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Колишні польські президенти,
міністри і політики написали листа

до братів-українців

«Дякуємо за Вашого листа і просимо вибачити кривди, завдані нашим братам-
українцям польськими руками», — так розпочинається звернення відомих польських 
політиків і громадських діячів до українського народу.

Проблемні правди
Заголовок і введення до однієї зі статей, яку надруковано у часописі «Ти-
ґоднік Повшехни» від 3 липня 2016 року, тільки підтвердили всі найважчі 
закиди на адресу цього періодику, що лунають від тих, хто вважає себе 
справжніми католиками: «Правди нізвідки», шість «головних правд віри, 
яких навчають кожну католицьку дитину у Польщі, від поколінь деформу-
ють нашу віру і зафальшовують образ Бога». Виявляється, що не тільки 
католицьку, в розумінні римо-католицьку, дитину у Польщі, але й греко-
католицьку в усьому світі.

Ювілей 20-ліття
Вроцлавсько–Ґданської єпархії

У 1996 р. на прохання синоду Єпископів УГКЦ буллею Папа Іван Павло ІІ 
покликав до існування нову церковну провінцію у Польщі: Митрополію Пе-
ремисько–Варшавську, яку утворили дві єпархії: архиєпархія перемисько–
варшавська та єпархія вроцлавсько–ґданська. У цому році припадає річниця 
20-ліття діяльності нових структур. У катедральному Соборі у Вроцлаві 
відзначено цю подію дводневними святкуваннями 24 та 25 червня 2016 р. 
Одночасно були вони поєднані з відзначенням 60-ліття фактичного діяння 
парафії при вроцлавському греко-католицькому соборі.

Торжественні святкування розпо-
чалися в п’ятницю о год. 9.30 Бо-
жественною Літургією, яку очо-
лив владика Володимир. Разом 
з вроцлавсько-ґданським єпархом 
служили священики, які прибули до 
Вроцлава з території обох єпархій.

Зараз після Служби Божої, в ка-
плиці Ґохберґа розпочався науковий 
панель, який вів др габ. Ярослав 
Сирник. Тематика панелю була при-
свячена ситуації греко-католицького 

душпастирства у Польщі, його до-
сягненням, невдачам та актуальним 
викликам. У дискусії взяли участь: 
владика Володимир, о. др Аркадій 
Трохановський, о. Андрій Михайли-
шин, о. диякон др Петро Сивицький 
та пані Дарія Мимка.

Завершальним акцентом першого 
дня ювілейних святкувань була Вечір-
ня, яку очолив владика Володимир 

(Закінчення на 3 сторінці)

Привітання Митрополита Євгена перед капличкою у хшановському санктуаріюм.

Лист є відповіддю на звернення укра-
їнських інтелектуалів з проханням 
про прощення і примирення, яке на-

дійшло до Польщі у червні, повідомляє Ра-
діо Свобода. Автори звернення нагадують 
слова Івана Франка, сказані у 1894 році, 
про те, що серед слов’ян нема двох інших 
народів, які були б настільки близькими, 
як поляки та українці. «З часом, на наше 
спільне нещастя, на зміну єдності прийшла 
ненависть і націоналізм, а також їхня рідна 
дитина — злочин, — якого зазнали поляки 
та українці на Волині, у Східній Галичині, 
на Холмщині, у Бескидах та на Перемиській 
землі», — зазначено в листі. Тому, твердять 
автори звернення, вони дуже втішені лис-
том із України, де є слова «просимо проба-
чити» і в якому українці не уникають від-

повідальності за кривду, заподіяну полякам 
у сорокових роках минулого століття. «Ми 
також віддаємо шану жертвам братовбив-
чих польсько-українських конфліктів», 
— наголошується в документі. Польські 
політики і діячі закликали суспільства та 
парламенти обидвох держав не забувати, 
що Іван Павло ІІ, Єжи Ґедройць і Яцек 
Куронь закликали українців та поляків 
до примирення. На думку авторів листа, 
відшкодуванням провин у відносинах між 
двома народами повинно стати «кування 
справжнього братерства». Це потрібно ро-
бити «наперекір польській та українській 
малодушності, у добрі, але також у погані 
часи, які, можливо, починаються у нашій 

(Закінчення на 2 сторінці)

Будьмо сильні у єдності
Вже 69 раз у Хшанові, відпустовому місці греко-католиків на Вармії та Мазурах, зу-
стрілися віряни цілого регіону з нагоди празника святих Петра і Павла.

На прицерковному майдані, перед ка-
пличкою в суботу 9 липня молило-
ся близько одної тисячі паломників, 

що прибули туди разом зі своїми душпас-
тирями та Перемисько-Варшавським Ми-
трополитом Євгеном Поповичем. Присут-
ні були також запрошені римо-католицькі 
священики із сусідських парафій.

У слові до традиційно громадно при-
булих прочан Митрополит в пешу чергу 
згадав особу відданого священика та його 
духовну і просвітницку працю, о. Мирос-

лава Ріпецького, першого пароха Хшанова. 
Саме отець Ріпецький, як перший, зараз 
першого дня після примусового пересе-
лення тут весною 1947 року став правити 
богослужіння в обряді, в якому прийняв 
ієрейські свячення. Ці літургії безперервно 
продовжуємо правити до сьогодні.

У своїй проповіді Митрополит говорив 
також про реальні загрози, що несе їх су-
часний світ й які неоднократно доцільно 

(Закінчення на 5 сторінці)

Інколи богословські популярні 
статті читається як детектив. Так 
є з матеріалом авторства Яреми 

Пєкутовського. Як добрий слідчий, 
він скористався допомогою фахів-
ців і показав, що «Шість правд віри» 
є польським «внеском» у католицьку 
катехизу, найстарший слід якого від-
найдено у виданому у Вільні в 1833 
році катехизмі для молоді. В чому 
ж полягає їхній негативний вплив? 
Спершу пригадаймо їх: «1. Є один Бог, 

що все створив і всім управляє. 2. Бог 
— справедливий Суддя, який за добро 
нагороджує, а за зло карає. 3. Є три 
Божі Особи: Бог Отець, Бог Син і Бог 
Дух Святий, тобто Пресвята Трійця. 
4. Син Божий став людиною і вмер 
на хресті задля нашого спасіння. 5. 
Людська душа безсмертна. 6. Божа 
благодать необхідна для спасіння». 
Найважливіший закид стосується 

(Закінчення на 8 сторінці)
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спільній Європі, над якою нависла загроза 
націоналізмів та російського імперіалізму». 
Підписанти звернення вважають, що небез-
пеку легше подолати разом. Вони написали: 
«Висловлюємо вам наше захоплення та солі-
дарність у боротьбі з агресором, який понад 
два роки окуповує частину української зем-
лі, намагаючись не допустити до здійснення 
вашої мрії про життя в об’єднаній Європі». 
Відкритого листа до «братів-українців» адре-
сували троє колишніх польських президентів 
— Лех Валенса, Александр Кваснєвський та 
Броніслав Коморовський. Крім них, звернен-
ня підписали колишні міністри закордонних 
справ Польщі Анджей Олеховський, Адам 
Ротфельд, Радослав Сікорський та Ґжеґож 
Схетина, який тепер є лідером найбільшої 
опозиційної польської партії «Громадянська 
платформа». Серед підписантів — такі відомі 
польські політики, як Павел Коваль і Ружа 
Тун, легендарні діячі «Солідарності» Владис-
лав Фрасинюк, Збіґнєв Буяк, головний редак-
тор видання Gazeta Wyborcza Адам Міхнік, 
головний редактор тижневика Newsweek 
Polska Томаш Ліс та інші.

Раніше в іншому дусі відповіли на листа укра-
їнських політичних лідерів, духовенства й ін-
телектуалів до польської громадськості про 
примирення двісті парламентарів від влад-
ної нині в Польщі партії «Право і справедли-
вість». Серед іншого, в авторів того листа 
викликала занепокоєння нинішня історична 
політика України, передусім «уславлення осіб, 
які відіграли неоднозначну роль у Другій сві-
товій війні». На початку червня, напередодні 
73-х роковин Волинської трагедії, українські 
політичні діячі, представники духовенства 
й інтелігенції звернулися до польської гро-
мадськості з відкритим листом примирення. 
Вони попросили пробачення у поляків, пообі-
цявши забути взаємні кривди. Також вони 
закликали не вдаватися до різких і непро-
думаних декларацій, які дозволять спільним 
ворогам використати його проти Польщі та 
України. Листа підписали, зокрема, колишні 
президенти України Леонід Кравчук, Віктор 
Ющенко, глава УПЦ Київського патріархату 
Філарет, глава УГКЦ Святослав Шевчук.

