Борі, дирекції І загально-освітнього ліцею ім. Тараса
Шевченка, а також до всіх опікунів, священиків та дітей і молоді, яка взяла участь у цій зу-

Публіка білобірського фестивалю.

Спільна фотографія на закінчення художньої програми.
стрічі дітей. Добродіями Фестивалю
були Ґміна Білий Бір, Молодіжний
Фонд Вроцлавсько–Ґданської єпархії (пожертви зібрані священиками

в часі душпастирських відвідин) та
благодійна німецька організація
RENOVABIS.
о. д-р Аркадій Трохановський

Проща до Лаґевник
21 травня відбулася проща греко-католиків Словаччини та Польщі до Санктуарію Божого
Милосердя у Кракові — Лаґевниках, одного з найбільших паломницьких центрів Європи.

З

аходи почалися в год. 9-00 у Базиліці
Божого Милосердя. Після привітань паломників, владика Володимир (Ющак) —
єпарх Вроцлавсько-Гданський та владика Мілян (Лях) — єпископ помічник Пряшівської
Архиєпархії, відслужили „Акафіст на благословення родин”. Це богослужіння відслужено
в ураїнській та словацькій мовах. Опісля служилася Архиєрейська Служба Божа, яку очолив Митрополит Перемисько-Варшавський
— Кир Євген (Попович) у сослужінні Архиєпископа Кир Івана (Бабяка) — Митрополита
Пряшівського, владики Володимира (Ющака)
— єпарха Вроцлавсько-Гданського, владики
Браєна (Байди) — єпископа Саскатунського,
владики Міляна (Хаутура) — єпарха Кошицького і священиків, яких прибуло біля 150.
Проповідь до паломників, яких нараховано

приблизно біля 5,5 тис., виголосив Архиєпископ Іван Бабяк, вказуючи на суть Божого Милосердя у житті кожного з нас.
Після літургії усі підкріпили себе обідом, щоб мати силу оглянути цілий комплекс санктуарію. В год. 14-30, в каплиці св.
Апостола Андрія відслужено Молебень до
Божого Милосердя. Молебень співали питомці Люблинської Духовної Семінарії. Під
час Молебня, владика Володимир виголосив
коротку катехезу на тему Божого Милосердя.
Опісля владики наділили всіх учасників ювілейним відпустом і посвятили усі релігійні
сувеніри, які придбали прочани. На кінець
Митрополит подякував усім прибулим в цей
прекрасний день до Лагевник бажаючи тим
самим щасливого повернення.
о. Богдан Степан

Богослужіння очолює Митрополит Євген Попович.
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Вітаємо

о. Павла Старуха ЧСВВ
з Ювілеєм
20-ліття Священства!
Всечесніший Отче Павле!
У цей величний і святковий день прийміть від нас
найсердечніші вітання та побажання
усього найкращого.
Нехай Всевишній Господь Бог щедро
обдаровує Вас здоров’ям, щастям, радістю
і всіми Своїми ласками.
Нехай любов нашого Спасителя надалі наповнює
Ваше серце, а віра i надія ніколи не опускає.
Нехай Всевишній Господь Бог скріпляє Ваші
зусилля у дальшій священичій послузі
на благо нашої церкви і цілого
українського народу.
Нехай Матір Божа завжди Вас охороняє,
Господь Бог обдаровує своїм милосердям
і благословить Вам на многі і благі літа!
Управа Мазурського Відділу ОУП

Вітаємо

о. Декана Григорія
Столицю
з Ювілеєм 25-ліття
Священства!
Всечесніший Отче Декане!
Вітаємо Вас з Ювілеєм 25-ліття Священства!
У цей величний день такого гарного ювілею
прийміть від нас найсердечніші вітання
та побажання усього найкращого.
З висловами найглибшої пошани до Вас і Вашого
душпастирського служіння, бажаємо Вам
здоров’я, щастя, радості і щедрих Ласк Божих.
Нехай Всевишній Господь Бог обдаровує Вас добром, миром та своїм милосердям, додає християнської надії і благословить Вам у дальшій
священичій послузі на благо нашої церкви
і цілого українського народу.
Многая і благая літа, дорогий Отче!
Управа Мазурського Відділу ОУП

Запрошення
В суботу 09.07.2016р. відбудеться черговий

Відпуст у Хшанові.
Програма:
9.15 — Панахида за + о. Митр. М. Ріпецького
9.30 — Молебень до Матері Божої
10.00 — Архиєрейська Служба Божа
• посвяченя води
• почастунок для всіх
Сердечно запрошуємо!
Хшаново чекає Вас!!!
о. Григорій А. Столиця
і Рада Парафіяльна

Лауреати

Провінційна Капітула

художнього біблійного конкурсу:
„Біблійні оповідання з Книги Буття”

