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Цьогорічна, багатолюдна проща світового українства на Гору Явір, що на Лемківщині, 
стала бесумнівно початком нового розділу у складній, але як же цікавій, повній різких 
поворотів історії існування цього місця.

Подолавши стрімкий підхід паломни-
ки, що прибули в п’ятницю 21 лип-
ня на Явір з усіх закутків Польщі, 

але також і України, Канади, США, навіть 
Австралії, взяли участь в архиєрейській 
літургії очоленій Патріярхом Української 
Греко-Католицької Церкви Блаженнішим 
Святославом Шевчуком.

Разом з Патріярхом перед престолом 
каплиці Покрови Пресвятої Богородиці 
встановленій на Святій Горі Явір моли-
лися: Архиєпископ Євген Попович — 
Перемисько-Варшавський Митрополит, 
Архиєпископ Іван Баб’як — Митропо-
лит Пряшівський, владика Володимир 
Ющак Вроцлавсько–Ґданський ордина-
рій, Архиєпископ Іван Мартиняк, влади-
ка Дімітріос Салахас — Апостольський 
Екзарх Греції, владика Володимир Груца 

— єпископ-помічник Львівської Архиєпар-
хії та представник Польського Єпскопату, 
владика Мар’ян Роєк й численних свяще-
ників з Польщі, України та Словачини.

Цього року, відзначаючи сумні, сімдесяті 
роковини переселенської акції «Вісла», па-
ломники молилися в особливо піднесених 
настроях, бо після довгих років нерівної бо-
ротьби, дане місце повернулося до давних 
власників. Бувало, що минулими роками, 
коли ми тут приходили з прощами з місць 
поселень, завжди появлялося тривожне за-
питання, чи будемо могли отримати на ко-
роткий час ключі від каплиці і відслужити 
літургію. А тут ніколи не було нічого пев-
ного. Цього ж року Свята Гора Явір та спо-
руджена на неї невлика каплиця, нарешті 

День незалежності

Історію України прийнято відра-
ховувати, як правило, з моменту 
створення Київської держави в IX 

столітті. Після занепаду цього держав-
ного утворення і розпаду на дрібні 
князівства, що його супроводжував, 
в XVII столітті утворюється Козацько-
Гетьманська держава, яка проіснувала 
до кінця XVIII століття, після чого, 
аж до XX століття, незалежної укра-
їнської держави не існувало.

Після революції 1917 року на Укра-
їну позначився підйом національного 
руху, що оформився в «Третій Універ-
сал» Центральної Ради 20 листопада 
1917 року і оголосив Українську На-
родну Республіку — УНР. В Універсалі 

було оголошено про свободу слова, 
друку, віросповідання, зборів, страй-
ків, скасування смертної кари.

Після відмови українського уряду 
прийняти ультиматум більшовицької 
Ради Народних Комісарів, в якому 
вимагалося дозволити їм ввести свої 
війська на Україну, а також не пропус-
кати на Дон білих офіцерів і козаків, 
почалася українсько-більшовицька 
війна. Військові успіхи більшовиків 
змусили керівництво УНР призвати 
на допомогу Німеччину.

З середини лютого 1918 року по-
чався наступ німецьких і українських 

Каплиця повернулася
до своїх первісних власників

(Закінчення на 4 сторінці)

(Закінчення на 2 сторінці)
День незалежності України — державне свято України, що відзначається 
щорічно 24 серпня на честь прийняття Верховною радою УРСР «Акта про-
голошення незалежності України», що прийнято вважати датою утворення 
держави Україна в сучасному вигляді.

Торжества на святій Горі Явір.

Невелике село Хшаново, яке розташоване у північно-східній Польщі, це місце 
дуже символічне для українських переселенців з 1947 року. Значення його для 
нашої закерозонської громадм годі переоцінити. А все це за справою переселе-
ного до цього села священика-подвижника, о. митрата Мирослава Ріпецького 
та його багатолітньої, невтомної праці, плоди якої збираємо і сьогодні.

Черговий вже раз гарного, со-
нячного дня, прицерковний 
майдан у Хшанові заповнився 

у празник святих Петра і Павла (15 
липня) прочанами, які прибули тут, 
щоби спільно помолитися зі своїми 
владиками й душпастирями, згадати 
б.п. отця митрата Мирослава Ріпець-
кого, інших видатних священиків, 
пов’язаних з цим місцем та відзначи-
ти 70-ту річницю депортаційної акції 
«Вісла».

Більше двох тисяч прочан перед 
каплицею привітав сьогоднішній 

парох цього паломничого центру о. 
Григорій Столиця. Запросив також 
до голосу одну з парафіянок, що до 
Хшанова була переселена з Лісок (гру-
бешівського повіту, де перед виселен-
ням парохом був отець Мирослав)) 
у тому самому часі, що о. Ріпецький.

Празничну літургію очолили 
чотирьох Владик нашої Церкви: 
Перемисько-Варшавський Митро-
полит Архиєпископ Євген Попо-
вич, Архиєпископ-сеньйор Іван 

Будьмо сильні нашою
вірою, любов’ю та надією…

(Закінчення на 3 сторінці)

Владики нашої Церкви разом з вірними у Хшанові.

УКУ відкриває Центр
Митрополита Андрея Шептицького
З нагоди 25-річчя УКУ в Україні з 9 до 14 вересня в університеті відбуватимуться 
заходи, які зможуть відвідати всі охочі. Святкування розпочнеться з освячення та 
відкриття Центру Митрополита Андрея Шептицького. У святковій програмі також 
концерт в Оперному театрі, паломницький тур духовними центрами Галичини, серія 
лекцій та дискусій тощо. Участь у публічних заходах 11–13 вересня є безкоштовною, 
та бажаючим потрібно буде зареєструватися.

Навчальний рік в Українському като-
лицькому університеті почнеться із 
відзначення завершення 7-літньої 

кампанії розвитку університету. «Наші ве-
ресневі дні святкування — це дні вдячності 

Богові, Церкві, усій українській громаді 
і неукраїнським друзям УКУ за великі бла-
гословення, які сплинули на університет 

(Закінчення на 4 сторінці)
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(Продовження з 1 сторінки)

повернулися до греко-католицької парафії 
у Висовій. А треба відзначити, що у минулому 
стояла вона пусткою, була складом місцевих 
пограничників та, нарешті, опинилася у во-
лодінні Православної Церкви.

Згідно історичних даних, об’явлення на 
Горі Явір почалися ще перед І світовою ві-
йною, проте: „Важлива подія мала місцe 21 
вересня 1925 р. коли то з відпусту на Словації 
повертали до свойого села дві жінки — Фірия 
Дем’янчук, Теодозія Дем’янчук — та з ними 
дівча Марія Гавлік. Повертаючись додому, 
коли перекрочили кордон, складали молитви 
подяки за це, що вдалося перейти щасливо 
і не зустріли пограничників. І сталося не-
передбачене: в часі молитви враз освітило їх 
яскраве світло. Таким ясним було воно, що на 
землі можна було стебла трави числити. У жі-
нок зродились сумніви, що це пограничники, 
які чекають, щоб їх заарештувати. Та, на їхне 
здивування, чекають вони кілька секунд, хви-
лину, але їх ніхто не затримав. І жадного го-
лосу не чути. Лишень преясним світлом вони 
освічені. Озираються навколо себе — нікого 
нема. Лишень вони три знаходяться в світлі. 
Із дива, що діється з ними, не можуть вийти. 
Що це за пречудове світло?! Такого вони зро-
ду ще не бачили. По закінченні молитви по-
вставали і світло вже згасло. Перейняті тою 
надприродною появою, подались додому. 
Незрозуміння той події спонукало їх знову 
прийти на те саме місце під вечір 22 верес-
ня 1925 р. Замість дівчини забрали з собою 
жінку на ім’я Марта Дем’янчук. Об’явлення 
Пресвятої Діви Фіриї не було одиноким. Від 
першої появи настає постійний контакт між 
Богоматір’ю і скромною особою Фіриї. При-
ходить Вона до побожної жінки раз на тиж-
день, у п’ятницю. І настає розмовний контакт 
між ними. А діється це, як розповідала Фірия, 
через сон. Вкінці Фірия отримала новий на-
каз: прийшов час поставити каплицю в честь 
Пречистої Діви Марії (…). Посвячення ка-
плиці відбулося 14 жовтня 1931 р. в свято По-
крови Пресвятої Богородиці. Довершив цьо-
го греко–католицькій єпископ з Перемишля, 
Владика Йосафат Коциловський. Очолив Він 
торжественну архиєрейську Службу Божу та 
вкінці посвятив каплицю та прилучив її до 
греко–католицької парохії св. Архистратига 
Михаїла у Висовій і зареєстровано це в день 
Покрови Пресвятої Богородиці, 14 жовтня 
1931 р.»

У слові до згромаджених перед каплицею 
Покрови Пресвятої Богородиці на Горі Явір 
21 липня 2017 р. Блаженніший Святослав, 
між іншими, відзначив: Сьогодні Пречиста 
Діва Марія привела нас до стіп Ісуса тут, на 
Горі Явір. Тут ми відчуваємо, що Господь Бог 
є разом з нами. Він нас ніколи не покидає. 
Сьогодні, у цій Божественній Літургії Він за-
прошує нас покласти до Його стіп усю нашу 
життєйську журбу і печаль, наші рани мину-
лого і наші труднощі сьогодення, наші страхи 
перед нашим майбутнім. Отут Він готовий 
нас слухати, нас приймати, нас сціляти, тут 
Він нам сьогодні хоче показати за посеред-
ництвом Пречистої Діви Марії, що ми є його 
народомю Ми є Божим народом, але тут Він 
нам хоче пригадати, що Він є нашим Богом. 
Історія цього місця є дуже глибока і дивна. 
Тут Пречиста Діва Марія простій жінці, ма-
ленькій дитині хотіла відкрити вічність, хо-
тіла наче б то приголубити свій народ, свою 
Лемківщину перед страшними подіями, які 
на неї насувалися, перед болями, страждан-
нями, втратою рідної домівки, рідної землі. 
Але тут Богородиця нам вкотре сповістила, 

що бе б ми не були, ми є Божим народом і ця 
земля, на якій ми стоїмо, є нашою. Сьогодні 
ми стоїмо на цьому місці і дякуємо Господу 
Богу і Пречистій Діві Марії за те, що нас не 
покинули в найтяжчих, темніших роках на-
шої новітньої історії. Сьогодні ми відчуваємо 
як ніколи, що сучасна людина, де би не шу-
кала, але тільки в Бозі знайде мир, повноту 
життя і своє щастя…».