За ugcc.org.ua

За Матвієм, Марком та Лукою (Мт.17:1–
6, Мк.9:1–8, Лк.9:28–36), одного дня 
Ісус узяв із собою трьох апостолів: 

Петра, Якова та Йоана, — і привів їх на “ви-
соку гору”, яку часто ототожнюють з горою 
Фавор. Там на їхніх очах він “переобразив-
ся”: його вбрання стало сліпучо білим, а об-
личчя засяяло, мов сонце. Біля нього, уосо-
блюючи Закон і пророків, з’явився Мойсей 
та Ілля. Світла “ясна” хмара огорнула їх, 
а голос із тієї хмари промовив: “Це — мій 
улюблений Син, що я його вподобав: його 
слухайте” (Мт.18,5). Петро, думаючи, що 
остаточно надійшла година Божої слави та 
вічного святкування Кущів, хотів натягнути 
три намети. Але за мить апостоли не поба-
чили нікого, крім самого Ісуса (Мт.17,1–8). 
Розповідь про преображення подається між 
двома повідомленнями Ісуса про близьку 
смерть і воскресіння. У цій сцені присут-
ність Мойсея та Іллі поруч з Ісусом означає 
зв’язок між старим і новим Завітом. Світло, 
що переображує Ісуса, є водночас відобра-
женням божественної слави (як у випадку 
з Мойсеєм на горі Синай; Вих.34,29) і перед-
вістям слави його воскресіння. Вона не осяє 
його, допоки він не пройде випробування 
смертю. Троє очевидців Преображення Гос-
поднього стануть очевидцями агонії Ісуса 
Христа.

Відзначають з IV ст. Одне з дванадцяти 
найголовніших після Великодня свят схід-
ного літургійного календаря. Припадає на 
Успенський піст або Спасівку, проте цього 
дня дозволяється споживати рибу, олію та 
вино.

Народними назвами цього свята були 
Другий Спас або Яблучний Спас. Крім яблук, 
у цей день на церковну паперть приносять 

й інші плоди врожаю: горох, картоплю, огір-
ки, жито, ячмінь тощо. Все це священик по-
винен після обідні благословити і прочитати 
над ним молитву, за що вдячні прихожани 
наділяють його так званими начатками — по-
троху від кожного сорту з принесених пло-
дів. Освячення у цей день винограду і різних 
фруктів та овочів символізує розквіт і пло-
дючість усього створеного у безкінечному 
царстві життя.

У давнину в день Преображення Господ-
нього існував звичай наділяти плодами бід-
них та вбогих; звичаю цього дотримувалися 
так суворо, що коли дізнавалися про когось, 
хто не зробив цього доброго діла, таку лю-
дину вважали невартою уваги і припиняли 
з нею спілкуватися. Звичай наділяти бідних 
плодами садів та городів був колись мірою 
християнської моралі.

Колись до цього часу правовірні 
селяни не їли садовини, бо це вва-
жалося за великий гріх. Якщо ж 
все-таки хто-небудь не втримається 
і з’їсть яблучко до Спаса, відспоку-
тувати цей гріх можна було тільки 
тим, що сорок днів після Спаса не 
їсти жодного яблука. Особливо су-
воро дотримувалися цього правила 
ті, у кого вмерли діти-немовлята. Іс-
нувало повір’я, що «на тому світі» 
ростуть срібні дерева з золотими 
яблучками. Золоте яблучко дають 
лише тим дітям, чиї батьки дотри-
мувалися звичая не їсти яблук до 
Другого Спаса.

Другий Спас — це день поми-
нання померлих родичів. За народ-

ним віруванням, це третій вихід по-
мерлих на світ у весняно-літньому 
сезоні: (перший — у Страсний Чет-
вер, другий — на Святу трійцю).

Для господарів свято символізує 
закінчення жнив та завершення 
літа. Цього дня примічали погоду. 
Якщо день сонячний та безхмарний 
— осінь буде сухою. Якщо дощо-
вий — мокрою. Ясний день віщує 
морозну і заметільну зиму. Яка по-
года на Спаса — такою буде і По-
крова (14 жовтня). У деяких місцях 
України в цей час могли вже почи-
натися приморозки, тому й кажуть: 
«Прийшов Спас, держи рукавиці 
про запас!».

(ред)

Колишні польські президенти,
міністри і політики написали листа

до братів-українців
(Продовження з 1 сторінки)

Празник Преображення 
Господнього

Преображення Господнє — описане в Євангеліях таємниче преображення, явлення Боже-
ственної величі й слави Христа на горі Фавор (Табор). Також християнське свято (в укра-
їнській народній традиції — Яблучний Спас або Другий Спас), що відзначається на спомин 
про цю подію у житті Ісуса Христа 19 серпня (6 серпня за старим стилем).

ЗВЕРНЕННЯ
БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА
ТА ЄПИСКОПІВ УГКЦ У ПОЛЬЩІ

до вірних і всіх людей доброї волі з проханням 
про молитву за жертви польсько-українського 

протистояння

Всечесні отці!
Преподобні сестри!
Дорогі брати і сестри!

Другого червня 2016 року група 
українських релігійних, культур-
них і політичних діячів та Глави 
Українських Церков звернулися 
з відкритим Зверненням до про-
воду Польської Держави, духовних 
і культурних діячів та всього поль-
ського суспільства, в якому, згаду-
ючи Волинську трагедію, смерть 
невинних братів і сестер, написа-
ли: «Убивство невинних людей не 
має виправдання… Просимо про-
щення і рівною мірою прощаємо 
злочини і кривди, вчинені щодо 
нас, — це єдина духовна формула, 
що повинна бути мотивом кожно-
го українського і польського серця, 
яке прагне миру й порозуміння… 
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».

Уже багато років католицькі іє-
рархи польського і українського 
народів зустрічаються, підписують 
спільні декларації, щоб минуле, зо-
крема трагічні часи Другої світової 
війни, не стали каменем спотикан-
ня на дорозі до християнського 
співжиття наших народів. Восени 
1987 року, коли у Східній Європі 
ще панував тоталітарний комуніс-
тичний режим, у Римі зустрілися 
римо-католицькі єпископи з Поль-
щі і греко-католицькі ієрархи з діа-
спори, оскільки Церква в Україні 
перебувала ще в підпіллі. Примас 
Польщі кардинал Юзеф Глемп ска-
зав тоді: «Ми є винуватцями перед 
Богом, бо ми грішні; ми винуват-
ці перед братами, бо замало в нас 
любові. Ми винуватці перед вами 
— брати-українці, бо не вміли вті-
лювати в життя правди, яка випли-
ває зі святого Хрещення» (Промова 
в українській Колегії святого Йоса-
фата, 17 жовтня 1987 року).

Кожна Церква, вірна своїй місії, 
мусить беззастережно прийняти 
вчення Спасителя, що перед тим як 
приносити жертву Богові, потрібно 
спершу миритися з братом, який 
відчуває себе скривдженим (див. 
Мт. 5, 23–24). П’ятнадцять років 
тому, 27 червня 2001 року у Льво-
ві, перед Божественною Літургією 
за участю Папи Івана Павла ІІ, під 
час якої проголошено блаженними 
28 синів і дочок нашої Церкви, Бла-
женніший Любомир Гузар, будучи 
вірним Христовому навчанню, ске-
рував до Святішого Отця ось ці іс-
торичні слова: «Може, комусь буде 
видаватися дивним, незрозумілим 
і суперечливим у такий момент 
прославлення Української Греко-
Католицької Церкви згадування про 
те, що історія минулого століття на-
шої Церкви знала й темні і духовно 
трагічні моменти. Вони полягали 
в тому, що деякі сини й дочки Укра-
їнської Греко-Католицької Церкви, 
на превеликий жаль, свідомо і до-
бровільно заподіяли кривду своїм 
ближнім із рідного чи інших наро-
дів. За них усіх у твоїй присутнос-
ті, Святіший Отче, від імені Укра-
їнської Греко-Католицької Церкви 
прошу прощення в Господа, Творця 
і Батька нас усіх, як також у тих, 
кого ми, сини і дочки цієї Церкви, 
у будь-який спосіб скривдили».

(Закінчення на 8 сторінці)
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Початок літургії на початок ювілейних святкувань.

(Продовження з 1 сторінки)

Посвячення владиками пропам’ятного хреста.

Ювілей 20-ліття
Вроцлавсько–Ґданської єпархії

разом з о. Андрієм Михалишином та о. кан-
цлерем Павлом Добрянським.

Суботні святкування розпочалися ар-
хиєрейською Божественною Літургією 
під проводом Митрополита Перемисько-
Варшавського. Архиєпископ Євген Попович 
теж проповідував під час Літургії. До престо-
ла з Митрополитом приступили ще два вла-
дики: кир Володимир Р. Ющак та кир Петро 
Крик з Мюнхену та біля двадцяти п’яти свя-
щеників з обох греко-католицьких єпархій 
у Польщі.

Перед Божественною Літургією гостей 
привітали вірні та парох о. Андрій Миха-
лишин. Ювілейну Літургію очолив Ми-
трополит Перемишльсько — Варшавський 
Архиєпископ Євген Попович. До престола 
з Митрополитом приступили ще два влади-
ки: Єпископ Вроцлавсько — Гданський Воло-
димир Ющак та Егзарх для греко-католиків 
у Німеччині Петро Крик, який 17 літ був 
парохом у Вроцлаві. У Літургії співслужило 
також біля двадцяти п’яти священиків обох 
єпархій: вроцлавсько — гданської та пере-
мишльсько — варшавської.