у Сестер Служебниць НДМ
в Польщі

організованого Вроцлавсько — ґданською
Єпархією
1. 30 травня 2016 р. Комісія оцінила праці зголошені
до художнього конкурсу, який зорганізував і відповідав за нього о. д-р Аркадій Трохановський.
2. Жюрі (пані Мирослава Шиманська — вчителька
художніх праць — Гімназія нр 2, Барбара Фреймут — вчителька Гімназії нр 2 у Валчі) вирішило
признати призи та вирізнення у кожній віковій
категорії.
3. У І віковій категорії — дітей дошкільного віку —
признано 3 головні призи та 3 вирізнення.
4. У ІІ віковій категорії — учнів І класу — вирішено
признати три головні призи та 3 вирізнення.
5. У ІІІ віковій категорії — учнів ІІ класу — признано
три перші місця та 3 вирізнення.
6. У ІV віковій категорії — ІІІ класу вирішено признати 3 головні призи та 3 вирізнення.
7. У V віковій категорії — ІV класу — признано три
перші місця та 3 вирізнення.
8. У VІ віковій категорії — V класу признано три перші місця та 3 вирізнення.
9. У VІІ віковій категорії — VІ класу — вирішено
признати три перші місця та 2 вирізнення.
10. У категорії учнів з Ґімназії — вирішено поділити
категорію і признати призи та вирізнення в двох
категоріях: учні І класу та учні ІІ-ІІІ класів.
11. До художнього конкурсу зголошено 136 праць.
12. Переможці конкурсу були нагороджені на Фестивалах Сакральної Творчості у Білому Борі 11 червня та в Лігниці 18 червня.
І. Діти дошкільного віку, Кл. 0–5 р.: 1. Оля Чернянська — Кошалін, 2. Лена Віерушевська — Познань, 3.
Дарія Святківська — Гожів Влкп.; вирізнення: Марта
Пашек — М’ястко, Єва Лізурей — Вроцлав, Павло Роса
— Щецін.
ІІ. Діти І класу початкової школи: 1. Домініка Цішек — Білий Бір, 2. Олександр Ратайчак — Кошалін,
3. Ігнаци Маєвський — Кошалін; вирізнення: Юстина
Косьор — Кошалін, Ігнаци Фелусь — Вроцлав, Давид
Олеснєвич — Лігниця.
ІІІ. Діти ІІ класу початкової школи: 1. Ксеня Шумилович — Щецін, 2. Ксеня Лайкош — Щецін, 3. Павло Комар — Вроцлав; вирізнення: Тома Поповчак — Лігниця,
Юлія Притула — Лігниця, Миколай Фелусь — Вроцлав.
ІV. Діти ІІІ класу початкової школи: 1. Юліян Маєвський — Кошалін, 2. Миколай Малиняк — Старгард, 3.
Филип Вуйтович — Вроцлав; вирізнення: Ганна Коцінська — Вроцлав, Амелія Стогній — Лігниця, Вікторія
Лучковєц — Зам’єніце.
V. Діти IV класу початкової школи: 1. Михайло Юрчишак — Вроцлав, Надія Заленска — Вроцлав, 3. Михайло Копилець — Лігниця; вирізнення: Мартина Розік
— Вроцлав, Ірина Шумська — Вроцлав, Павло Гнат —
Білий Бір.
VІ. Діти V класу початкової школи: 1. Анастасія Кілик — Познань, 2. Юлія Поповчак — Лігниця, 3. Ксеня
Марцішак — Старгард; вирізнення: Єлисавета Чайковська — Білий Бір, Іван Буковський — Лігниця, Оксана
Іваницька — Гданськ.
VІІ. Діти VI класу початкової школи: 1. Юлія Юрчишак — Вроцлав, 2. Филип Андруник — Вроцлав, 3.
Юлія Кисілевська- Вроцлав; вирізнення: Катерина Кубінська — Гданськ, Марко Кубінський — Гданськ.
Гімназія: Клас — „I”: 1. Анастасія Петрук — Білий Бір,
2. Агата Стависька — Лігниця, 3. Ольга Марцішак —
Білий Бір; вирізнення: Шимон Томашевський — Білий
Бір, Дамян Ющак — Лігниця, Вова Билс — Білий Бір.
Гімназія: Клас — „IІ-ІІІ”: 1. Дарія Гурчина — Білий
Бір, 2. Наталія Мазурек — Білий Бір, 3. Роксолана Малишевська — Білий Бір; вирізнення: Бакулін ЄвгенійБілий Бір, 2. Анастасія Скульська — Білий Бір.
о. д-р Аркадій Трохановський
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З 3 по 6 червня 2016 року у Домі Божого Провидіння
в Перемишлі проходила Провінційна Капітула Сестер Служебниць НДМ в Польщі.
Завданням Капітули було обрати новий провінційний
заряд на наступних 5 років, а також делегатів на Генеральну Капітулу Згромадження Сестер Служебниць
НДМ, яка відбудеться у 2017 році у Римі. Поряд з виборами завданням капітули, як найвищого законодавчого
органу на провінційному рівні є перевірка сучасного
стану Провінції, накреслення напрямів розвитку Провінції на наступних 5 років. У Провінційній Капітулі
бере участь Провінційний Заряд та 11 делегаток вибраних усіма сестрами у Провінції.
Провінційна Капітула розпочалася Божественною
Літургією, яку відслижив Митрополит Кир Іван Мартиняк, у каплиці сестер в наміренні Згромадження та
його розвитку прохаючи про нові покликання.
Просимо Господа особливого благословення та
світла Святого Духа для учасників Капітули для добра
Згромадження та Церкви на більшу Славу Божу, Честь
Марії і нам мир!
Сестри Служебниці НДМ

ПОДЯКА
Всечесним Отцям, Монахам, Монахиням, Вірним
УГКЦ та всім, хто привітав мене з нагоди
Воскресіння Христового!
За побажання та пам’ять про мене
сердечно Вам дякую та благословлю.
+ Архиєпископ Іван Мартиняк
Дорогому Отцю Пароху
ПАВЛУ СТАРУХОВІ
з нагоди 20 ліття священства
бажаємо Божого благословення
на многі та щасливі літа!
Хай доля дарує Вам повні щастям
священичі роки на славу Божу
та нашої Матері Церкви.
Вірні баньомазурської громади
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