Належить відзначити, що між тими, хто 
привітав Главу УГКЦ в порогах святоявір-
ської каплиці, Блаженнішого Святослава, 
були й члени родини Митрополита Андрея 
Шептицького, що приїхали з Варшави. Вони 
передали на його руки знак від американ-
ської організації боротьби з антисемітизмом 
— Митрополиту Андреяю Шептицькому за 
“відвагу та героїзм у порятунку євреїв” у часи 
Другої світової війни.

Після Божественної Літургії відбулося 
освячення джерельної води у місцевій кри-
ниці та, біля церкви, копій ікони Пресвя-
тої Богородиці, написаної згідно з описом 
очевидців.

Блаженніший Святослав з владиками 
та священиками ще урочисто освятили 
пропам’ятний, традиційного зразка хрест 
з нагоди відзначення 70-ої річниці пересе-
ленської акції «Вісла».

Для багатьох присутніх в урочистій події 
на горі Явір був це початок відвідин батьків-
ської Лемківщини, продовження чого мала 
бути ще участь у святі культури в Ждині та 
подальшій мандрівці мальовничими куточ-
кми Карпат заодно чи в Польщі, Словаччині, 
чи Україні.

У крутій, адміністраційній дорозі повер-
нення каплиці Покрови Пресвятої Богоро-
диці греко-католицькій спільноті особливо 
заангажувалися отці: о. Василь Стойка, о. 
Ярослав Мадзелян, о. Ґлінєвіч Дарій, о. Ярос-
лав Чухта. (бт)

У торжестві взяли участь світові греко-католики.

Блаженніший Святослав освячує пропам’ятний хрест.

Слово від Митрополита Євгена Поповича.

Каплиця повернулася
до своїх первісних власників

Паломники, що дійшли на Явір.

У літургії взяли участь владики з Польщі, України та Словаччини.

Каплиця на святій Горі Явір.

Отець Аркадій Троханівський
з іконою святоявірської Богородиці.
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Мартиняк, Вроцлавсько-Ґданський Орди-
нарій Володимир Ющак та Владика Петро 
Крик — Апостольський екзарх для українців 
греко-католиків у Німеччині та Скандинавії.

У зворушливій проповіді, з якою звернув-
ся до почан Кир Володимир Ющак, згадав 
минуле, священиків, видатних мирян, але 
також нагадав про портеби сьогоднішньо-
го дня, його викликів та спільної праці над 
прийдешнім.

Кожний хто знає парафію у Хшанові не 
лише з храмових празників, але з її щоденно-
го життя, може засвідчити, що це свого роду 
чудо, що ця невеличка громада, яка начисляє 
всього 20–30–40 щонедільних парафіян, змо-
гла перетривати вже сім десятків років. Дехто 
з нас тут присутніх священиків, після відходу 
у вічність блаженної пам’яті о. митрата Ми-
рослава Ріпецького, також вписався своєю 
душпастир-ською послугою в цю історичну 
естафету душпастирів та вірних. Всіх Вас 
сердечно вітаю сьогоднішнього дня в саду 
при нарафіяльній каплиці, яка міститься 
в будинку бувшої школи. Цей сад є свідком 
висказаних тут протягом сімдесяти років 
слів відпустових проповідей, заношенї звідси 
до Господа гарячої літургійної та приватної 
молитви та відбутих тут численних, щирих 
сповідей.

У дальшій частині проповіді владика 
Ющак спробував знайтипідвалини факту, 
чому покровителями Хшанова стали саме 
святі Петро і Павло: Святі Верховні Апосто-
ли Петро і Павло — це, від 1947 р. покрови-
телі цього місця і парафії. Не знаю чому о. 
мітрат Мирослав Ріпецький власне цих двох 
Стовпів Церкви вибрав покровителями но-
воутвореної громади. В Лісках, на грубешів-
щині, звідки в рамках акції Вісла о. Мітрат 
був вивезений разом зі своєю дружиною та 
парафіянами, до сьогоднішнього дня стоїть 
церква але під покровом св. Івана Хрестите-
ля. За переданням перша греко-католицька 
Божественна Літургія була відслужена 
у Хшанові дня 2 липня 1947 р. Може це не-
далеке сусідство мало вплив на вибір святих 

апостолів Петра і Павла на покровителів 
цього місця? Зрештою, за споминами бага-
тох свідків життя і душпастирської служби 
о. мітрата Мирослава Ріпецього в цьому міс-
ці, многолюдні торжества відбувались бодай 
кілька разів у рік. Так було між іншими при 
нагоді Різдва Христового, Великодніх і Зе-
лених Свят, Успення Пресвятої Богородиці 
а також празника святих Верховних Апос-
толів Петра і Павла. Думаю, що це свято не 
стало храмовим від першого року після акції 
Вісла, бо ще тоді не всі пересленці думали що 
прийдеться залишити ім тут на постійно.

Закінчилася проповідь закликом, яким 
ми повинні керуватися у прийдешньому, 
зважаючи на гірке минуле: Тож нам годі пла-
кати над минулим нещастям, яке часто для 
молодого нашого покління, тут народже-
ного та вихованого, стає вже незрозумілим. 
Тому, на землях на яких проживаємо, будь-
мо сильні нашою вірою, любов’ю та надією. 
Пам’ятаючи про рідні сторони, свої традиції, 
зберігаючи рідну мову зможемо не лише самі 
ставати сильними але також вийти напроти 
новоприбулим нашим співбратам з України, 
яких також гірка доля вигнала з рідного дому 
у широкий світ. Скріплені Христом будемо 
мати досить сили у нашому безсиллі. І цієї 
сили, незалежно від зовнішніх обставин всім 
Вам щиро бажаю!

Прочани, що даного дня приїхали до Хша-
нова навіть з кошалінщини, ґданщини чи 
вроцлавщини, наділені відпустовим благо-
словенням від Митрополита, могли ще при-
вітатися та порозмовляти з давно не бачени-
ми приятелями, конечео сфотографуватися, 
обов’язково привітатися з Владиками, взяти 
участь у спільній трапезі.

Літургію відспівували, а потім ще висту-
пили з концертом «Журалі» під диригуван-
ням Ярослава Вуйціка.

Б. Тхір
_____________________________________
З празника у Хшанові можна подивитися фільм 
відкриваючи у мережі лінк: https://www.youtube.
com/watch?v=4MAbD3K_rlE&feature=youtu.be

Привітання владик від найстаріших вірян.

У літургії взяло участь більше двох тисяч вірян.

Поміж нами також представники римо-католицьких спільнот.

Причащає владика Володимир.

Співають “Журавлі”.

Будьмо сильні нашою
вірою, любов’ю та надією…

(Продовження з 1 сторінки)

Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав узяв участь 
у зустрічі з делегатами Річних загальних зборів Світового конгресу українців з нагоди його 
50-річчя, яка відбулася 25 серпня у приміщенні Міністерства закордонних справ України.

Світовий конгрес українців

У привітальному слові Предстоятель від-
значив, що за останніх п’ять років Сві-
товий конгрес українців дуже змінив-

ся. «Перш за все, Світовий конгрес українців 
став невід’ємною частиною великої світової 
політики. Це — потужна сила української 
громади в цілому світі. Це — потужна сила, 
яка говорить від імені українського народу, 
який живе не тільки в Україні, а й по ціло-
му світі. Це — потужна сила, яка об’єднує 
наше українство», — вважає Блаженніший 
Святослав.

Цього року наша Церква відзначає 
125-річчя від дня народження патріарха Йо-
сипа (Сліпого). І це було його гасло «Любов 
до істини собирає в розсіяні сущих». «З ін-
шого боку, — продовжив Предстоятель, — 
змінюється Україна, Українська держава… 
І змінюється свідомість Української держави, 
що світове українство є невід’ємною части-
ною свого народу. Ми живемо в різних краї-
нах, але ми невід’ємна частина одного і того 

самого Українського народу, який сьогодні 
голосно заявляє про свою гідність, про свою 
свободу і про свою незалежність».

За його словами, сьогодні змінюються 
й українські Церкви… «Сьогодні Україн-
ська Греко-Католицька Церква — це гло-
бальна Церква, реально присутня в цілому 
світі. І коли дивлюся на всіх вас, то бачу, що 
наша Церква — невід’ємна частина Світово-
го конгресу українців. А Світовий конгрес 
українців — невід’ємна частина Української 
Греко-Католицької Церкви», — вважає Глава 
УГКЦ і додає: «Що це означає для всіх нас? 
Це означає, що ми, як Українська держава, 
як світове Українство, як українські Церкви, 
покликані робити одну й ту ж справу. Ми по-
винні разом розбудовувати Український світ, 
разом зміцнювати нашу державу, боронити 
її права, водночас будувати світове співто-
вариство і стати частиною нової глобальної 
культури, яка ось будується».

Департамент інформації УГКЦ
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військ на територію захоплену більшовика-
ми. До квітня того ж року вся Україна була 
звільнена від більшовицької окупації, однак, 
по факту опинилася в німецькій — Німеч-
чина привела до влади збройним шляхом 
свого ставленика. За цим послідкувала гро-
мадянська війна і череда інтервенцій, які за-
вершилися в березні 1919 року в Києві. На 
Всеукраїнському з’їзді Рад прийняттям кон-
ституції «незалежної Української Радянської 
Соціалістичної Республіки (УРСР)».

28 грудня 1920 між УРСР і РРФСР був під-
писаний «Робітничо-селянський союзний до-
говір про військове і господарське співробіт-
ництво», який закріпив залежність УРСР від 
РРФСР. Наступний шанс на незалежну укра-
їнську державу представився лише в кінці 20 
століття, після розпаду СРСР.

Вперше День незалежності України був 
відзначений 16 липня 1991 року в пам’ять 
про те, що рік тому 16 липня 1990 року Вер-
ховна рада УРСР прийняла «Декларацію про 
державний суверенітет України». Також 16 
липня 1990 року Верховна рада УРСР при-
йняла постанову «Про День проголошення 
незалежності України». У ній зазначено:

«Зважаючи на волю українського народу 
та його одвічне прагнення до незалежності, 
підтверджуючи історичну вагомість при-
йняття Декларації про державний сувере-
нітет України 16 липня 1990 року, Верховна 
Рада Української Радянської Соціалістичної 
Республіки постановляє: Вважати день 16 
липня Днем проголошення незалежності 
України і щорічно відзначати його як держав-
не загальнонародне свято України».