Проповідь виголосив архиєпископ Євген 
Попович, якій сказав: Ювілей єпархії від-
бувається в день відання празника Зіслан-
ня Святого Духа. Можна сказати, що Третя 
Божа Особа ще раз скликала Церкву, щоб 
подякувати за її існування, за владик, за 
священиків та вірян. Митрополит пригадав 
слова Апостола Павла до Римлян: „Благодать 
і мир вам..., дякую за всіх вас, що віра ваша 
славиться по всьому світі.” Як зауважив Ми-
трополит, це прекрасна нагода подякувати 
всім, хто трудився, хто проповідував у цей 
жахливий час комуністичного періоду, коли 
то не мала права існувати Греко–Католицька 
Церква у Польщі. Пригадав священиків, ми-
рян, які вже у вічності, а які зберегли віру та 
невтомно працювали з народом. Виселення 
у 1947 р. вчинило велику кривду, воно про-
тивилося Божій волі, але завдяки всім, хто 
вистояв, вкінці визнано права до існування 
нашій Церкві. Почався процес нормалізації 
церковного життя. Найперше покликано 

єпископа для греко-католиків у Польщі в осо-
бі о. митрата Івана Мартиняка, який з 1992 
р. очолив Премиську єпархію. У 1996 р. Папа 
Іван Павло ІІ проголосив нову Церковну про-
вінцю у Польщі: Митрополію Перемисько-
Варшавську, яку утворили дві єпархії: пере-
мисько–варшавська та вроцлавсько–ґданська. 
Першим єпископом вроцлавсько-ґданської 
єпархії призначено о. митрата Теодора Май-
ковича. Пілся двох років і важкої недуги вла-
дика Теодор помер у 1998 р. У травні 1999 р. 
другим єпископом прголошено протоігуме-
на отців Василіян о. Володимира Р. Ющака, 
який невтомно упродовж тих літ дбав та 
надалі це робить і розвиває душпастирське 
життя в єпархії. Час його пастирювання, це 
оновлений собор у Вроцлаві, ново побудовані 
храми та парафіяльні доми в єпархії і багато 
різноманітних заходів, які допомагають, щоб 
проповідувалося Слово Боже та вело народ 
до спасіння. Це все засвідчує, що реалізується 
проект „Жива парафія”.

На завершення Літургії усім прибулим 
гостям подякував владика Володимир Ющак, 
який також пригадав історію покликання 
Вроцлавсько–Ґданської єпархії. Подякував 
за священиків, які працювали у вроцлав-
ській парафії та мирянам, які не дочекали 
цього Ювілею 20-ліття єпархії та 60-ліття 
вроцлавської парафії. Своє звернення до 
владики Володимира прислав Глава УГКЦ 
Патріярх Святослав Шевчук, а зачитав цього 
листа о. Євген Сухий. З черги Митрополит 
Євген Попович з нагоди ювілею Єпархії по-
дарував євангеліє від катедрального престо-
лу Перемишля для катедрального престолу 
Вроцлава.

На завершення Ювілею посвячено хрест, 
який стоятме перед вроцлавським собором. 
Мозаїку, яка буде прикрашувати цей хрест 
поклав художник Андрій Дудка зі Львова. 
Цей хрест, як сказав владика Володимир мав 
би також пригадувати всім людям, головно 
українцям які приїждждають до Вроцлава 
з України, що тут міститься східній, греко-
католицький храм.

о. д-р Аркадій Трохановський

Спільна світлина на закінчення святкувань.

ЗВЕРНЕННЯ
БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА
Преосвященному Владиці Володимиру (Ющаку),  

Єпарху Вроцлавсько-Ґданському, всесвітлішим отцям,  
преподобним сестрам, дорогим у Христі мирянам

Преосвященний Владико!
Всесвітліші отці!
Преподобні сестри! Дорогі миряни!

Мир Вам у Господі!

З нагоди святкування 20-річного ювілею 
Вроцлавсько-Гданської єпархії та 60-ліття 
катедральної парафії Воздвиження Чесного 
Хреста у Вроцлаві засилаю вам своє архиє-
рейське благословення із пагорбів нашого 
сивочолого Дніпра, на якому, як символ не-
розривної єдності всієї нашої Церкви, зведе-
но собор Воскресіння Христового.

Від себе та від імені Синоду Єпископів 
Української Греко-Католицької Церкви щиро 
вітаю вас із цими величними датами. Свят-
кування 20-ї річниці Вроцлавсько-Гданської 

єпархії — це великий знак присутності Бога 
серед тих, хто вірний Йому.

Всечесні отці, ви, що своєю невтомною 
працею, через молитву і служіння являєте 
потребуючим живого Христа та у співпра-
ці із Святим Духом служите дарами, якими 
кожного із вас Господь щедро наділив. Сьо-
годні вимолюю для Вас ревності у сповненні 
Вашого покликання.

Дорогі миряни, а особливо наша молоде, 
яка з відкритим і люблячим серцем при-
йняла Христа, дякую вам, що у сповненні 
Його заповідей прагнете жити у святості. 
Прийміть цього величного дня від мене 
щирі вітання. Вимолюю щедрих Божих да-
рів для вашого подальшого розвитку. Не-
хай милосердний Господь прийме всі ваші 
труди та жертви, які чините задля Його 

слави, та кожному із вас воздасть 
сторицею.

Цього дня разом з усіма вірними 
катедральної парафії Воздвиження 
Чесного Хреста у Вроцлаві заноси-
мо до Господнього престолу наші 
молитви, якими складаємо щиру 
вдячність Творцеві, який покликав 
кожного із вас через участь у пара-
фіяльному житті, стати причасни-
ком Його Святих Таїнств. Парафія 
є місцем, де ми через усиновлення 
в Таїнстві Хрещення стаємо Божими 
дітьми, де споживаючи небесну по-
живу — Тіло і Кров Господа нашого 
Ісуса Христа, виконуємо Його волю, 
«щоб були перед Ним ми святі й не-
порочні у любові» (1 Еф. 4).

Складаю вам щиру вдячність, що 
докладаєте зусиль, щоб ваша пара-
фія, перейшовши через сумні і ра-
дісні обставини свого становлення, 
у співпраці з вашими отця-
ми та Святим Духом сподо-
билась усвідомлення: «що 
ви — Божий храм, і Дух 
Божий у вас пробуває» (1 
Кор. 3, 16). Саме це є запо-
рукою вашого подальшого 
розвитку як живої парафії 
— місця зустрічі із живим 
Христом. Дякую вам, що ви 
зберегли свою літургійну 
і культурну єдність із ма-
тірньою Церквою в Україні, 
залишились вірними спад-
коємцями Хрещення свято-
го Володимира. Дякую, що 
своєю любов’ю і зичливіс-
тю ви створили умови, що 

кожен потребуючий, особливо по-
страждалий від військової агресії 
в Україні, отримує від вас солідар-
ність та підтримку.

Бажаю вам, щоб цей великий 
спадок ви передали молодому поко-
лінню, яке з Божого благословення 
так чисельно присутнє на теренах 
вашої єпархії. Нехай Бог, повний 
милосердя, скріпить Вас та пошле 
Вам свої прещедрі благодаті за мо-
литвами Пресвятої Богородиці, під 
особливу опіку якої поручаю кож-
ного і кожну із вас. Будьте й надалі 
для нашого народу та для усіх лю-
дей, серед кого живете та служи-
те, ясними світильниками Божої 
правди. Вимолюю для Вас рясного 
Божого благословення.

Благословення Господнє на Вас!

+ СВЯТОСЛАВ
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Бути оптимістом
Одною з точок програми святкування Ювілею 20-ліття Вроцлавсько–Ґданської єпархії 
була дискусія, яка мала показати різноманітність душастирських заходів та їх недоліки 
у Вроцлавсько–Ґданській єпархії а також визначити напрямки на майбутьнє. У неї взяли 
участь Владика Володимир Ющак, модератор зустрічі д-р габ Ярослав Сирник — праців-
ник вроцлавського відділу ІПН, Кошалінський декан о. д-р Аркадій Трохановський — парох 
Валча та Щецінка, о. диякон д-р Петро Сівицький — працівник КУЛ-у з Любліна, о. Ан-
дрій Михалишин — парох Вроцлава та Дарія Мимко з Києва — студентка Вроцлавського 
університету.

Дискусійна платформа — Вроцлав

Дискусія відбулася в каплиці Ґохбер-
ґа, яка відновлена великим зусиллям 
Владики Володимира. На початку усіх 

присутніх привітав та представив модератор 
Ярослав Сирник, а потім надав слово Владиці 
Володимиру, який розповів про душпастир-
ське життя Вроцлавсько–Ґданської єпархії. 
У своїй доповіді владика вказав на успіхи, 
якими є нові храми, яких побудовано 12, 
адаптовано 8 та 13 нових парафіяльних до-
мів. Одночасно єпископ звернув увагу на те, 
що на 55 парафій 27 не мають своїх церков 
і користаємо з латинських костелів. З черги 
великим успіхом є систематичність подій, 
які відбуваються в єпархії, організація двох 
соборів (2002 р., 2014 р.), однообразність 
в літургії, церковні ЗМІ (масс-медіа, єпархі-
яльний та парафіяльні сайти). Владика зер-
нув увагу на велику відповідальність вірян 
Вроцлавсько-Ґданської єпархії, які забезпе-
чують матеріяльно цю церковну структуру. 
Виклики: 1. Питання церковного календаря, 
щоб усі віряни мали змогу жити церковним 
життя і святкувати свята; 2. Еміграція з Укра-
їни — як притягнути їх до Церкви; 3. Брак 
покликань.

