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Місячник Української Греко-Католицької Церкви в Польщі

Високопреосвященніший Митрополите!
У цей незвичайний день, коли відзначаєте у ньому свій потрійний
ювілей, складаємо на Ваші руки наші найщиріші вітання.
Ви, історично сорок шостий Владика перемиського єпископського
престолу, у складний час підносили з руїн нашу Церкву та стали
спадкоємцем великого духовного, культурного та матеріяльного
надбання своїх видатних попередників. За це ми Вам дуже вдячні!
Спільно молимося, наш Митрополите, до Вічного Архиєрея, Його
Матері та Його Предтечі і Хрестителя св. Івана, щоби помагав
Вам у дальшій плідній праці у Господньому винограднику — нашій
Митрополії.
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Із Спаса до митрополичого перемиського престолу

Потрійний ювілей
Перемиського Митрополита
Кир Івана Мартиняка

Владика Вроцлавсько-Ґданській, Володимир Ющак
Владика Євген Попович
Духовенство та монашество УГКЦ у Польщі
Редакція «Благовіст»

Вибрані

послання, виступи, передмови
Митрополита Івана Мартиняка
Послання Перемиського Владики Кир Івана Мартиняка
в 60-ту річницю голодомору на Україні
Всечеснішим Отцям, Преподобним Монахам і Монахиням і Дорогим Вірним
Української Греко-Католицької Церкви в Польщі
Нехай вас ніколи таке не спіткає,
О, всі ви, що дорогою проходите повз,
Огляньте, подивіться,
Чи є біль, як мій біль,
Що мені заподіяно, …
(Плач Єремії 1.12)
Так, як пророк Єремія плаче над народом ізраїльським з приводу вавилонської

неволі, так наша Церква з нагоди 60-х
роковин голодомору на Україні плаче
над доньками і синами нашого Народу,
які невинно гинули в часі того великого
геноциду.
Пригляньмося подіям тих часів.
Штучно спричинений голод був лишень
(Закінчення на 3 сторінці)

Празник св. Івана Хрестителя
Іван Хреститель — найбільший святий після Діви Марії. Про нього Ісус
Христос казав: «Серед народжених жонами не поставав (пророк) більший від
Івана Хрестителя». Іван Хреститель
прославляється Церквою, як «янгол,
і апостол, і мученик, і пророк, і свічар,
і друг Христів, і пророків печатка, і заступник старої та нової благодаті,
і серед народжених пречесніший, і світлого Слова глас».
Різдво Івана Хрестителя, яке ми відзначаємо 7 липня, — це найбільший з усіх
празників св. Івана Хрестителя. Як празник його зачаття, так і цей празник уже
був знаний у IV ст.. Науки на цей празник маємо від св. Івана Золотоустого,
(Закінчення на 2 сторінці)

Перемисько-Варшавський Митрополит Архиєпископ Іван Мартиняк побачив
світ 20 червня 1939 року у селі Спас біля Старого Самбора, в родині Василя
і Марії (дівоче Зиґмунт). Охрещений 7 липня того ж року отцем Омеляном
Крайчиком, самостійним со¬трудником парафії св. Косми і Дем’яна в селі Тершів Старо-самбір¬ського деканату Перемиської єпархії.
У 1944 році батька покликано до совєтської армії, він попав у ні-мецький
полон і загинув біля Дрездена.
У 1946 році, внаслідок репатріації поляків до Польщі, мати переїхала з Іваном та його братом на т.зв. Західні землі до села Нови Валішув біля Бистшиці
Клодзької в давньому Вроцлавському
воєводстві. Там він почав навчання
у початковій школі, а згодом продовжував його у загальноосвітньому ліцеї
в Бистшиці Клодзькій. Після закінчення середньої освіти, у 1957 р. вступив до
Вищої духовної семінарії у Вроцлаві, яку
закінчив у 1964 році, і тоді ж прийняв

ієрейські свячення. Спочатку служив як
сотрудник парафії у Валбжиху, і звідси,
за старанням вроцлавського митрополита Кардинала Болеслава Комінка, подався на студії до Богословської академії
у Варшаві, бо, попри старання, комуністична влада відмовила йому виїхати на
студії до Риму. Богословську академію
закінчив у 1969 році ліценціатом. Після
повернення до Вроцлава працював сотрудником у місцевому катедральному
соборі і рівночасно викладав апологетику в Духовній семінарії. Незабаром,
(Закінчення на 2 сторінці)

Потрійний ювілей
Перемиського Митрополита
Кир Івана Мартиняка
(Продовження з 1 сторінки)

Зустріч зі Святішим Отцем Іваном Павлом ІІ, Рим 1998 р.