Згодом, 18 червня 1991 року, були внесені 
відповідні зміни до статті 73 Кодексу законів 
про працю Української РСР, унаслідок чого 
в переліку святкових днів з’явився запис: «16 
липня — День незалежності України».

Оскільки 24 серпня 1991 року Верховна 
Рада Української РСР ухвалила «Акт про-
голошення незалежності України», який 1 
грудня 1991 року підтвердив народ на Всеу-
країнському референдумі, виникла потреба 
змінити дату святкування Дня незалежності 
України. Тож 20 лютого 1992 року Верховна 
Рада України ухвалила постанову «Про День 
незалежності України». У ній зазначено:

«Зважаючи на волю українського народу 
та його одвічне прагнення до незалежності, 
підтверджуючи історичну вагомість при-
йняття Акта проголошення незалежності 
України 24 серпня 1991 року, Верховна Рада 
України постановляє:

1. Вважати день 24 серпня Днем незалеж-
ності України і щорічно відзначати його 
як державне загальнонародне свято 
України.

2. Постанову Верховної Ради Української 
РСР «Про День проголошення незалеж-
ності України» від 16 липня 1990 року 
вважати такою, що втратила чинність».

Святкування в різних містах

Київ

Загалом основні святкування на державному 
рівні проходять у Києві, де традиційно Пре-
зидент України дає урочистий прийом до Дня 
незалежності. Також, перші особи держави 
покладають квіти до пам’ятників видатним 
українцям (переважно до пам’ятників Воло-
димиру Великому, Богдану Хмельницькому, 
Михайлові Грушевському і Тарасу Шевчен-
ку) та беруть участь в молитві за Україну, що 
традиційно відбувається у Софії Київській за 
участі представників всіх конфесій, наявних 
в Україні.

Впродовж кількох останніх років до Дня 
незалежності України в столиці України, 
Києві, проводилися військові паради (1998, 
1999, 2001, 2008, 2009 роки), а також органі-
зовувалися святкові концерти та урочистос-
ті. Щорічними атракціями до свята в столи-
ці є Міська виставка квітів в Печерському 
парку, чиї схили на той час завжди вкрива-
ються барвами яскравих квітів, що в сукуп-
ності формують різні приурочені до свята 
зображення, та великий святковий концерт. 
Святкування увінчується ввечері святковим 
феєрверком.

Проте у 2010 році на День Незалежності 
України військового параду у Києві не було 
заплановано. Питання зі святковим феєрвер-
ком у Києві також мало цікаве наповнення, 
бо з одного боку українські новини спочатку 
зазначали, що його не планується проводи-
ти, а з іншого боку згодом було видано наказ 
Міністерства оборони України на дозвіл про 
його проведення. Також святкування Дня 
Незалежності 2010 р. запам’яталося україн-
цям ще тим, що вперше за багато років не 
було єдиного Богослужіння у Софії Київській 
за присутності президента та представників 
різних конфесій, представлених в Україні. 
Молилися за Україну в різних храмах.

Львів

Вже стало традицією, що у День незалеж-
ності більшість городян у Львові вдягають 
вишиванки, тому вже зранку місто розкві-
тає вишуканими барвами вишитих сорочок, 
в яких закодовані прадавні знаки-символи 
на здоров’я, та добробут, які особливо акти-
візуються в день свята. Святкування не об-
межується одним днем, воно триває кілька 
днів і поєднує в собі міжнародний фестиваль 
фольклору «Етновир», фестиваль незалежно-
го кіно «Кінолев», святкові концерти, парад 
вишиванок, дитячі свята тощо.

У Львові до Дня незалежності, починаю-
чи з 2008 року, скульптури давньогрецьких 
богів, що увінчують фонтани площі Ринок, 
вбирають у вишиванки.

Харків

Відбуваються урочисті заходи по місту, на 
центральній площі Свободи ввечері тради-
ційно відбувається концерт естрадних зірок 
та виступи чиновників, який завершується 
феєрверком. У переддень свята — 23 серпня 
Харків святкує День міста, і найбільші народ-
ні гуляння відбуваються саме в цей день, а не 
на День незалежності.

Полтава

На День Незалежності Полтава, як завжди, 
розквітає вишиванками й усміхненими об-
личчями. Люди приходять до пам’ятника Та-
расу Шевченку, щоб уклонитися співцеві волі 
та покласти квіти. Традиційно урочистості 
продовжуються біля пам’ятника Козацької 
слави, де люди віддають данину поваги за-
гиблим українським козакам, які зі зброєю 
у руках боронили свою Батьківщину.

http://www.ukraine-in.ua

за останні сім років. За цей час при 
систематичній підтримці десятків 
тисяч донорів університет подво-
їв свої програми та кількість сту-
дентів, потроїв кількість будинків 
та зміг відіграти роль в процесах 
трансформації українського сус-
пільства, зокрема, в час Революції 
Гідності та вищої освіти. На фасаді 
УКУ в Римі Патріарх Йосиф Сліпий 
вирішив написати, що «любов до 
науки собирає у розсіянні сущих». 
Ми такий «збір у розсіянні сущих» 
і будемо переживати під час свят-
кувань. Приємно, що представники 
широкої мережі «Друзів УКУ» (у 20 
містах світу є комітети приятелів 
УКУ), приїдуть на наші святкуван-
ня з різних кінців України та з бага-
тьох країн та континентів», — роз-
повідає президент УКУ Владика 
Борис (Ґудзяк).

На Святковому подячному 
бенкеті будуть присутні: Патріарх 
УГКЦ Святослав (Шевчук) та чле-
ни Синоду єпископів, жертводавці, 
приятелі УКУ з усього світу. Почес-
ним промовцем буде мер Вроцлава 
Рафал Дуткевич.

Урочистості 10 вересня розпо-
чнуться із Архиєрейської Літургії. 
Опісля планується освячення та 
відкриття Центру Митрополита 
Андрея Шептицького. Присутні-
ми на цьому заході будуть голо-
вні жертводавці цього Центру 
— Костянтин (Джеймс) Темертей 
та його дружина Луїза. До того ж, 

відвідувачі приміщення матимуть 
змогу відвідати інтерактивну ви-
ставку, яка присвячена Митропо-
литу Андрею Шептицькому. «Для 
університету спадщина Митро-
полита Андрея є дуже важливою 
і тому центральне місце зустрічі та 
майданчик для дискусій не лише 
університету, але й міста, як тепер 
часто кажуть hub, носитиме ім’я 
митрополита Андрея. Таким чином 
ми намагаємося зберегти пам’ять 
про Митрополита живою», — по-
яснює президент УКУ. А на вечір 
10 вересня в Оперному театрі за-
планована Урочиста Академія «Тут 
воссіяє Божа благодать» — поста-
новка відомого режисера Сергія 
Проскурні.

11 та 12 вересня гості зможуть 
відчути себе студентами універси-
тету, побувши в аудиторіях разом 
з викладачами. «Ми готуємо серію 
публічних заходів — лекцій, дис-
кусій, майстер-класів. Запрошуємо 
обрати з переліку найцікавіше для 
себе та краще відчути університет 
зсередини», — каже проректор із 
розвитку та комунікацій УКУ На-
таля Климовська.

Початок навчального року 
в УКУ припадає на день нового 
церковного року — Індикту, що 13 
вересня і співпадає із святковими 
заходами. Важливим елементом 
святкування є вручення стипендій 
студентам різних факультетів. (…)

прес-служба УГКЦ

Центр Митрополита Андрея, візуалізація.

Святкування Дня незалежності у Києві. Інтернет.

День незалежності

УКУ відкриває Центр
Митрополита Андрея Шептицького

(Продовження з 1 сторінки)
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Село Бенькова Вишня в Західній Укра-
їні, що знаходиться на важливому 
торгівельному шляху (і колись, а зо-

крема і сьогодні, коли заповнений він ав-
томобілями з польськими реєстраційними 
номерами і українськими мало ввічливими 
водіями, що мчать від Самбора до Львова)) 
мало кому відоме, хіба що доволі вузькому 
кругу архітекторів чи краєзнавців. Публі-
ці може більше відома його давня назва — 
Бенькова Вишня. А саме тут знаходиться 
велична архітектурна пам’ятка польсько-
українськоого куультурного минулого та, 
ймовірно, єдина оригінальна споруда, що за-
лишилася від роду Фредрів-Шептицьких. Це 
прекрасний, сьогодні досить запущений, па-
лац, який був збудований у 1835 році самим 
Олександром Фредром, відомим польським 
комедіографом.

Про самого будівничого садиби та його 
родину засвідчують два поміщені на стінах 
будівлі картуші, де вказане прізвище та дата 
(Aleksander Hr. Fredro i 1835).

Заблукавши до вишневецького парку, який 
сьогодні скоріше нагадує звичайний ліс, за-
взятий турист і любитель давнини побачить 
двоповерховий палац, зведений у стилі ан-
глійського бароко з фонтаном від сторони 
парку. Це асиметрична в плані будівля, фор-
му якій надав сам драматург, беручи за осно-
ву ілюстрацію, що її побачив в англійському 
журналі. У цій же садибі Олександр Фредро 
провів більшу частину свого життя, тут він 
і написав більшість своїх творів, що у майбут-
ньому стали класичними для польської драма-
тургії. Тут своє дитинство та юні роки прове-
ла його дочка Софія, мати греко-католицького 
Митрополита Андрея Шептицького. І тут нео-
дноразово бував сам Митрополит.

Про Софію Шептицьку, матір Митропо-
лита Андрея Шептицького, духовну біогра-
фію, з посиланням на її листування та спо-
гади, водночас цікаву книжку написала (2014 
р.) с. Олена Манькут СНДМ. Книжка надру-
кована і українською, і польською мовами.

Палацу у Вишні, на відміну від багатьох 
давніх садиб, пощастило ніколи не бути по-
кинутим чи поруйнованим. Він не тільки 
дійшов до нашого часу у відносно помірко-
вано доброму стані, але й вдалося зберегти 
більшість елементів внутрішнього і зовніш-
нього декору. Крім самого палацу до цілого 
комплексу входять ще дві будівлі — будинок 
з баштою для гостей і прислуги, а також гос-
подарський корпус. У випадку цих будівель 
годі однак говорити про добрий стан, свід-
ченням чого хоча би мох на даху, чи вибиті 
шибки у вікнах.