Після владики Володимира модератор Я. 
Сирник надав слово о. Андрієві, який роз-
повідав про душпастирський досвід пра-
ці у вроцлавській парафії. Навів приклади 
змішаних подруж, які віднашйли своє місце 
в УГКЦ, а також говорив про працю з но-
вою хвилею української еміграції. У неділю 
у вроцлавському соборі емігрантів з Украї-
ни набагато більше, як нащадків акції Вісла. 
У людей з України, звісно, що не у всіх, є різ-
не розуміння Церкви. Як зауважив о. Андрій 
необхідним було б на майбутьнє знайти на-
приклад штат для психолога, який працював 
би при парафії і служив порадою, тому що не 
у всьому може священик допомогти.

З наступним запитанням

звернувся ведучий до о. д-р Аркадія Троха-
новського: Валч це своєрідна парафія і дуже 
динамічна, якщо йдеться про душпастирське 
життя, але чи сьогодні можна сказати, що ця 
парафія старіється? О. Аркадій відповідаючи 
на це питання сказав, що це правильно по-
ставлене запитання і висновок лиш один: так, 
парафія старіється, а причина це: еміграція 
молоді в 80-тих роках до Канади та сучас-
на еміграція молоді до великих міст, студія, 
праця тощо. Подібно діється також у пара-
фії в Щецінку, хоч ця спільнота від вересня 
минулого року молиться у нововибудованій 
церкві. На жаль, у спільноті також видно 
більше старших осіб, як молодих. Це буде 
великий виклик на майбутьнє, як утримати 
свою церкву.

Другим питанням поставленим модера-
тором о. Аркадієві було питання душпас-
тирства дітей та молоді. Отець д-р Аркадій 
Трохановський звернув увагу, що нова цер-
ковна структура, тобто Вроцлавсьо–Ґдан-
ська єпархія має тут великі успіхи. У рамках 
душпастирства молді визначено напрямки 
діяльності: євангелізаційно–катехитичний, 
інтеграційно–спільнотний та скріплення 
національної ідентичності. Реалізуючи ці 
напрямки здійснюються такі заходи як: Фес-

тиваль сакральної творчості та зустріч дітей 
в Білому Борі, Фестиваль сакральної твор-
чості — зустріч дітей — у Лігниці, художні 
конкурси: біблійні, історичні, різдвяної від-
критки; Інтелектуальний конкурс — Біблійна 
олімпіада (з 2011 р.) — Познань, спортивні 
змагання (Білий Бір, Шпротава, з 2014 р. — 
Громадка), плавання на байдарках — Валч, 
літні табори для служащих (Білий Бір, Вроц-
лав, Лігниця), реколекції для матуристів, ре-
колекції для молоді в українських школах, 
школа іконописання — Білий Бір, Вроцлав; 
виїзди на Сарепту на Лемківщину. Успіхи: 
кожного року в заходах бере участь близько 
400 дітей; за час існування Єпархії це кілька 
тисяч учасників; у цих заходах бере участь 
друге покоління українців (найперше вони, 
як молодь, а тепер їхні діти); бере участь 
українська молодь з України, яка проживає 
у Польщі в парафіях Вроцлавсько–Ґданської 
єпархії, створення Молодіжного фонду свя-
щениками Вроцлавсько–Гданської єпархії, 
вкінці організація заходів кожного року та 
введення нових форм праці.

Викликами та напрямками на майбутьнє

залишаються: потреба нових покликань 
та заангажування молодих священиків, 
які внесуть „новий дух євангелізаційний” 
в душпастирську працю, а одночасно краще 
вміють зрозуміти виклики сучасності та за-
пропонують нові форми праці, заангажуван-
ня світьських мирян в працю з дітьми та мо-
лоддю, відкритість на українську еміграцію, 
праця над збереженням української мови 
(тут конечність співпраці з ОУП), фінансове 
забезпечення усіх заходів для молодді та ді-
тей — Молодіжний фонд, участь в заходах 
організованих Вселенською Церквою (Като-
лицькою), перевантаження осіб та якість цих 
заходів.

Після вислухання доповідей про душ-
пастирство на прикладі парафії Вроцлав та 
загальноєпархіальне на прикладі заходів для 
дітей та молоді слово надано студентці з Ки-
єва Дарії Мимці, яка вчиться та проживає 
у Вроцлаві. Її доповідь була дуже цікавою. 
Сама вона православна, але віднайшлася 
в Український Греко-Католицькій Церкві 
в Польщі. Чому? Тому, що вона — Церква 
українська. На чужині все рідне стає ще 
ближчим. Як зауважила, більшість українців, 
які приїжджають у Польщу це православні 
і не всім по дорозі до УГКЦ. Одночасно вони 
мають свої обмеження: необізнаність з кате-
хизацією, з Церквою і на основі того виринає 
боязнь. З точки зору пані Дарії потреба часу, 
щоб вони почали приходити до Церкви. Тра-
пляється також так, що приймають Церкву 
як суспільну організацію, яка має допомогти 
забезпечити їх соціяльні та матеріяльні по-
треби. Звісно, що це не завдання Церкви і та-
кож тут потреба часу, щоб поміняти своє ду-
мання. На завершення пані Дарія сказала, що 
хто має бажання знайти дорогу до Церкви, 
той знаходить і вона сама є цього доказом.

Черговою особою,

якій надано слово був о. диякон д–р Петро 
Сівицький з Любліна. У своїй доповіді гово-

рив про служіння у Церкві, особли-
во про місце диякона в літургічній 
послузі. Доповідь почав від звер-
нення уваги на дві традиції: норма-
тивну (візантийсько-слов’янську) 
та соціологічну (народню-бать-
кі вську). Диякон Сівицький за-
уважив, що вони розходяться і по-
треба однообразності. Що може 
допомогти наблизити до себе ці 
дві традиції? З точки зору диякона 
Сівицького, це дуже добре робить 
Регентський інститут у Перемишлі, 
якого немає у Вроцлавсько–Ґдан-
ській єпархії. Іншим, але дуже важ-
ливим питанням є відновлення по-
стійного дияконату в УГКЦ, але тут 
неамє піклування про покликання 
про дияконат. У східній традиції лі-
тургія є джерелом духовості, тому 
слід задбати, щоб у літургії був 
також диякон. У свідомості людей 
є зрозуміння, що на парафії мав би 
бути священик, дяк, але про дия-
кона ніхто не думає, а Церква рідко 
згадує про його служіння. Посту-
латом о. диякона Сівицького було 
прохання про молитви про покли-
кання в диякони.

Ведучий Я. Сирник

поставив питання відносно збе-
рігання української ідентичності 
у Церкві. Тут свій погляд висло-
вив о. диякон Сівицький, який за-
увжив, що слід врахувати позицію 
тих людей, для яких проповідуван-
ня Божого слова має відбуватись 
на зрозумілий мові. Церква має 
відчитати знак часу. Одночасно 
поставив запитання о. Аркадієві 
виявляючи свій сумнів, що у праці 
з молоддю бачить звернення біль-
шої уваги на справи національні, 
як на проповідування Ісуса Христа. 
У відповіді о. Аркадій пригадав три 
напрямки Душастирського відділу, 
а перше заложення це євангеліза-
ційно–катехетична формація мо-
лоді. Праця в українській Церкві, 
це праця в конкретному обряді, 
тобто українсько-візантійському 
і в такому дусі відбувається пропо-
відування і не треба переходити на 
іншу мову, тобто польську, закінчив 
о. Аркадій.

Після головної частини

модератор надав слово зібраним 
у каплиці особам. Своїми думками 
поділився о. Шимон Янковський: 
у праці з молоддю необхідно шука-
ти нових форм, особливу увагу тре-
ба присвятити студентам та прцю-
ючій молоді, а цього на сьогодні 
бракує, єпархіяльні санктуарія 
вчинити справді місцями молитви, 
утворити чоловічий монастир на 
території Вроцлавсько–Ґданської 
єпархії та поширювати регійні сай-
ти поміж вірними і задбати за духо-
вну літературу, яка буде відповідати 
потребам вірних.