Зустріч зі Святішим Отцем Бенедиктом XVI, Рим 2007 р..

Чин хіротонії єп. Іоана, на першому плані архиєпископ Мирослав (Марусин), секретар Конгрегації для Східних Церков. Ченстохова, 16.06 1989 р..

вдруге подався до Варшави для поглиблення
богословських студій, тим разом у Примасовському інституті внутрішнього життя, який
теж закінчив ліценціатом. Знов повернувшись до Вроцлава, працював у структурах
місцевої латинської єпархії, допомагаючи
радо о. Теодору Савці та о. Зенону Злочовському — душпастирям греко-католицької
парафії у Вроцлаві.
У 1972 році назначений душпастирем Ґлоґова, де, внаслідок тери-торіяльного поділу
Вроцлавської єпархії, знайшовся у Ґожівський єпархії. Незабаром місцевий ординарій єп. Вільгельм Плюта переніс його до Мєндзижеча, в якому проживало багато вірних
греко-католицького віровизнання. Протягом
року о. Іван допомагав місцевому пароху о.
Владиславові Росєцькому у душпастирській
праці серед вірних.
З Мєндзижеча єп. В. Плюта переніс о. Івана до Ґожова Вєлькопольського, довіряючи
йому працю канцеляриста і викладача на богословському факультеті місцевої духовної
семінарії.
Коли у 1974 році в Лігниці помер о. шамбелян Володимир Гайдукевич, на прохання
о. митрата Степана Дзюбини і о. митрата Теодора Майковича, у 1975 р. о. Іван перейняв
греко-католицьку парафію в Лігниці, до якої
приналежали станиці в Модлі, Замєніцах,
Любіню, Шпротаві і Пшемкові. У той час,
кожної неділі, йому доводилося обслуговувати три, а то й чотири станиці.
За старанням Генерального вікарія о. митрата Василя Гриника, у 1975 р. Примас Польщі Кардинал Стефан Вишинський іменував
о. Івана деканом Вроцлавського деканату
для вірних греко-католицького віровизнання, а через рік і крилошанином Перемиської
греко-католицької капітули. Блаженніший
Патріярх Йосиф (Сліпий) надав йому звання
митрофорного протоієрея.

22 грудня 1981 року Примас Польщі Кардинал Юзеф Ґлємп найменував о. митрата
Івана Мартиняка Генеральним вікарієм на
південну Польщу; одним з двох для грекокатоликів у Польщі. Як парох чотирьох станиць і Генеральний вікарій, о. Іван, розвинув велику реколекційну та місійну працю,
підготовляючи вірних греко-католиків до
Ювілейних святкувань 1000-ліття Хрещення Руси-України.
20 липня 1989 року Папа Іван Павло ІІ
іменував о. митрата Івана Мартиняка єпископом титулярним Вардіміссани і єпископом
помічником Примаса Польщі Кардинала
Юзефа Ґлємпа, ординарія для вірних грекокатолицького віровизнання. 16 червня 1989
року в Ченстохові відбулася велика хіротонія, яку довершили Блаженніший Кардинал
Мирослав (Любачівський), архиєпископ Мирослав (Марусин), секретар Конгрегації для
Східних Церков, і владика Василь (Лостен),
єпарх Стамфорду в США.
16 січня 1991 року Папа Іван Павло ІІ,
своїм декретом відновив Перемиську грекокатолицьку єпархію і окремою буллою на її
ординарія покликав владику Іоана (Мартиняка). 13 квітня того ж року владика Іоан відбув канонічний інгрес до катедрального собору в Перемишлі, яким, в силу політичних
обставин, стала місцева латинська катедра.
31 травня 1996 року Папа Іван Павло ІІ
іменував єпископа Іоана (Мартиняка) Архиєпископом і Митрополитом ПеремиськоВаршавської Архиєпархії, а 1 червня 1996
року, своєю Апостольською Конституцією
підніс Перемиську Єпархію до гідності Митрополичої Перемисько-Варшавської Архиєпархії Візантійсько-Українського обряду
і заснував нову Церковну провінцію, якої
головною частиною стала новоутворена Митрополича Архиєпархія.
(ред)

Празник св. Івана Хрестителя
(Продовження з 1 сторінки)

Посвячення пам’ятника у Павлокомі з участю президентів Польщі — Л.
Качинського, та України — В. Ющенка, 13.05.2005 р. Фото о. Б. Степан.