Навколо маєтку зберігся також давній 
парк зі ставком, щоправда на даний момент 
вони перебувають у досить запущеному ста-
ні, проте навіть випадковий відвідувач зразу 
зауважить, що колись було це задбане місце, 
якому власники напевно присв‘ячували ба-
гато часу.

Після смерті Олександра Фредри у 1876 р. 
маєток у Беньковій Вишні дістався його си-
нові Янові Фредро. Потім успадкував його 

внук Андрій Максиміліан. Андрій грунтовно 
оновив палац (про цей факт також засвідчу-
ють два картуші поміщені на його стіні від 
парку). Вдова Андрія, Феліція, у 1919 році 
продала маєток Малопольському сільсько-
господарському товариству. Коли а Західній 
Україні появилися «радянські визволителі» 
садибу передали українському сільськогос-
подарському технікуму.

У спогадах Софії Шептицької палац 
у Беньковій Вишні, це «мала батьківщина», 
до якої вона часто повертала в думках, і яка 
залишилася для неї найтеплішим спогадом 
минулого і часом безтурботного дитинства 
під пильним оком батьків та вихователя, пана 
Свободи, чеха з Праги. Зокрема запам’ятався 
їй парк, що «був великим, тінистим, з багать-
ма таємничими для мене куточками». Про 
особливу роль у своєму житті садиби у Бень-
ковій Вишні гафиня Шептицька писала: 

…Виїзд зі Львова до Бенькової Вишні був 
для мене новим щастям. Батько завжди ра-
див мені спати, щоби коники швидше бігли, 
але марно я замружувала очі, даремне навіть 
пальцями притримувала повіки. На повороті 
дороги, що вела до фільварку, де вже почи-
нався сад, батько висаджував мене і висідав 
сам, щоби відчути під ногами беньково-
вишнянську землю. Я любила ту Бенькову 
Вишню більше, аніж тоді могла це осягнути. 
Мене п’янили сад, свобода, спів птахів і тиша 
села. Мені було жаль засинати при кумканні 
жаб, далекому гавкоті псів і покриках нічних 
сторожів. Так дивно, несвідомо, але і з по-
вною розкішшю я відчувала, що мене оточує 
якась велика гармонія; я знала кожен камін-
чик на стежці, йшла часом подивитися, чи 
він ще є, привітатися з ним. А що вже казати 
про запах полуничної грядки і про прогу-
лянку витоптаною над Вишенькою стежкою 
до Рудок, хоча до них ніколи не доходилося; 
а що казати про несподіванку, яку батько 
приготував для нас ще у Львові: візочок, за-
пряжений двома білими, як сніг, кізоньками, 
якими я сама управляла, хоча мотузочка від 
ріжок, перетягнута попід візочок, спочивала 
у руках фірмана Круця.

А пополудні, близько п’ятої, ми їздили 
жовтою бричкою до лісу. Мама праворуч, 
Маздуня ліворуч, а посередині, на лавочці, 
що тягнулася від заднього сидіння до переду 
брички — моя особа з власними короткими 
ніжками, що лежать переді мною. За нами мій 
батько, учитель Свобода на конях, Олесь — 
на буланому з чорним пасмом по хребту (…).

Наш парк був великим, тінистим, з багать-
ма таємничими для мене куточками. У парку 
була альтанка, зроблена батьком, і протопта-
ні ним стежечки. Льодовня була помальована 
у біло-червоно-блакитні смуги і дуже весело 
виглядала поміж деревами у тій частині пар-
ку, яку мій брат і Свобода пізніше назвали 
«Америка» через буйні кущі і дерева. Оддалік 
— дев’ять смереку, які власноручно посадила 
моя бабця, пані Яцкова «на щастя» дев’яти її 
дітям. Смереки стоять і шумлять, дивлячись 
понад лани на Рудківський костьол, де поруч 
із матір’ю спочивають і діти…

Садиба і парк 
Фредрів-Шептицьких

у Беньковій Вишні

Садиба Фредрів-Шептицьких у Беньковій Вишні.

Кімната-музей.

Сходова клітка палацу.

Наш парк був великим, тінистим, з багатьма таємничими для мене куточками.
У парку була альтанка, зроблена батьком, і протоптані ним стежечки.
Льодовня була помальована у біло-червоно-блакитні смуги і дуже весело
виглядала поміж деревами у тій частині парку, яку мій брат і Свобода
пізніше назвали «Америка» через буйні кущі і дерева…

(Із спогадів Софії із Фредрів Шептицької. Переклад Ірина Магдиш)

Сьогодні, якщо випадково 
вдасться потрапити до самого па-
лацу, можна на власні очі побачи-
ти сліди кращого минулого, які 
ще, так би мовити, решткою сил 

зберігаються. Це будуть передусім 
давні сходи та прикрашена ліпни-
ною сходова клітка. Збереглися ще, 
утримані в подібному стилі, стелі та 
кахляні печі.

У палаці його адміністратори по-
спіль з українськими та польськми 
громадськими діячами і вченим, 
постаралися зорганізувати одну 
кімнату-музей, присв’ячену його 
славним мешканцям. Для реалізації 

цієї ідеї до одної з кімнат, що на пер-
шому поверсі (партері) перенесли 
автентичну кахляну піч та кілька 
шаф, що збереглися в палаці з XIX 
ст. Тут ще на стінах висять нама-
льовані спеціально для меморіаль-
ної кімнати портрети: Володимира 
Костирко — портрет Олександра 
Фредра, та Євгена Равського — пор-
трет його доньки Софії. Решта екс-
понатів, книжки, антикварне крісло 
з епохи, гравюри, зібрана на громад-
ських засадах. Цінним доповненням 
експозиції є оригінальні плакати, 
що запрошують публіку до театру 
на вистави п’єс Олександра Фредро. 
Плакати надруковані польською та 
українською мовами.

З нагоди святкувань 220 років 
від дня народження відомого дра-
матурга, графа Олександра Фредра 
на фасаді його колишньої садиби 
встановлена меморіальна дошка 
з написом українською та поль-
ською мовами: У цьому палаці 
жив і творив видатний польський 
письменник Александер Фредро 
(1793–1876), та пройшли молоді 
роки його дочки Софії Шептицької 
з дому Фредро (1837–1904), матері 
Митрополита Андрея Шептицького 
(1865–1944).

Відзначення 180 років від на-
родження Софії Шептицької 
проходить тихо і без більшого 
заангажування.

Богдан Тхір

Картуш з іменем Фредри.

Софія з Фредрів Шептицька.
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V проща
до Патріяршого собору УГКЦ

Владика Богдан (Дзюрах), Секретар Си-
ноду Єпископів УГКЦ, під час пропо-
віді на Архиєрейській Божественній 

Літургії з нагоди V прощі до Патріяршого 
собору назвав три важливі завдання цього 
собору:

«Першим і найважливішим завданням, на 
його думку, є бути домом молитви, місцем зу-
стрічі людини з люблячим Отцем Небесним, 
адже саме у храмі ми можемо вилити перед 
Небесним Отцем те, що тримаємо у серці — 
радість і вдячність, тривогу і неспокій, страх 
і непевність. Друге завдання цього собору 
владика вбачає у єдності всіх в собі та навко-
ло себе. «Роль Патріяршого собору в нашій 
Церкві є винятковою, але його природа не 
може бути ексклюзивною. Навпаки, він має 
запрошувати до себе, об’єднувати всіх, хто 

тужить за єдністю із Богом та з братами і се-
страми у вірі», — сказав про УГКЦ владика 
Богдан Дзюрах. Третє покликання собору, 
на думку владики, це бути школою христи-
янської любові. «Це означає не просто під-
тримувати певні благодійні ініціативи, до 
участі в яких закликають душпастирі собо-
ру. Християнська любов — це щось набагато 
більше, це — стиль життя, це — готовність, 
вийшовши за поріг цього собору, послужити 
безкорисливо в дусі Христової любові кожній 
людині — знедоленій, пригніченій, убогій, яку 
зустрінемо на нашому життєвому шляху».

Владика Богдан пригадав, що під час Ре-
волюції гідності Патріярший собор був при-
хистком для тих, хто потребував безпеки, 
опіки та тепла, незважаючи на конфесію, 
стан чи статус.

Патріярший собор Воскресіння Христового у Києві.

У Патріяршому соборі УГКЦ 18 серпня 2017 року була проведена Божественна Літургія, 
якою й розпочалась V проща до Патріяршого собору Воскресіння Христового у Києві. В хра-
мі під час молитви були присутні духовенство, вірні та гості собору.

80 років тому
більшовики зруйнували

Михайлівський Золотоверхий монастир
Рівно 80 років,14 серпня 1937 року, у Києві більшовицька влада підірвала будівлю Михайлів-
ського Золотоверхого монастиря. Невдовзі на місці храму мала повстати урядова будівля, 
повідомляє Громадське радіо.

Михайлівський Золотоверхий мо-
настир з’явився з ініціативи онука 
Ярослава Мудрого київського князя 

Святослава Ізяславовича. Будівництво три-
вало шість років від 1108 — до 1113 рр. Місце 
обрали не даремно, адже раніше там стояв 
Михайлівський Золотоверхий собор.

Михайлівський Золотоверхий собор збу-
дували з каміння і цегли-плінфи на вапняно-
цем’яковому розчині технікою «мішаної 
кладки» з використанням голосників у па-
зухах склепінь. Стіни собору прикрашали 
мозаїки і фрески. Собор був одним з най-
більших монастирів Стародавнього Києва”, 
— читаємо на сайті Інституту Національно 
Пам’яті України.

З приходом радянської влади до України 
у 1922 році Михайлівський монастир лік-
відувли. В середині 30-х років після пере-
несення столиці УРСР з Харкова до Києва 
влада планувала збудувати на місці монас-
тиря адміністративну будівлю. Не дивлячись 
на намагання мистецтвознавців собор було 
зруйновано. Влада дозволила демонтувати 
стародавні мозаїки і фрески. Зокрема репре-
совані Микола Макаренко та Дмитро Айна-
лов виступали проти знесення.

Протягом 1934–1936 років со-
бор розбирали, 14 серпня 1937 
конструкція будівлі була підірвана 
востаннє. Збережені фрески були 
перевезені до Москви (Третяківська 
галерея), Санкт-Петербургу (Ермі-
таж) і Києва (Софійський собор). 
Зокрема, в Софійському соборі 
зберігалися: «Євхаристія», «Стефан 
і Фаддей» — фрагменти постатей 
святих; фрески — сцени з «Благо-
віщення», постать святого Захарії та 
ін. Мозаїка «Дмитро Солунський» 
і верхня частина фрескової постаті 

Самуїла — в Третьяковській галереї і Росій-
ському музеї в Санкт-Петербурзі.