На завершення зустрічі

підвів підсумок владика Володи-
мир Ющак. У своєму слові звер-
нув увагу на те, що існує проблема 
церковного календаря і до цього 
треба поставитися дуже серйоз-
но, дбаючи про духове добро ві-
рян. Іншим викликом є постійна 
християнська формація вірних, 
а у цьому дбайливість за зміша-
ні подружжя. Вони вимагають 
особливого піклування. У цьому 
питанні виринає також справа 
вживання польської мови в душ-
пастирстві. Владика звернув однак 
увагу, що хоч це залишається ви-
кликом, але не треба міняти мови 
в наших богослужіннях. З точки 
зору владики Володимира емі-
гранти з України відвідують наші 
Церкви, тому що ми не займає-
мося політикою, а голосимо Божу 
науку. І цього слід дотримуватися 
на майбутьнє. Бракує одночасно 
у Вроцлавсько–Ґданській єпархії 
постійних дияконів і, на жаль, ма-
ємо перевантаження осіб в душ-
пастирській праці, які змушені 
єднати адміністративні обов’язки 
з різноманітним душпастирством. 
Так діється тому, що бракує покли-
кань і в дикони і до священничого 
сану. На закінчення владика Воло-
димир Ющак зауважив, що попри 
різні недоліки, треба бути на май-
бутьнє оптимістом.

о. д-р Аркадій Трохановський

Зустріч жінок
У суботу 2 липня 2016 р. у Щецінку відбулася єпархіальна зустріч жі-
ноцтва з кошалінського та слупського деканатів. Це вже чергова фор-
маційна зустріч, яка у цьому році загостила до Щецінка. Для парафії, 
яка в минулому році освятила нововибудований храм, це особлива честь 
приймати гостей та активно включитися у загальноєпархіяльні заходи. 
У зустрічі взяли участь жінки з Кошаліна, Колобжегу, Тшеб’ятова, Бо-
болиць, Бялогарду, Щеціна, Старгарду, Інська, Валча, Члухова, Гданська, 
Битова, М’ястка, Білого Бору та Щецінка.

Зустріч почалася від Боже-
ственної Літургії у щеці-
нецькій церкві, яку очолив 

владика Володимир Ющак, у спів-
служінні отців кошалінського та 
слупського деканатів. У своєму 
слові владика Володимир звер-
нув увагу на реалізацію програми 
„Жива парафія — місце зустрічі 
з живим Ісусом Христом”. Кожна 
зустріч має збагатити духовно та 
допомогти оживити парафіяльні 
спільноти. За це відновлення ма-
ють також відповідати жінки, які 
в цей спосіб будуть допомагати 

священикам, підкреслив Владика 
Володимир.

Опісля у приміщеннях початко-
вої школи відбулася друга часина 
зустрічі. Жінки та присутні мали 
змогу вислухати три доповіді. Най-
перше про аспекти важливі для 
людського здоров’я говорила пані 
Бернардета Гріцман: Безсонність — 
хвороба цивілізацийна.

Другу доповідь виголосила пані 
Івона Марцішак: Дияконія жінок 
у Церкві. У доповіді звернула увагу 

(Закінчення на 8 сторінці)
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На майдані перед каплицею у Хшанові.

Перед початком процесії.

Будьмо сильні у єдності
провоковані мають на меті порізнити серед-
овища й народи.

— Дорогі брати й сестри. Дякую вам за 
присутність, дякую вам за віру, за добро й од-
ночасно прошу вас, не піддавайтеся жодній 
ворожій пропаганді, яка пробує зісварити 
нас з польським народом тут в Польщі. Чули 
ви про ексцеси, що мали місце в Перемишлі, 
коли ми йшли релігійною процесією з кате-
дрального собору на Пикулицький цвинтар. 
Група хуліганів прикрила нам дорогу. Хотіли 
зупинити процесію. Ми вистояли як Божий 
народ, бо в нас не було агресії, бо ми йшли 
молитовною ходою. І молитва перемогла. Ми 
у спокої пішли та віддали честь жовнірам 
української армії, які разом з Пілсудським 
захищали польську державу перед москов-
ською навалою.

Отже, що підкреслив Мирополит, нега-
тивним поставам ми повинні протистояти 

спільною молитвою та християнською по-
ставою, саме тим, що презентував собою не-
похитний отець Ріпецький.

Під час літургії Архиєпископ Євген По-
пович разом з паломниками молилися в на-
міренні о. Мирослава Ріпецького та його дру-
жини Євгенії, які похоронені у рідних Лісках. 
Потім ще Митрополит з присутнім духовен-
ством спільно посвятили воду, якою вірні на-
повнили принесені посудини й взяли з собою 
до своїх домів.

 
Свято, яке явиться одним з тих, що скріплю-
ють нас у вірі та національній свідомості, 
закінчилося спільною трапезою для палом-
ників підготованою парохои Хшанова о. Гри-
горієм Столицею, місцевими парафіянами та 
приятелями парафії.

Б. Тхір

Проти мирно-релігійної 
процесії

В процесії брало участь около 600 осіб, 
яку очолював владика Перемисько-
Варшавський Кир Євген Попович. 

На передодні цьогорічних святкувань була 
якась дивна і не зовсім зрозуміла напружена 
атмосфера в Перемишлі. Тому організатори 
ходи заздалегіть повідомили всі органи пра-
вопорядку, що планують провести процесію 
до Пикулич.

Коли процесійна колона, йдучи від собору 
св. Івана Хрустутеля, сходила вже з вул. Ба-
штової і переходила на вул. Словацького на 
неї накинулися нападники, деякі були у фут-
болках і намагалися брутально розігнати 
процесійний похід. В цій сутичці нападни-
ки поводилися вкрай агресивно, вигукуючи 
антиукраїнські образливі гасла типу ,,Бан-
дерівці та їхні прихильники — геть з Поль-
щі’’. Вдаючись до шарпанини з учасниками 
процесії турбували старших людей, шкільну 
молодь і духовенство. Особливе насильство 
вони виявили у відношені до 60-ти літнього 
мужчини. Побили його, здерли з нього ви-
шиту сорочку і подерли її на куски.

Поліція намагалася агресивних нападни-
ків втихомирити, але, на жаль, свідомо, чи 
ні, допустила їх в процесійний похід з їхні-
ми антиукраїнськими плакатами, на яких 
між іншим були образливі й компромітуючі 
написи, які зневажали учасників релігійної 
процесії.

В поході нападники дезорганізували 
процесійний захід і неустанно чинили про-
вокаційні, зачепні сутички з учасниками, 
що прямували на військовий цвинтар, який 
становить для них святе місце.

Пригадаймо. Український військовий 
цвинтар у Пикуличах, це передусім місце по-
ховання загиблих в’язнів табору військово-
полонених воїнів УГА й армії УНР. Історія 
цього місця, на якому знаходився конц-
табір, надзвичагно складна і драматична. 
Українські воїни УГА та УНР боролися так 
за інтереси України, як і Польщі після зради 
українско-польського договору. Майже 30 
тис. українських вояків знайшлися у цьому 
концтаборі полоненими. У ньому брак еле-

ментарних санітарних умов та довготривале 
погане харчування спричинилося до масової 
епідемії, яка довели до трагедії, у наслідок 
якої щодня помирало тут до 100 осіб. Щойно 
на початку 1921 р. табір було ліквідовано, але 
серед живих ув’язнених полонених залиши-
лося вже небагато.

Згодом була організована ексгумація 
і оформлено в тому місці цвинтар, який обго-
роджено і в центрі насипано курган, на якому 
встановлено пам’ятний залізний хрест з на-
писом: «Борцям за волю України». Автором 
пам’ятника була відома перемиська артист-
ка Олена Кульчицька. Кожного року на цей 
цвинтар ходила релігійна процесія і відправ-
лялися тут панахиди по загиблих героях, які 
боролися за волю України. Лише в часи кому-
ністичного свавілля від 1946 по 1989 рр, було 
заборонено громадмо відвідувати цвимтар. 
Навіть усунено конструкцію залізного хрес-
та і на цьому місці панував безлад. Завдяки 
перемишльському підприємцеві Ярославові 
Сидору в 1989 р. відновлено цвинтар і повер-
нулася традиція в першу неділю після Зеле-
них свят, стали відбуватися спільні україно-
польські процесії, де відбувалися урочисті 
панахиди. Назву «Український військовий 
цвинтар» встановлено в 1994 р.

Все, що вандали вчинили і чинять в Пере-
мишлі б’є в демокрацію і в першу чергу руй-
нує підставові поняття про толерантність 
і справедливість у Польщі. Не можна байду-
же приглядатися на кризу, яка породжує зло.

Варто відзначити, що Президія Польської 
Єпископської Конференції закликала до 
польсько-українського примирення, до якого 
також закликає духовенство УГКЦ і УПЦ КП 
та всі люди доброї волі стоять на становищі 
уникати всяких протистоянь.

У світлі написаного варто глибоко замис-
литися не так над минулим, а глянути в сьо-
годення і майбутнє. Варто глянути в стару 
історію Польщі, скроєну за імперським 
мисленням. Варто підкреслити істину, що 
давно наспіла пора вирватися із тенет цього 
наскрізь підступного міфу вищості і зарозу-

У Перемишлі 26 червня ц. р. агресивно налаштована група молодиків напала на мирно-
релігійну процесію УГКЦ і православної, яка прямувала вулицями міста на український 
військовий цвинтар, що знаходиться в Пикуличах.

Зловмисники пробують припинати процесію перемиськими вулицями.