Під час Другої світової війни вони потра-
пили до Німеччини, а після повернулися до 
Радянського Союзу. Рішення про будівни-
цтво урядової будівлі не прийняли.

Наприкінці існування Радянського Союзу 
у 1990-х роках Українська Православна Церк-
ва Київського Патріархату збирала кошти для 
відтворення собору. Грошей не вистачало. 
Громада почала долучатися до збору коштів 
і зверталася до влади. Згодом президент Лео-
нід Кучма видав указ, який визначав відбудо-
ву Михайлівського Золотоверхого монастиря 
загальнодержавним пріоритетом.

Першою постала дзвіниця в стилі україн-
ського бароко у первісному вигляді. Собор 
відкрили на День Києва 1998 року, за участю 
патріарха Київського і всієї Русі-України Фі-
ларета, який освятив монастир.

Протягом 2001–2004 років одинадцять 
фрагментів фресок XII століття Михайлів-
ського Золотоверхого собору, що зберігалися 
в Ермітажі, були передані Україні.

Головний архітектор проекту відтворен-
ня Михайлівського Золотоверхого собору 

— Юрій Лосицький. Зокрема, у від-
новленні розписів інтер’єру брав 
участь український митець Олек-
сандр Бородай.

Під час подій Революції Гідності 
в стінах храму був шпиталь, куди 
доправляли мертвих і поранених 
активістів. Відбувалися панахиди 
за загиблими майданівцями. Тоді 
у Михайлівському соборі знайшли 
прихисток побиті студенти. Він 
фактично став місцем початку фор-
мування майбутньої системи забез-
печення Майдану.

Сьогодні Михайлівський Золо-
товерхий монастир є одним з ту-
ристичних пам’яток Києва.

На стінах монастиря згодом 
з’явилися пам’ятні таблички осо-
бами, які зробили свій вклад в збе-
реження будівлі.

Зокрема меморіальну дошку 
встановлено Олесю Гончару. Він 
був одним з ініціаторів відбудови 
Михайлівського Золотоверхого 
монастиря. Також на стінах мо-
настиря є табличка Миколи Ма-
каренка — українського археоло-
га і мистецтвознавця. Він єдиний 
з українських вчених, хто відмо-
вився підписати акт на знесення 
Михайлівського Золотоверхого 
монастиря за що був розстріляний.

(рісу)

Михайлівський золотоверхий собор у Києві.

Секретар Синоду УГКЦ закли-
ках всіх бути людьми правдивої 
і глибокої молитви, будувати мос-
ти єднання та примирення, ве-
ликодушно служити ближньому 
в любові, адже: «З цих елементів 
збудований наріжний камінь цьо-
го собору; це творить наріжний ка-
мінь віри кожного з нас», — так під-
сумував Літургію владика Богдан.

Після завершення молитви уро-
чисто відкрили виставку про Па-
тріярха Йосифа Сліпого „Будьмо 
собою”, яку розробив Український 
католицький університет.

Цьогорічна V проща до Патрі-
яршого собору Воскресіння Хрис-
тового завершилася відновленням 
хресних обітів і водосвяттям.

Департамент інформації УГКЦ

Румовища собору Михайлівського золотоверхого 
монастиря після підриву 14.08.1937 р. Вікіпедія.
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Михайло Петрівський

Михайло Петрівський народився 15 
листопада 1897 року в селі Рожу-
бовичі біля Перемишля. Населення 

на загал в селі жило бідно і коли наприкінці 
XIX століття уряд Канади оголосив, що без-
коштовно буде роздавати емігрантам «гом-
стеди» тобто (земельні наділи даром навіть 
до 60 га.) для заселення канадських степів 
з цього заклику скористали багато бідних, 
але відважних українських селян. Серед то-
дішних емігрантів з Галичини і Закарпаття 
найчастіше люди виїжджли і поселювалися 
в районах Канади в Альберті околиці Едмон-
тон та Манітоба в околиці Вінніпегу.

Василь Петрівський з села Ружбовичі був 
відомий в околицях як активний і свідомий 
громадянин. Він рішив використати цю про-
голошену Канадським урядом нагоду і емі-
грував. Покидати рідну землю, знайомих, 
могили своїх предків це не так просте діло. 
Однак надійшов момент, що родина Петрів-
ських вирушила в далеку подорож кораблем 
і щасливо опинилася в Канаді. Ціла родина 
Петрівських поселився в провінції Манітобі 
в околицях Елма-Янів, де було вже декілька 
родин новоприбулих емігрантів.

На цій новій землі Василь отримав відпо-
відний наділ землі і став чесно працювати 
на хліб і одночасно включився в загально-
еміграційне життя новоприбулих. Василь 
рішив зразу послати сина Михайла до мані-
тобської двомовної англо-української школи 
в Елма-Янів. Син вчився добре, засвоїв до-
сконало англійську мову і для батьків була 
це велика радість. Вони рішили його дальше 
посилати на навчання до Блумфілдського ко-
леджу, а після його закінчення на Оттавський 
університет. Після закінчення університе-
ту Михайло став працювати перекладачем 

у Канадсько королівській кінній поліції. Крім 
того він мав великі здібності до творчої пра-
ці. Ше з студенські роки Михайло писав зна-
мениті статті, які були публіковані головне 
в манітобському україномовному тижневику 
„Фармер”, що виходив у Вінніпезі.

Михайлові запропоновано стати членом 
„Кенедіян Авторс Асс.” КУПП, а на з’їзді 
українських письменників його обрали го-
ловою Об’єднання українських письменни-
ків і поетів „Слово”. В цьому періді Михайло 
Петрівський пише не тільки в україномовній 
пресі, але ці самі темати він публікуєі також 
в англомовних часописах. Крім того М. Пе-
трівський стає автором театральних творів, 
таких які ставилися на сценах Канади. До-
сить згадатіи його драму „Канадський же-
них” (1921) „Кати білого орла” (1922), повість 
„Маґічне місто” (1928). Збірки оповідань 
„Мрії сльозами облиті” (1977), „Ой Канадо 
Канадонько” та ін. деякі твори Михайла били 
перекладені на англійську мову.

В 30-х роках Михайло переїхав жити до 
Торонта Онтаріо. У 1940–80-х роках діяль-
ність української діаспори була спрямована 
на об’єднання зусиль українців Канади для 
допомоги українському народові в боротьбі 
за незалежність й збереження етнічної та ду-
ховної самобутності самої діаспори. Україн-
ські діаспорні діячі в тому Михайло Петрів-
ський мобілізували українську діаспору до 
відзначування національних свят, історичних 
дат з життя українського народу (День укра-
їнської державності, протести проти голо-
домору 1932–1933 років в УРСР та протести 
проти політики русифікації України).

В період Першої світової війни, тоб-
то в 1914–1921 роках історія українських 
поселенців в Канаді не була такою зовсім 

«Ті, що покидають батьківщину й виїздять за море, зміняють тільки підсоння, але ніколи 
не можуть змінити душі.» — Вважав великий письменник римський Овідій

оптимістичною. Під різними намо-
вами уряд Канади визнав українців-
емігрантів з тодішньої австро-
угорщони за громадянством 
«союзниками ворога» («aliens of 
enemy nationality»). Класифікація, ле-
галізована Актом Військового Часу 
(War Measures Act) 1914 року дозво-
лила канадському уряду вимагати 
від означеної категорії населення 
реєстрації у відповідних федераль-
них державних органах. Важко по-
вірити, але в тому часі було близько 
5000 українських чоловіків, а також 
деякі жінки і діти, що опинилися 
у спеціальних таборах для інтерно-
ваних і на примусових роботах.

Коли М. Петрівський переїхав 
на постійно в Торонто, він став 
видавати власний місячник «Укра-
їнський базар» (Торонто). Очо-
лював Об’єдннання українських 
письменників „Слово”. Та допоміг 
зорганізувати в 1957 р. у Торонто 
Спілку українських журналістів 
Канади (СУЖК) — професійну ор-
ганізацію, яка об’єднувала 90 членів 
(1976). СУЖК очолювали: А. Курди-
дик, В. Солонинка, М.Сосновський, 

В. Софронів-Левицький, О. Матла, 
Н. Ріпецький, В. Дідюк, М. Липо-
вецький та М. Петрівський. Голо-
вна творчість Петрівського: Пе-
трівський М. До магічного міста // 
Хрестоматія з української літерату-
ри в Канаді. — Едмонтон, 2000. — 
С. 219–226. Петрівський М. Магічне 
місто: Новели з життя українських 
переселенців в Америці. — Вінні-
пег,1929. — 155 с. Петрівський М. 
Мрії сльозами облиті. Оповідання 
з життя українських піонерів й імі-
грантів в Канаді. — Вінніпег — То-
ронто, 1973. — 168 с. Петрівський 
М. Ой, Канадо, Канадонько…: Опо-
відання з побутового життя україн-
ських поселенців в Канаді. — Вінні-
пег — Торонто, 1974. — 168 с.

За свою творчу та активну гро-
мадську працю М. Петрівський 
був Нагороджений у 1974 р. Шев-
ченківською медаллю Конгресу 
українців Канади головно за вклад 
в україноканадську літературу. На 
початку 80-х рр. Михайло Петрів-
ський відомий діяч і український 
письменник, перекладач, держав-
ний службовець. Почав хворіти і 7 
квітня 1982 р. помер в Торонто, де 
і був з почестями похоронений.

Ярослав Стех

Література:

Петрівський Михайло // Українські 
письменники діаспори /Ред. В. Ко-
ноненко, упоряд. О. Білик, Г. Гама-
лій, Ф. Погребенник: У 2 кн. — К., 
2007. — Кн. 2. — С. 40.Українська 
діаспора: літературні постаті, твори, 
біобібліографічні відомості / Упо-
рядк. В. А. Просалової. — Донецьк: 
Східний видавничий дім, 2012. — 
516 с. Mark Kristmanson, Plateaus 
of Freedom (Nationality, Culture and 
State Security in Canada 1940–1960), 
Oxford University Press, 2003.

Михайло Петрівький.

До 120-ліття від дня народження

Битів’яни завжди разом

Ми побороли Акцію „Вісла”
У церкві св. Юрія у Битові, 18 червня 2017 року, на запрошення пароха отця Романа 
Малиновського,(хто міг то у шикарних вишиванках) зібрались на молитву і спогади міс-
цеві парафіани. Служба Божа, а опісля наукова доповідь, дитячий концерт і зустріч всіх 
українців на церковній площадці присвячені були відзначенню 70-річчя Акції „ Вісла”, історії 
нашої парафії, закінченню катехетичного і навчального року, а також інтеграції з ново-
прибуими до Битова українцями.

Небо цього дня було з нами. Сонце 
просвітило доріжку до церкви. При-
вело цілі родини: внуки вели своїх 

стареньких дідусів а навіть прадідусів, мо-
лоді батьки у візочках і на руках припрова-
дили своїх діточок. Всі спішили на молитву 

і святкування. Бо ж до його підготовлення 
включились чи не всі парафіани.

Не було майже сім’ї, з якої хоч одна осо-
ба не помагала б у святі. Хтось бо косив 
траву, хтось прибирав подвір’я, насаджував 
квіти, інший приніс свічі і запалив їх під 

Переможці перед іконостасом битівської церкви.

Спільна пропам’ятна фотографія перед церквою. Фото С. Романко.

пропам’ятною дошкою і хрестом, 
чергові приготовили посуд, хтось-
то привіз термоси, купив каву і чай, 
підготовив декорації …а вже скіль-
ки тіст, тісточок, солодощів і всяко-
го печення наносили наші дівчата… 
неперерахуєш!

Битів’яни черговий раз показа-
ли, як важливе є для них ( для нас) 
суспільне українське життя у гро-
маді. Вони радо згуртувались до 
спільного діла, яке всіх об’єднувало.

Взагалі битівська громада дуже 
любить такі спільні акції — зустрі-
чі і працю на благо громади. Не 
зустрінеться серед нас людина, яка 
відмовить допомоги чи підтримки. 
Бо якби не ця важлива риса харак-
теру — нас просто після оцих 70-
ти літ вже би тут не було! А так ми 

побороли Акцію, яка нас мала ско-
сити — ми побороли Акцію „Вісла”.

…Недоля нас косила,
Та ми зросли, ми є,
Ми завжди будем,
Добро і пісню
Несемо ми людям.
(Наталка Поклад — „ Герб”)
Такі слова від наймолодших 

битів’ян відкрили небуденні свят-
кування у Битові.

Торжественну Службу Божу від-
правив отець Роман Малиновський. 
Хор пана Михайла Капелюха відспі-
вав для усіх нас многая літа. Продо-
вженням свята були:

• Доповідь отця Романа Мали-
новського про нашу парафію, 

(Закінчення на 10 сторінці)
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Cучасний світ та культура 
шукають влади

Ще про «безпорадність»

Сьогоднішнє Євангеліє (20.08.) говорить нам про борги, які люди мають по відношенню один 
до одного. У сьогоднішній євангельській притчі чуємо, що один цар мав слугу, який завинив 
йому сто тисяч талантів. Це фантастична сума, тонни золота. Таких грошей сьогодні 
немає увесь золотовалютний запас України. У старому світі, тоді, коли писалося це Єванге-
ліє, таких грошей немала жодна особа в Римській імперії. Десять тисяч талантів не змогла 
би назбирати навіть вся Юдея і Галілея, як податок Римському імператорові за цілий рік.

Дивно, як можна було такий борг витра-
тити одній людині? З іншого боку, як 
його можна віддати? Тому навіть тоді, 

коли би цар сказав йому все продати (жінку, 
все майно), то він би цих грошей не отримав. 
Більше того, цей слуга почав просити госпо-
даря: «Потерпи мені і я все тобі поверну». 
Той господар все йому простив.

Сказав Отець і Глава УГКЦ Блаженні-
ший Святослав під час проповіді на Архи-
єрейській Божественній Літургії в монас-
тирі Святих Кирила і Методія сестер Чину 
Святого Василія Великого у Львові. Під час 
богослужіння дві черниці склали довічні 
обіти.

За словами проповідника, в образі цього 
багатого, але водночас щедрого і милосердно-
го господаря, Матей малює образ нашого Не-
бесного Отця. «Усе наше життя з усіма здо-
бутками і талантами є образом нашого боргу 
перед Богом і Небесним Отцем. Не зважаючи 
на це, Господь нас так любить, що не просто 
наше життя нам дає в руки, але готовий нам 
простити так багато, наскільки багато ми 

можемо перед Ним завинити. Немає такого 
проступку і такого гріха, якого би Божа лю-
бов і милосердя не могла перевершити своєю 
величчю, своєю силою прощення», − пояснив 
Блаженніший Святослав.

Однак, далі в притчі щойно прощений 
слуга знайшов того, хто був йому винен сто 
динаріїв. Це сума, яку можна було зароби-
ти за сто днів, бо платня робітника за один 
день в той час становила один динарій. «Той 
борг, який йому було щойно прощено, з тим 
боргом, що мав його ближній, не можна було 
співставляти. Але він не хотів бути подібним 
до милосердного господаря, не хотів прощен-
ням поділитися і не хотів простити. Завер-
шується ця притча доволі сумно. Бо, коли ти 
не хочеш поділитися тим прощенням, яке ти 
отримав, зі своїм ближнім, то втрачаєш його 
і знову є винним перед Богом», − вів далі 
проповідник.

На думку Глави Церкви, ця притча є ви-
кликом: «Бо кожен із нас повинен не просто 
пережити у своїй власній життєвій історії 
велич Божої любові до себе, але повинен 

тим прощенням і тою любов’ю 
поділитися, інакше він може його 
втратити».

Потім Предстоятель УГКЦ звер-
нувся до монахинь: «Цікаве і гли-
боке слово, яке Бог скеровує до 
вас, дорогі сестри, які переживає-
те особливий день. Сьогодні в цій 
скромній і тихій обителі відбулася 
надзвичайна подія вселенського 
значення: дві молоді особи сьогодні 
назад прийшли до свого Господаря, 
до свого Небесного Отця і віддали 
Йому все, що Він вручив їм в руки. 
Сьогодні наші дві сестри поклали 
назад на Божий престол свої талан-
ти, мрії, свої знання. Більше того, 
вони віддали Богові квіт свого жит-
тя — свою юність, свою молодість. 
У нашій присутності вони сказали 
Богові Отцеві, Синові і Духові Свя-
тому: «Я є твоя, тільки твоя наві-
ки». Цей жест є великим для всього 
світу».

Блаженніший Святослав по-
яснив, чому сьогодні діється щось 
велике і важливе: «У час, коли су-
часний світ та культура шукають 
влади і люди не вміють керувати со-
бою, а прагнуть керувати іншими, 
сестри склали довічний обіт послу-
ху. У той час, коли законом сучас-
ної культури є найбільше насолоди 
з найменшою відповідальністю, 
сестри сьогодні склали довічний 
обіт чистоти. У той час, коли наро-
ди вважають сенсом свого життя 
здобути чим побільше земного ба-
гатства, ці сестри відмовилися від 
всього земного і отримали наба-
гато більше. Коли людина дає себе 
в руки Богові, Бог себе дає в руки 
людини. Сьогодні це велика подія 
для всієї Церкви і знак великої на-
дії. Ви є радістю нашої Церкви», − 
звернувся Блаженніший Святослав 
до черниць.

Департамент інформації УГКЦ

Блаженніший Святослав Шевчук.

На котромусь з наших останніх архиєпархіяльних соборчиків, коли йшла дискусія про якусь 
злободенну тему, один з учасників сказав, що відмовився від писання українською мовою 
про істотні справи, бо немає відгуку з боку читачів. З власного досвіду знаю, що реакція 
на тексти про польсько-українське примирення чи про стосунки між найновішою хвилею 
еміграції з України і діаспорними українцями є жодною, а емоції викликані статтею про 
календарну реформу зашкалюють. З тим більшим зацікавленням я прочитав рефлексії 
пані Олени Горків-Карівець на різдвяне послання наших владик у Польщі («Про бажану 
„,безпорадність”», «Благовіст», 3–4/2017).

Її незгоду викликав фрагмент про св. Йо-
сифа, який на іконі Різдва Христового, за 
словами владик, є «уособленням нашої без-
порадності». В оцінці уважної адресатки по-
слання «наш потенційний чоловік — який до 
церкви, скоріш за все, приходить за наказом 
своєї жінки чи матері — чує, що можна бути 
безпорадним і немає потреби ставати силь-
нішим, оскільки сам захисник Ісуса Христа 
таким був».

В четвертому кондаку Акафісту чуємо: 
«Бурею глибоких сумнівів охоплений, збен-
тежився праведний Йосиф і, знаючи Тебе ді-
вою, подумав, що Ти, непорочна була кимсь 
зведена; але, пізнавши, що Ти зачала від Духа 
Святого, промовив: Алилуя». Гімнографія 
Царських Часів в Навечір‘я Різдва Хрис-
тового приносить нам драматичний діалог 
Йосифа з Марією. На 1-му Часі чуємо: «Так 
промовляє Йосиф до Діви: Маріє, що це ста-
лося з тобо? Не розумію, дивуюся і жахаю-
ся. Тому тебе негайно тайком покидаю. Ма-
ріє, як сталося те, що я бачу в тобі? Замість 
честі — сором; замість радості — скорбота; 
замість того, щоб хвалитися, ти докір мені 
принесла. Я вже далі не витерплю ганьби від 
людей, бо від священиків із храму Господ-
нього, я прийняв тебе непорочною, а нині 
що це я бачу?». На 9-му Часі звучить відпо-
відь: «Коли Йосиф, прибитий журбою, ішов 
до Вифлеєму, ти, Діво, промовила до нього: 
Чого ти, бачивши мене вагітною, сумуєш 

і тривожишся, не розуміючи великої таєм-
ниці, що на мені виявляється? Відкинь же 
всякий страх і пізнай преславні речі: з лю-
бові бо приходить нині на землю Бог, в моїм 
лоні прийнявши тіло».

Контекст слів про безпорадність в по-
сланні — «Відповіддю на його і наші сумніви 
є стихира з недільної утрені 5-го гласу. По-
рівнюється в ній вихід Воскреслого з запе-
чатаного гробу до народження з Богородиці» 
— вказує, що наші єрархи мали на увазі не 
безпорадність українських чоловіків перед 
викликами сучасності, але неспроможність 
всіх людей, незалежно від статі, збагнути 
розумом тайну Вочоловічення, яка закрита 
«для тих, що досліджують», але для тих, які 
вірою їй поклоняються, стає джерелом чудес. 
І Акафіст, і гімнографія Різдва підтверджу-
ють, а скоріш за все, виявляються джерелом 
такого підходу.