мілоісті й невідмінно наспіла пора 
закінчити розпалювання ворожне-
чості між нашими народами. Уроки 
історії треба належно засвоювати 
так, щоб криваві сторінки ніколи 
не повторювалися серед наших 
народів.

Є знаменита прислів’я: ,,Згода 
будує, а незгода руйнує!’’ А на за-
кінчення тих роздумів варто навес-
ти знамениті слова американського 

президента Лінкольна, які він ви-
словив ще 1 грудня 1862 р. перед 
американським Конгресом, де між 
іншим сказав: ,,Ніхто з нас не захо-
вається від історії поза плечі своєї 
зарозумілості чи скромноті. Вогне-
нна проба, через яку ми пройшли, 
освітлює нашу славу і нашу ганьбу 
для майбутніх поколінь’’.

Ярослав Стех

Слово Митрополита до паломників.
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У Пєнєнжні відсвяткували 
два празники

Митрополит Євген Попович в порогах церкви в Пєнєнжні.

Свого владику вітають діти.

Привітати о. Маслея прибули віряни з парафій, в яких він працював.

Нагорода від Митрополита.

Вітання від Вармінсько-мазурського віце-маршалка Мирона Сича.

Подвійний празник відзначали в неділю 10 липня парафіяни парафії св. Архистратига Ми-
хайла у Пєнєнжні. Було це свято Христа Чоловіколюбця і водночас місцевий парох, отець 
Артур Маслей празнував 25-ліття своїх ієрейських свячень.

Цей святковий, врочистий день своєю 
присутністю удостоїли Перемисько-
Варшавський Митрополит Архиє-

пископ Євген Попович, отці ольштинського 
деканату та латинські священики чину Згро-
мадження Божого Слова (вербісти). Був та-
кож присутній отець з окупованого Криму та 
греко-католицький священик із Калініграда.

Отець Артур Маслей єрейські свячення 
прийняв з рук архиєпископа Івана Мартиня-
ка 22 червня 1991 року в Зеленій Горі після 
закінчення навчання у Католицькому уні-
верситеті в Любліні. Працював в Ельблонзі, 
Ґданську, Пасленку, Моронзі, Гурові Ілавець-
кому, Бранєві, Пенцішеві та Орнеті. Від 1993 
безперервно працює у парафії св. Архистра-
тига Михайла в Пєнєнжні.

У проповіді до вірян Митрополит нагадав 
про християнську любов, користуючися та-
кож прикладом посвяти тих молодих людей, 
що сьогодні боряться на сході України за-
хищаючи безпечне життя своїх співвітчиз-
ників в інших регіонах. Отже, підвалиною 
їхньої боротьби залишається безкорислива 
любов. А так же само і наш священик любить 

довірену йому паству, якою опікується, і для 
якої трудиться кожного дня, кожної хвилини. 
Між ними й отець Артур Маслей.

Характеризуючи отця пароха Пєнєнжна, 
Митрополит навів статиску, що мабуть най-
краще віддає дійсність. Отже за час свого 
служіння о. Артур Маслей встиг охрестити 
більше трьох соток дітей, повінчав понад 
двісті пар, попорощав зі світом більше чо-
тирьохсот приходжан, за час перебування 
у священстві відслужив у різних наміреннях 
більше 15 тис. Служб Божих.

Про добрі діла отця Маслея було ще бага-
то добрих слів від різних людей та престав-
ників різних організацій, з якими довелося 
йому у житті досі працювати, а кілька разів 
проспіване «Многая літа» засвідчило, що 
обраний отцем життєвий шлях правиль-
ний й усі бажають йому успішно йти ним 
у майбутнє.

За свою працю о. Артур Маслей удостоє-
ний був титулом протоієрея, та нагородже-
ний грамотою й золотим нагрудним хрестом 
з прикрасами.

Б. Тхір

Заява Блаженнішого Святослава
з приводу нападу на молитовну ходу в Перемишлі

З великим болем ми сприйняли звістку 
про те, що 26 червня, у Неділю всіх 
святих, на мирну релігійну процесій-

ну ходу в Перемишлі було вчинено напад 
з боку радикально налаштованих молодих 
людей.

Ця молитовна хода відбувається щороку, 
починаючи з 20-х років минулого століття. Її 
проводять для вшанування українських во-
їнів, які загинули в таборі для військовопо-
лонених біля Перемишля після завершення 
Першої світової війни і поховані на місцево-
му цвинтарі. Її не дозволяли проводити лише 
в часи комуністичного режиму.

Процесійну ходу очолював владика Євген, 
Архиєпископ і Митрополит Перемишльсько-
Варшавський УГКЦ. У ній брали участь свя-
щеники, монахи і монахині, учні місцевої 
української школи та кілька сотень вірних.

Ми рішуче засуджуємо такі прояви 
крайнього націоналізму. Така поведінка не 
сумісна з честю, гідністю і покликанням єв-
ропейського, а тим більше християнського 
народу.

Такі дії руйнують спільний європейський 
простір, стають причинами для розпалюван-
ня ненависті й незгоди, а тому створюють 
перешкоди для будування нашого спільного 
майбутнього.

Ми певні, що культурне, інтелектуальне 
середовище польського народу, як і церковні 
діячі теж рішуче засуджують подібні вчин-
ки. Ми і надалі будемо разом діяти в дусі 
польсько-українського примирення, яке ми 
спільно започаткували вже багато років тому.

Висловлюємо вдячність польським право-
охоронцям, які своїми професійними діями 
не дозволили ситуації вийти з-під контролю 
і процесія дійшла до своєї мети та молитва 
на кладовищі все ж відбулася.

Нехай у Рік Божого милосердя Господь 
Бог допоможе польському і українському 
народам поборювати всяку ненависть, до-
поможе нам прощати і просити прощення. 
А відтак, відповідно до заповіту святого 
Папи Івана Павла ІІ, гоїти рани нашого не-
легкого історичного минулого.

+ Святослав

Блаженніший Любомир
про волинську трагедію

Ті, хто нині роздряпує рани Волині, прагнуть не шукати порозуміння, а розпалювати емо-
ції. В ім’я майбутнього потрібно, щоб обидві сторони дійшли до розуму. Великим лукав-
ством є твердження, що тільки одна сторона — свята, а всі інші навколо неї — грішні, що 
інші повинні каятися перед «святими». Правда є такою, що в основі Волинської трагедії 
лежить обопільний гріх.

Це сказав Блаженніший Любомир, Архи-
єпи скоп-емерит УГКЦ, в інтерв’ю виданню 
«Наше слово». Розмова відбулася напередод-
ні чергової річниці трагічних подій на Волині 
1943 року.

Духовний лідер УГКЦ запропонував пе-
редусім поставити запитання: кому вигідно 
роздряпувати старі рани? «Те, що нині від-

(Закінчення на 8 сторінці)
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ЗВЕРНЕННЯ ВЛАДИК УГКЦ
У ПОЛЬЩІ

Слава Ісусу Христу!
Дорогі у Христі Брати і Сестри!

Від довгого вже часу ми є свідками великої 
мандрівки народів — втечі від війни, або біди 
людей з Близького Сходу, які примушені за-
лишати свої хати та рідний край. Їхня ман-
дрівка закінчується часто втратою найцінні-
шого добра, яким є життя своє, чи близьких 
осіб та розірванням в’язів з тим, що рідне 
і близьке.

Недоля сьогоднішніх втікачів наводить на 
думку лихоліття нашого народу, як у давні 
часи так і тепер. Українці розсіяні по цілому 
світі. Вони є в обох Америках, де перші еко-
номічні емігранти з Галичини прибули на по-
чатку ХХ століття в пошуках кращої долі. Ще 
скоріше багато наших співбратів доля приму-
сила шукати місця для себе та своїх близьких 
на південних територіях сучасних Балкан. 
Годі зчислити українців злочинно виселених 
на безмежні та холодні землі делекого Сибіру. 
Від біди та горя українці мандрували по ці-
лому світі також після Другої світової війни 
та знаходили для себе місце у різних країнах 
західного світу. Близько пів мільйона наших 
людей було переселених у половині сороко-
вих років минуло століття з рідних земель, 
тзв. Закерзоння, на Радянську Україну. Ре-
шта, біля 150-ти тисяч людей, були приму-
сово виселені з Лемківщини, Перемищини, 
Любачівщини на західні землі післявоєнної 
Польщі в наслідок акції Вісла.

На жаль, на цьому скитальщина нашого 
народу не закінчилась. Пам’ятаємо масо-
ві виїзди нашої молоді у вісімдесятих ро-
ках з Польщі до вільного світу. Залишило 
нас тоді майже ціле покоління молоді. Від 
дев’яностих років розпочалась мандрівка 
нашого народу з України, яка триває до сьо-
годнішнього дня. Мільйони людей у пошуках 
праці продовжують виїжджати з України на 
Захід та у різні інші частини світу, щоб за-
робити кошти на утримання своє і своїх 
близьких та забезпечити їм гідне життя. Нео-
дноразово відбувається це коштом великої 
внутрішньої травми з причини необхідності 
залишати своїх близьких та свій рідний край. 
Трапляється, що шукаючи кращої долі емі-
гранти гублять своє здоров’я або навіть жит-
тя. Ще частіше втрачають вони свої родини, 
які вбиває довга розлука.