Про проблеми чоловіків в Україні писало-
ся в «Благовісті» («На образ жінки», 4–5/2015; 
http://cerkiew.org/wp-content/uploads/2016/03/
blahowist-2015.04-05.pdf). Українські пу-
бліцисти також добачають цю проблему 
(див. https://zaxid.net/vryatuvati_cholovikiv_
n1420626). Стаття на сайті zaxid.net почина-
ється лідом: «На відміну від розвиненого жі-
ночого руху, чоловіки не мають у суспільстві 
свого голосу». Голосом мовчазних, як видно, 
стають турботливі представниці жіночого 
роду. о. Богдан Панчак

Різдво
Пресвятої Богородиці

21 вересня та греко-католики православні в Україні (а також христи-
яни в деяких інших країнах) святкують Різдво Пресвятої Богородиці. 
Римо-Католицька, Вірменська та більшість Православних Церков світу 
дотримуються Григоріанського або Неоюліанського календаря і відзна-
чають цю подію на 13 днів раніше, тобто 8 вересня. Празник Різдва Бо-
городиці у Східній традиції належить до дванадесятих нерухомих свят.

Це дуже старовинне Богоро-
дичне свято, хоча не можна 
точно означити часу, коли 

його почали святкувати. Про ньо-
го згадують св. Іван Золотоуст, св. 
Прокл, св. Єпіфан, св. Августин 
і св. 330), св. Роман Сладкопівець. 
Перша згадка дійшла з IV cт. Па-
лестинське передання свідчить, що 
св. Олена, мати імператора Костян-
тина, збудувала в Єрусалимі храм 

на честь Різдва Пресвятої Богоро-
диці. У V ст. св. Прокл, патріарх 
Константинопольський (439–446) 
також згадує цей празник. На За-
ході перша згадка також датується 
V ст. і знаходиться у сакраментарії 
папи Геласія (492–496), проте від-
значати його тут почали значно 
пізніше. У тому ж V cт. Анатолій, 
єпископ Константинопольський, 
створив на день Різдва Пресвятої 
Богородиці стихири, що співаються 
до сьогодні.

Про саму подію свята — наро-
дження Богородиці Євангеліє не 
розповідає. Заголом воно подає 
мало відомостей про Богородицю: 
нічого не сказано про Її народжен-
ня, молоді літа чи Успіння, Єванге-
ліє навіть не подає імен Її батьків. 
Усю цю інформацію черпають лише 
з традиції Церкви та апокрифів.

Головне джерело знань про жит-
тя Богородиці — це протоєванге-
ліє Якова, яке написане близько Ікона Святої одини.
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170–180 років. Ця книга стала підґрунтям для 
таких свят, як Зачаття св. Анни, Різдва Пре-
святої Богородиці, Введення в храм та свята 
на честь Якима й Анни. Саме з цієї протоєван-
гелії довідуємося про народження Пречистої 
Діви Марії від бездітних Якима та Анни, які 
були нащадками родів Давида та Аарона.

Офіційне затвердження свята Різдва Пре-
святої Богородиці у Візантійській Церкві, як 
пише у книзі «Пізнай свій обряд» о. Юлі-
ан Катрій, приписують кесарю Маврикієві 
(582–602). Тільки згодом зі Сходу празник 
Різдва Пресвятої Богородиці перейшов на 
Захід, спочатку у VII ст. до Риму, а потім по-
ширився на всю латинську Церкву. Дату 8-го 
вересня обрали тому, що саме в цей день ви-
повнювалося 9 місяців від зачаття Пречистої 
Діви Марії в лоні св. Анни, а також тому, що 
саме цього дня мало бути посвячення храму 
в Її честь у Єрусалимі.

Загалом, церковна традиція, зазвичай, 
не згадує дня народження святих, говорить 
тільки про день їхньої смерті, як початку не-
бесного життя. Проте є два винятки — це 
Марія та Іван Хреститель. Таке рішення об-
ґрунтоване тим, що саме ці дві людини за-
ймають особливе значення у плані спасіння, 
у ділі приготування дороги для земного при-
ходу Божого Сина. Тому їх народження є по-
дією всесвітнього масштабу.

На Русі Різдво Божої Матері називали «Ма-
лою Пречистою», за аналогією з «Великою 
Пречистою» — празником Успіння Богро-
диці. А ще — Аспосов день, в який зустріча-
ли «матінку-осенину», тобто осінь. Взагалі, 
часи були для наших предків основним дже-
релом звичаїв, обрядів і творчості: пісень, 
прислів’їв, приказок. (ред)

Мати митрополита
Шептицького Софія

як «скристалізована моральна досконалість»
У травні цього року минуло 180 років від дня народження Софії Шептицької з родини Фре-
дрів. Дочка відомого польського драматурга Олександра Фредра, дружина графа Івана Шеп-
тицького, мама митрополита Андрея Шептицького, блаженного Климентія Шептицького, 
генерала польської армії Станіслава Шептицького. Жінка з талантом художниці та літе-
ратурним хистом мала неймовірний вплив на формування своїх синів. Чим особлива Софія 
Шептицька? Яким бачила своє покликання у житті? І чи відома ця постать українцям?

«Скристалізована моральна досконалість» — 
так описав непересічну жінку Софію Шеп-
тицьку в своїх спогадах професор Станіслав 
Тарновський. Ця моральна досконалість фор-
мувалася з дитинства, передалась покоління-
ми і викристалізовувалась вірою і невтомною 
працею над собою.

Софія була улюбленою донею тата, поль-
ського драматурга Олександра Фредра. Він 
тішив її численними несподіванками, турбу-
вався про її освіту, виховання. Малюванню 
Софію вчив чеський художник Йозеф Сво-
бода, вона мала кращих учителів із гри на 
фортепіано, знала кілька іноземних мов. Її 
любов до природи, краси формувались серед 
мальовничих краєвидів у родинному маєтку 
Фредрів у селі Бенькова Вишня (нині — Ви-
шня), що на Львівщині. Йозеф Свобода на-
віть намалював малу Софію із кошиком серед 
суниць, портрет так і називається: «Дівчинка 
і суниці». Митрополит Андрей Шептицький 
зберігав цей мамин образ із дитинства у Свя-
тоюрських палатах.

Шептицькі мали семеро синів, смер-
ті двох із них — Стефана (помер у 2 роки) 
і Юрія (помер у юнацькому віці) були важ-
ким ударом для батьків. Оскільки граф Шеп-
тицький зайнятий службовими справами, 
повітом і сеймом, то часто відлучався від 
дому. Тому всі клопоти по господарству були 

на Софії Шептицькій. Вона дбала про парк, 
і він у Шептицьких був найкращий на всю 
околицю, любила дерева, кущі, квіти і була 
дуже тактовною і ввічливою з робітниками, 
знала про всі їхні радощі й проблеми, допо-
магала багатьом. Садівник спеціально для 
неї вивів особливий сорт троянди — чорну 
троянду.

«Моє життя не було легке, ані світове, ані, 
може, веселе», — так Софія Шептицька писа-
ла про себе у споминах у 1894 році. Вона сво-
єю любов’ю огорнула синів. Між нею і дітьми 
був сильний духовний зв’язок, взаєморозу-
міння, вона відчувала духовний світ своїх си-
нів, але водночас графиня Софія та граф Іван 
поважали погляди дітей та їхній вибір у житті. 
Про це свідчать спомини Софії Шептицької, 
зокрема численні, донині ще не опубліковані, 
листи до сина — митрополита УГКЦ Андрея 
Шептицького, які вона писала від 1888 року, 
коли молодий Роман обрав монаший шлях, 
і до 1904-го, коли відійшла у вічний світ. «Мої 
благословенні реколекції» — написав на лис-
тах після смерті матері митрополит, це духо-
вні роздумування Софії Шептицької. Софія 
Шептицька не тільки тому так виховала синів, 
що була побожна, але й тому, що була весе-
ла, говорили друзі про неї. Досягнувши у вірі 
найвищого рівня, вона водночас не втрачала 
іскри фредрівської дотепності, яка дуже допо-
магала при вихованні синів.

Неопубліковані листи Софії

Внутрішній світ Софії Шептицької, її глибо-
ку віру, ставлення до дітей, їхнє формуван-
ня, відкривають також досі не опубліковані 
її листи до Ванди Островської, яку вона на-
зивала своєю старшою сестрою. А це була 
внучка сестри Олександра Фредра. Софія 
і Ванда постійно листувалися впродовж 
1856–1884 років. На підставі цих листів, як 
продовження спогадів Софії Шептицької, її 

син Казимир (блаженний Климен-
тій) написав працю, зазначивши: 
«Для родини і молодих поколінь 
родини».

«Моя Матусенько, поміж доро-
гими пам’ятками, які залишилися 
після Тебе, однією з найдорожчих 
є образок, на якому зображений си-
дячий Господь Ісус, а великий тяж-
кий хрест лежить на правій стороні 
Його рамені. На образку є напис 
Твоєю рукою: «Його єдиного слу-
хай, Йому єдиному будь послуш-
ний». Я почув Його слово, а тепер 
послухати Його бажаю якнайшвид-
ше, і це є для мене найважливішим 
завданням — справою життя або 
смерті. Не знаю, чи вистачить мені 
часу опрацювати витяги з Твоїх 
листів протягом кількох місяців, 
а може, і тижнів, які мені залиши-
лися, оскільки вони були роблені 
кілька років, чи радше зібрати і їх 
укласти так, щоб вони представляли 
немов продовження Твоїх власних 
спогадів. Пишу взагалі вільно».

«У цьому стилі писання не маю 
жодного досвіду. Напевно, не закін-
чу, але розпочинаю, бо шкода мені, 
щоб оті скарби думок і почуттів, які 
з глибини душі Своєї Ти виливала 
майже день у день сестрі і прия-
тельці своїй, залишилися назавжди 
закритими», — писав 17 квітня 1910 
року, у шосту річницю смерті мами 
(народилася 21 травня 1837 року 
— померла 17 квітня 1904 року) 
Казимир Шептицький. Він не ви-
дав цих листів Софії Шептицької за 
свого життя. Причини можуть бути 
різні. У 1911-му Казимир покинув 
світське життя і пішов у монастир, 
обравши ім’я Климентій. Можливо, 
завадили складні історичні події ХХ 
століття, непроста атмосфера серед 
галичан, а можливо, залишив цю 
справу для наступних поколінь.