Українців можна сьогодні зустріти, ма-
буть, у всіх країнах Західної Європи, Північ-
ної і Південної Америк та Австралії. Українці 
є також в Росії, в Азії, на Близькому Сході 
та на африканському континенті. В багатьох 
країнах, наприклад,

в Іспанії, Португалії та Італії, треба від 
самого початку творити структури нашої 
Церкви.

На наших очах сотні тисяч українців при-
бувають також до Польщі, щоб тут знайти 
працю, або розпочати навчання у вищих на-
вчальних закладах. Не дивує вже нікого, що 
на вулицях польських міст дуже часто чути 
українську мову, на рівні, або навіть й час-
тіше, як інші чужі мови. Також в багатьох 
наших церквах помітно збільшилось число 
вірних, які відвідують їх у неділі.

Радіємо з присутності у наших храмах по-
братимів з України та одночасно відчуваємо, 
що їхня присутність є для нас — нашої Свя-
тої Греко-католицької церкви, для мирянських 
організацій та для всіх українців, які народи-
лись і живуть в межах Польщі — одночасно 
великим даром і ще більшим викликом. Нео-

дноразово задаємо собі питання, яким чином 
можемо допомогти нашому народові, який так 
численно приїжджає з України до Польщі?

Даючи відповідь на це запитання усві-
домлюємо собі передусім, що новоприбу-
лі мігранти з України є для нас нашими 
братами-сестрами, яких ми зобов’язані при-
йняти з відкритими руками та гарячими 
серцями у наших парафіяльних спільнотах. 
Наші церкви є для вас, дорогі брати і сестри, 
відкритими і ми хотіли б, щоб ви почувались 
у нас, як у себе вдома. Хочемо зробити для 
вас відкритими також наші парафіяльні зали 
— світлиці, щоб ви мали можливість зустрі-
чатись не лише з співтоваришами по недолі 
у скитальщині, але також у спільноті з наши-
ми парафіянами, які народились та ціле своє 
життя прожили у Польщі. Тому звертаємось 
з закликом до наших священиків та мирян, 
щоб парафіяльні церкви і громади були від-
критими для наших братів і сестер з України 
та щоб парафіяльні спільноти були готовими 
прийняти з доброзичливістю кожну особу, 
яка приїжджає до Польщі з України. Заклика-
ємо також наше духовенство і наших мирян, 
щоб всюди там, де є така потреба, дати мож-
ливість новоприбулим з України зустрічатись 
в парафіяльних приміщеннях так, як це вже 
діється у багатьох наших парафіях. Там, де не-
має відповідніх світлиць потрібно прийняти 
відповідні заходи, щоб мати змогу користа-
тися з приміщень українських громадських 
організацій, якщо такі є, або з приміщень 
інших громадських організацій, чи з римо-
католицьких парафіяльних залів.

Однак найперше потрібно, щоб ніхто з осіб 
які приходять до наших церков, не почувався 
в них чужим, непотрібним та самотнім. Свя-
щеникам та парафіянам потрібно звернути 
доброзичливу увагу на кожного емігранта 
з України, який відвідає нашу церкву. Потріб-
но дати їм відчути, що вони знайшлися в ро-
дині близьких та прихильних їм осіб.

Ми однак є свідомі, ще не у всіх містах 
Польщі є греко-католицькі парафії. Коорди-
нати тих, які існують, можна знайти на на-
ших єпархіяльних сайтах: www.cerkiew.net.
pl та www.cerkiew.org, або на інтерактивній 
світовій карті нашої Церкви, приміщеній на 
загальноцерковному сайті www.map.ugcc.ua. 
Там подані координати багатьох наших па-
рафій в Україні, в Польщі та в інших країнах. 
Звертаємось з гарячим проханням до наших 
заробітчан з України, яким прийшлось шу-
кати праці чи науки у Польщі, подавати до 
єпископських Консисторій в Перемишлі та 
у Вроцлаві інформації де є вірні нашої Церк-
ви, які потребують душпастирської допомоги 
греко-католицького духовенства.

Наші парафіяльні спільноти повинні бути 
відкритими для вірних нашої Церкви з Укра-
їни, але також самі заробітчани повинні шу-
кати своєї церкви всюди там, де кинула їх 
доля. Як буде таке бажання і потреба то ми 
готові розпочати заходи, щоб відкрити нові 
парафії всюди там, де знаходиться громада 
новоприбулих. Контакт до наших єпископ-
ських Консисторій можна знайти на згаданих 
вище єпархіяльних сайтах.

Закликаємо також наших заробітчан 
з України активно включатись в життя на-
ших парафій у Польщі. Перш за все, запро-
шуємо до участі у щонедільних та святкових 
Службах Божих. Не можна присвячувати 
увесь час лише на працю та на збільшення 
заробітку. Потрібно призначити також час 
на відпочинок та на це, щоб згідно з Божими 

ДО ЗАРОБІТЧАН З УКРАЇНИ ЯКІ ЗНАЙШЛИСЬ НА
ТЕРИТОРІЇ ПЕРЕМИСЬКО-ВАРШАВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ

заповідями вшанувати святий день. 
Запрошуємо також громадян Украї-
ни, які перебувають тепер у Польщі, 
вкючатись у діяльність наших цер-
ковних хорів, парафіяльних душ-
пастирських рад та різних установ, 
які діють при парафіях. Також ви, 
заробітчани, маєте найкращий кон-
такт зі своїми співтоваришами заро-
бітчанської недолі, яким можете та 
повинні пригадувати про обов’язок 
відвідувати церкву та вести христи-
янське життя.

Батькам, які зі своїми родинами 
приїхали до Польщі з України, хоче-
мо пригадати, що їхнім обов’язком 
є, щоб їхні діти брали участь у на-
вчанні катехизму і то не лише до 
часу Першої Сповіді та Першого 
Причастя, але також протягом всіх 
класів початкової, гімназіяльної та 
середньої шкіл. Ваші діти повинні 
теж брати участь у вивченні рідної 
мови. Суботні школи знаходяться 
у всіх більших наших осередках. 
В іншому випадку може дійти до си-
туації, що Ваші діти, які народились 
в Україні, забудуть рідну мову. Сту-
дентську молодь з України гаряче 
запрошуємо брати участь у катехи-
тичних зустрічах організованих для 
молоді при наших парафіях.

Дорогі у Христі брати і сестри!
Наші предки, які майже сімде-

сять років тому були насильно ви-
селені в рамках акції Вісла з рідних 
земель і були приречені на повну 
асиміляцію, зберегли, у великій мірі, 
аж досі свою церковну і національну 
ідентичність. Завдяки цьому маємо 
сьогодні у Польщі Митрополію, 
дві єпархії та близько 150 парафій 
УГКЦ. Могло так статись тому, що 
наші предки були людьми глибокої 
віри, любили свою Церкву та мали 
в собі інстинкт самозбереження. 
Наші діди і наші батьки за всіляку 
ціну намагались в трудних часах 
комуністичного режиму творити 
парафіяльні структури рідної Церк-
ви, святкувати церковні празники 

у своїй церковні традиції та збері-
гати рідну мову у родинах.

Сьогодні така любов до Церкви, 
детермінація та інстинкт самозбе-
реження потрібні також вам, доро-
гі брати і сестри прибулі до Польщі 
з України, щоб перебуваючи поза 
батьківщиною не затратити своєї цер-
ковної та національної ідентичності. 
Воно може видаватись неможливим, 
але у практиці щоденного життя дуже 
легко забути про свою Церкву, забу-
ти свою рідну мову, виправдовуючись 
потребою доброго вивчення поль-
ської мови. За короткий час можете 
переконатись, що появиться пробле-
ма спілкування зі своїми дітьми у рід-
ній мові, а рідна Церква може стати 
для них чужою. Покидаючи фізично 
батьківщину можна також відчужи-
тись від неї душевно.

Однак закликаємо та запрошує-
мо всіх вас до наших церков головно 
тому, щоб ви, перебуваючи далеко 
від батьківщини, мали можливість 
користати зі Святих Таїнств у рід-
ному обряді, вести життя згідне 
з Євангелієм і Божими заповіддя-
ми та церковним вченням. Глибоке 
християнське життя допоможе вам 
також зберегти нерозривність по-
дружжя та єдність ваших родин.

Нехай Гоподь щедро благосло-
вить всіх вас, які змушені змірятись 
у своєму житті з заробітчанською 
долею. Просимо пам’ятати, що тут, 
далеко від ваших рідних хат, маєте 
близьких вам людей, які почувають 
себе синами і дочками цієї самої 
Церкви та цього самого народу.

З архиєрейським благословенням
+ Архиєпископ Євген Поповим

Митрополит 
Перемисько-Варшавський

+ Володимир Р. Ющак, ЧСВВ
Владика Вроцлавсько-Ґданський

Перемишль -Вроцлав,
дня 24 червня 2016 р.