«Молодше покоління не зна-
ло Тебе, але повинно Тебе пізнати, 
бо коли мається у родині святу, то 
і її вплив, і знання про Неї, пови-
нні переходити з покоління до по-
коління», — пояснював Климентій 
важливість маминих листів.

Син звертається до мами ніжно 
«матусенько» і вважає її прикладом 
для наслідування через її розум, 
святість, витривалу вірність Госпо-
ду Ісусу. «Ця вірність є так великою, 
що Ти, як левиця, боронила своїх 
синів перед кожним моральним 
злом. Ти захищала в їх житті права 
Господа Ісуса, навіть коли б дове-
лося заплатити Тобі браком їхньої 
любові. Ти захищала перед злом, 
повторюючи кожному з нас часто, 
що воліла б не бачити нас живими, 

як маєш дивитися на те, що душі 
наші загинули від тяжкого гріха», 
— писав син про маму.

Архіви зберігались у Римі

Климентій Шептицький на основі 
маминих листів роздумує про неї, 
про батька, родину, важливість ду-
ховного життя, про віру, яку в їхні 
серця заклала мама. Листи Софії до 
Ванди написані польською і фран-
цузькою мовами. Отець УГКЦ 
Юстин Бойко, який вивчає архіви 
Климентія Шептицького, розповів 
історію листів Софії Шептицької до 
Ванди Островської: «Ці архіви збе-
рігались у Римі, але коли спільнота 
монастиря переїхала в Україну, я 
займався архівом, і там були мате-
ріали, присвячені отцю Климентію 
Шептицькому. Справою його беа-
тифікації займався блаженніший 
Любомир Гузар. Там були фотокопії 
оригіналів листів Климентія до бра-
та Станіслава і праця отця Климен-
тія на підставі листів мами Софії 
Шептицької до Ванди Островської. 
Також там був машинописний ва-
ріант цих листів, який зробив Ян 
Шептицький, представник родини. 
Таким чином він нам полегшив від-
читування листів. Бо почерк у отця 
Климентія був не дуже простий».

«Настав той час, коли ми має-
мо не тільки пізнавати світ братів 
Шептицьких у світлі їхніх праць, ді-
яльності, але хто на них мав вплив. 
З огляду листів виглядає на те, що 
мама відігравала ключову роль у їх-
ньому формуванні. Вона їм завжди 
повторювала, як пише отець Кли-
ментій, що краще воліє бачити їх 
мертвими, аніж душі їхні вражені 
гріхом. Культура її відносин із си-
нами, роль у їхньому формуванні 
нами до кінця не знана. Це може 
бути ще один процес беатифікації. 
Бо сам Климентій пише, що коли 
маємо у родині святу, то пам’ять 
про неї потрібно передавати з по-
коління в покоління», — наголосив 
отець Юстин Бойко.

«Варто розпочати процес беатифі-
кації Софії Шептицької»

В одному з інтерв’ю для Радіо Сво-
бода кардинал Любомир Гузар за-
уважив, що варто розпочати про-
цес беатифікації Софії Шептицької 
спільно УГКЦ і РКЦ, що це стане 
унікальним взірцем українсько-
польського порозуміння і поєд-
нання. Кілька років тому навіть 

Митрополит Андрей Шептицький разом із родиною у Прилбичах 
перед вступом у монастир.

Софія та Іван Шептицькі
разом з синами Андреєм і Леоном.

(Закінчення на 10 сторінці)
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У 2017 р. у Вроцлавсько-Ґданській Єпархії проголо-
шено художній біблійний конкурс для дітей та молоді: 
„Біблійні оповідання з Книги Виходу”. Лауреатів було 
названо 27 травня на Фестивалі Сакральної Творчості 
у Білому Борі. До художнього конкурсу зголошено 98 
праць. Жюрі художнього конкурсу (пані Мирослава 
Шиманська — вчителька художніх праць — Гімназія 
нр 2 у Валчі, Барбара Фреймут — вчителька Гімназії 
нр 2 у Валчі) вирішило признати призи та вирізнення 
у кожній віковій категорії. Переможців конкурсу наго-
роджено на Фестивалах Сакральної Творчості у Білому 
Борі 27 червня та в Лігниці 10 червня.

Лауреати художнього біблійного конкурсу:
„Біблійні оповідання з Книги Виходу”

І. Діти дошкільного віку, 0–5р.:
1. Софія Пшибилська — Олава,
2. Меланія Ревак — Вроцлав,
3. Марта Пашек — М’ястко,
Вирізнення: Петро Малиняк (Старгард), Марта Ки-
сіелевська (Вроцлав), Матвій Янкович (Катовіце).

ІІ. Діти І класу початкової школи:
1. Чернянська Ольга — Кошалін,
2. Андрій Шаль — Вроцлав,
3. Іван Щесьняк — Кошалін,
Вирізнення: Юлія Боднар (Вроцлав), Давид Олеснє-
вич (Лігниця), Андрій Янкович (Катовіце).

ІІІ. Діти ІІ класу початкової школи:
1. Домініка Цішек — Білий Бір,
2. Александра Морох — Лігниця,
3. Петро Водонос — Вроцлав.
Вирізнення: Рафал Пашек (М’ястко), Юстина Ко-
сьор (Кошалін), Клавдія Хвалик (Вроцлав), Ярема 
Марцішак (Старґард).

ІV. Діти ІІІ класу початкової школи:
1. Павло Комар — Вроцлав,
2. Ксеня Лайкош — Щецін,
3. Софія Наконечна — Вроцлав,
Вирізнення: Миколай Фелусь (Вроцлав), Кіра Дарі-
енко (Білий Бір), Павло Роман (Щецінек), Микола 
Брила (Кошалін), Максим Стец (Ґданськ).

V. Діти IV класу початкової школи:
1. Ганна Коцінська — Вроцлав,
2. Ганна Ратайчак — Кошалін,
3. Дарія Станіславська — Білий Бір,
Вирізнення: Іван Сцібівовк (Ґданськ), Дарія Білоус 
(Щецінек), Богдан Прихожденко (М’ястко).

VІ. Діти V класу початкової школи:
1. Миколай Малиняк — Старґард,
2. Надія Заленска — Вроцлав,
3. Ірина Шумська — Вроцлав,
Вирізнення: Миколай Кисілевський (Вроцлав), 
Мартина Розік (Вроцлав), Єлисавета Хайковська 
(Білий Бір)

VІІ. Діти VI класу початкової школи:
1. Ксеня Марцішак — Старґард,
2. Марта Комар — Вроцлав,
3. Юлія Юрчишак — Вроцлав,
Вирізнення: Оксана Лавер (М’ястко), Петро Сцібі-
вовк (Ґданськ), Оксана Іваницька (Ґданськ).

Гімназія:
1. Меланія Юрчишак — Вроцлав,
2. Артур Кобиланський — Білий Бір,
3. Леся Сарчук — Білий Бір,
Вирізнення: Наталія Мазурек (Білий Бір), Ольга 
Марцішак (Старґард), Юлія Кисілевська (Вроцлав).

о. др Аркадій Трохановський

Фінал художнього
біблійного конкурсу

Ми побороли
Акцію „Вісла”

яка була однією з першиих (після Хшанова і Ци-
ганка) грекокатолицьких парафій на виселенні.

• Доповідь др-а Вітольда Циби про Акцію Вісла за-
гально і у відношенні до нашого району.

• Виступ „Жоржини”- дітей з пункту навчання 
української мови який веде Мірка Ганаско, му-
зичне оформлення Богдан Грицина.

Зустріч усіх на церковній площі, розмови, спогади, 
дитячі забави, співи і кава з чимось солодким — пані 
Софія Кузьо, Анна Капелюх, Івона Турнак…..і багато, 
багато інших.

Всіх зацікавлених запрошую на сайт нашої церкви, 
де ви знайдете і спогади про свято, і фотографії, і ін-
формації про церкву, а головне повний зміст доповіді 
д-р В. Циби.

h t t p : / / w w w. c e r k i e w. e b y t o w. p l / i n d e x . p h p /
cerkiew-w-bytowie/79-aktualnosci/86-70-rocznica-akcji

Мірка Ганаско

Вибрані праці учнів початкових шкіл та гімназії.

З сумом ми прийняли вістку,
що 8 серпня, проживши 75 років,

відійшла у вічність

бл.п. Марія Василик з дому Стецюк

найдорожча Мама нашої вчительки і подруги

Мирослави Палюшок.
Єднаємося у скорботі та молитві разом з Мирос-
лавою, її чоловіком, синами Михайлом і Андрієм 

та цілою родиною. Глибоке співчуття
висловлюємо чоловікові Покійної,

пану Адамові Василику,
співзасновникові і Приятелеві нашої школи та не-

втомному українському діячу
у бартощицькій громаді.

Вічна пам’ять ПОКІЙНІЙ!
Хай бартошицька земля буде їй пухом!

Учні, вчителі, працівники та директор
Початкової школи № 8 ім. Лесі Українки з україн-

ською мовою навчання в Бартошицях

Щирі слова подяки складаю

групі приятелів з Ольштина

що допомогли мені
у дорожній пригоді під час повернення

зі святкувань на святій Горі Явір
у пя’тницю 21 липня цього року.

Бодан Тхір, секретар редакції «Благовіст»

Доповідь др-а Вітольда Циби про Акцію “Вісла”.

відбулась спільна проща греко і римо-католиків від 
садиби Фредрів у селі Вишня, де поховані батьки Софії, 
до Прилбич, родинного села Шептицьких, де у крипті 
спочивають Софія та Іван Шептицькі, дідусь, бабуся, 
брат Леон із дружиною Ядвігою.

«Пішла у радості до Господа свого і, напевно, що 
вона, бідацтво кохане, заслужила собі на відпочинок 
після такого важкого і твердого життя» — написано на 
пам’ятній табличці Софії Шептицької у крипті в Прил-
бичах, де спочиває. Прощання з Софією Шептицькою 
детально описувала тодішня преса Галичини. Попро-
щатись з графинею приїхала родина й дуже багато 
людей зі сторони Львова і Кракова. Вона залишила по 
собі пам’ять найкращої пані й опікунки.

«Життя мами є велика наука, жодні терпіння, жодні 
труднощі, які випадали на її життя, вона не відкину-
ла і не сприймала з примусу, ніколи в її серці не осіла 
гіркота, ніколи не скаржилась на те, що випало на її 
долю», — писав син Климентій про маму.

Галина ТЕРЕЩУК
Джерело:
https://www.radiosvoboda.org/

Мати митрополита
Шептицького Софія…

(Продовження з 9 сторінки)