Митрополит Євген Попович та владика Володимир Ющак.

Перемиський катедральний собор св. Івана Хрестителя.
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Проблемні правди
(Продовження з 1 сторінки)

мовчанки про Воскресіння Христове. Пасхальна тайна 
закінчується згадкою про смерть. Інший відноситься 
до «спіритуалізації» людини, яка має тільки душу, що 
немов логічно випливає з відсутності правди про во-
скресіння. А опитування показало, що правду про Бога 
як суддю запам‘ятало найбільше людей.

Отож «Шість правд віри» можна назвати «полоніза-
цією» католицької катехизи. Парадоксально пошукова 
система Ґуґл як друге українське джерело для них по-
казала сайт Бандерівець. Але вистачить взяти молитов-
ник «Прийдіте поклонімся», щоб побачити, що ними 
відкривається частина «Катехизмові правди», і щойно 
потім подається «Дві головні заповіді любові»!!! З тим 
більшою ревністю треба сягати до Катехизму УГКЦ 
«Христос — наша Пасха», в якому «Катихизмові прав-
ди» починаються заповідями любові, а «Шести правд 
віри» нема взагалі.

В цьому ж номері «Тиґодніка Повшехнего» єпископ 
Антоні Длуґош, відомий катехит, в інтерв‘ю, якому ре-
дакція дала заголовок «Відмовмося в катехизі від шести 
правд віри», однозначно називає помилкою використо-
вування шести правд віри в катехизі, і без найменшого 
сумніву радить забути про них. Як джерело нашої віри 
ченстоховський єрарх вказує Біблію. І тільки Біблію. 
Тут є він стовідсотковим латинником, бо характерною 
особливістю наших західних братів є те, що літургій-
ний аспект християнського досвіду не відіграє майже 
жодної ролі, коли треба сказати ким є, що зробив і ро-
бить для нас Бог.

Хотілось би сказати, що східний єрарх ніколи не 
забуде про lex orandi, правило молитви. Але, врахову-
ючи незмінне першенство шести правд віри в наших 
молитовниках, це була б пропаганда успіху. Ліком 
проти «деформації віри і зафальшовування образу 
Бога» є прискіпливе читання текстів нашої літургії. 
А в них все стосується Пасхи — Христового переходу 
через страсті і смерть до воскресіння. І нашої надії на 
тілесне воскресіння, якого завдаток ми отримали вже 
в таїнстві Хрещення. А щодо зла, за яке справедливий 
суддя має карати, чуємо чотирикратно протягом дня 
в молитві Часів, що добрий, довготерпеливий й много-
милостивий Бог «праведних любить, і грішних милує». 
Для справедливих має любов, для грішних милосердя. 
Хай правило молитви справді визначає цю найважли-
вішу правду віри — про Бога, який є любов.

о. Богдан Панчак

ЗВЕРНЕННЯ БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА 
ТА ЄПИСКОПІВ УГКЦ У ПОЛЬЩІ

(Продовження з 2 сторінки)

Дорогі в Христі! Майже 30 років люди доброї волі 
з обох наших народів хочуть достукатися до сердець 
усіх поляків і українців, щоб відкрити їх до прощен-
ня і примирення. Сьогоднішній момент у політичній 
історії Польщі і Європи видається особливо неспри-
ятливий для тих, хто не ідеалізує свого минулого. 
Давній ворог польського і українського народів, що 
може панувати над нами лише розділяючи нас, праг-
не роз’ятрити рани минулого, спровокувати новий 
виток напруги і ненависті між нами та зруйнувати 
наше спільне європейське майбутнє. Саме тому в цей 
Святий рік Божого милосердя прагнемо, щоб, за сло-
вами святого Папи Івана Павла ІІ, милосердне «про-
щення, отримане і дароване, було тим лікувальним 
бальзамом», котрий може оздоровити нашу історичну 
пам’ять та загоїти рани минулого.

Очікуючи відповіді на звернення українських ді-
ячів, які запропонували встановлення спільного дня 
пам‘яті за жертвами нашого минулого і віри в непо-
вторення зла, просимо, щоб у неділю, 10 липня, під 
час вшанування жертв Волинської трагедії 1943 року 
відправити панахиду за всіх, хто протягом століть за-
гинув внаслідок польсько-українського протистояння.

У заупокійних молитвах нашої традиції є такі слова: 
«Я образ несказанної Твоєї слави, хоч і ношу язви грі-
ховні. Ущедри Твоє створіння, Владико, і очисти Твоїм 
милосердям, і бажану батьківщину подай мені, і вчини 
мене знову жителем раю».

Хай правда про Божий образ, якого не може зни-
щити найтяжчий гріх, дає силу кожному християнину 
перемагати ненависть у собі. Хай надія на Боже мило-
сердя спонукає всіх до наслідування Чоловіколюбця.

+ СВЯТОСЛАВ,
Верховний Архиєпископ Києво-Галицький,

Отець і Глава УГКЦ

+ ЄВГЕН (Попович),
Архиєпископ і Митрополит 

Перемишльсько-Варшавський

+ ВОЛОДИМИР (Ющак),
Єпископ Вроцлавсько-Гданський

Київ-Перемишль-Вроцлав,
4 липня 2016 року Божого

Блаженніший Любомир
про волинську трагедію

(Продовження з 6 сторінки)

бувається, на 
мою д умку, 
є не спонтан-
ним, а керо-
ваним яви-
щем. За тим 
«хтось» стоїть 
— хто кон-
кретно, я не 
знаю. Багато 
хто каже, що 
за цим стоїть 

Росія. Може, за тим і стоїть Росія. А може, і хтось ін-
ший, бо не тільки Росії вигідно, щоб між нашими на-
родами не було миру», — сказав він.

Блаженніший Любомир пригадав історичне мину-
ле, яке передувало Волинській трагедії: «Коли нині на 
українців вішають найрізноманітніші гріхи, вчинені 
ними в час війни, мало хто говорить, що в ще мирний 
час, у 1938 році, сталося на Холмщині з православ-
ними церквами. Тільки дуже мудрі люди задумують-
ся над тим, якого болю було завдано православному 
люду і в що той біль трансформувався в час війни. Не 
були рідкісними випадки, коли під впливом часу війни 
творилося божевілля без особливої на це причини. Не 
тільки в нашій, а й у польський історії знайдете багато 
таких прикладів».

При цьому Архиєпископ Любомир зазначив, що 
хоча він сьогодні і не спілкується широко з людьми, 
проте, за його спостереженнями, «в Україні немає 
ґрунту для розвитку якихось антипольських фобій».

«З цього кола є вихід. Як я вже наголошував, його 
можуть знайти мудрі та відповідальні люди. Я впевне-
ний, що в кожному народі є мудрі люди, які мають силу 
та моральний авторитет, аби сказати: «Зупинімося, не 
робімо більше дурниць». Я маю на увазі людей, які ви-
ховували б молодь, дітей у дусі мудрості та любові до 
ближнього», — наголосив Блаженніший Любомир.

Департамент інформації УГКЦ

Зустріч жінок
(Продовження з 4 сторінки)

на важливу роль жінок, які дбали за розвиток цер-
ковного життя. Показала це на прикладі українських  
жінок таких як кнагиня Ольга чи Анна Ярославна 
в минулому. Пригадала також про сучасні героїні, які 
в часах ІІ світової війни та комуністичного режиму 
служили Церкві, як Марія Шведа чи багато монахинь 
та дружин священиків. Сама також поділилася досві-
дом свого життя, як дружина священика. На закін-
чення доповіді звернула увагу на це, що дияконія це 
найкраща служба, це чудове покликання. Заохотила 
жінок до творення молитовних товариств, які будуть 
служити для добра мирян та церкви.

Третю доповідь виголосив о. Марюш Дмитерко:

Східнє богослов’я подружжя (рефлексії після Синоду 
єпископів про родину). Звернув увагу на східній бого-
словській підхід до подружжя, який не був вивчений 
в часі асамблеї єпископів у Римі. Східнє богослов’я 
звертає увагу та Боже діяння в кожній сімі’ї. Ікона Пре-
святої Трійці має мати своє відбиття в родині. Завдяки 
подружжі маємо осягнути святість, так як монах, який 
присвятив себе для життя у монастирі.

У завершальному слові

владика Володимир Ющак говорив про найважливі-
ші події з церковного життя. Пригадав документ про 
прийняття Святого Причастя в часі Тайни Хрещен-
ня, а також про норми стосовно постів, який почали 
обов’язувати у Перемисько–Варшавській Митрополії.

Після доповідей о. д-р Аркадій Трохановський — 
парох Щецінка подякував прибулим гостям та усім, які 
допомогли у організації цього заходу. Опісля відправ-
лено подячний Молебень до Богородиці, які очолив 
владика Володимир. Потім у парафіяльному залі від-
булась інтеграційна зустріч.

о. д-р Аркадій Трохановський Преобразився Ти на Горі, Христе Боже, показавши 
ученикам Твоїм славу Твою скільки можна було. Не-
хай і нам грішним засяє Світло Твоє вічне молит-

вами Богородиці. Світла Подавче, слава Тобі.