Зустріч з президентом Лехом Качинським. Варшава, 27.04.2007 р.
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св. Амвросія і св. Августина. Цей останній
у своїй проповіді цього дня каже: «Сьогодні святкуємо день різдва св. Івана. Це честь,
якої, не має ні один святий. У всьому християнському світі е назначений і почитаний
тільки день Різдва Господа і св. Івана». Св.
Августин не згадує тут про празник Різдва
Божої Матері, бо в тому часі цього празника ще не було. На Заході празник Різдва св.
Івана Предтечі находиться в найдавнішому
календарі африканської Церкви з V ст..
За вченням іудаїзму, перед приходом
Месії повинен явитись його попередник —
предтеча, яким у відповідності з пророцтвом
Малахії (Мал. 4:5) вважається пророк Ілія.
В християнстві вчення про провісника
Месії — Ісуса Христа — пов’язане з образом
пророка Іоанна Хрестителя, який відновив
і продовжив служіння Ілії. Як оповідає Євангеліє, сам Ісус назвав Іоанна „Ілля він, що має
прийти” (Матвiя 11:14).
Коли Іоанну виповнилось тридцять років,
він почав проповідувати в Іудейській пустелі,
а далі — в околицях ріки Іордан. Він суворо
викривав пороки суспільства і закликав до
покаяння, сповіщаючи про швидке пришес-

тя Месії. Його зовнішній вигляд також відповідав описам вигляду Ілії: він носив одяг
з верблюжого волосу, підперезаний шкіряним ременем, а їжею йому служила сарана
і дикий мед (Марка 1:10-16).
Проповідь Іоанна була настільки сильною,
що скоро навколо нього стали збиратись
учні, які заснували общину його послідовників — кумранитів. Зовнішнім знаком покаяння і духовного оновлення Іоанн вибрав
хрещення — омиття у воді і занурення у неї
(звідси й ім’я — Хреститель).
Прийняти хрещення прийшов і Ісус, про
чесноти якого як Месії сповіщав у своїй
проповіді Іоанн (Матвія 3:14-15). Тим самим
Іоанн Хреститель проклав шлях служінню
і вченню Ісуса Христа.
У свято Різдва Івана Хрестителя просімо
святого Господнього Предтечу, щоб випросив для усіх нас тих ласк, які потребуємо для
спасіння наших безсмертних душ.

Вибрані

послання, виступи, передмови
Митрополита Івана Мартиняка
(Продовження з 1 сторінки)
одною з форм геноциду нашого Народу. Це
велике лихо спричиняли наші північносхідні сусіди і свої, з комуністичної тоталітарної системи. Хронологія голодомору торкається 1932-1933 років. Головним чинником
голодомору була насильна колективізація.
Грабіж селян зі збіжжя та всіх інших харчів. Селяни спочатку боролися: саботуютьпалять збіжжя, вбивають худобу, втікають до
міст та шукають захисту в інших республіках. Більшовики закривають кордони, впроваджують паспортний режим, закріпачують
селян в колгоспах. Нацьковують бідних селян на багатих, яких як куркулів вивозять
на заслання, конфіскуючи їхнє майно. З доручення Сталіна, комісарі України Косьор,
Постишев, як рівно ж Молотов і Каганович,
з загонами комсомольців, агітаторів та війська, пацифікують села, розстрілюють селян,
палять їхні доми. Ходять від хати до хати, забирають селянам усе, а їх насильно виганяють з хат. Селяни, що їм залишилось, продають що мають в містах, щоб рятувати життя.
Про це все розказують очевидці, між іншими
покійний дисидент генерал Григоренко.
Страждають діти, яких загинуло біля
трьох мільйонів. Матері підкидають своїх
маленьких дітей до поїздів, щоб спасти їх
від голодної смерти. Батьки везли дітей до
міст, щоб залишити їх в різнихустановах,
лікарнях, а також на вокзалах або просто
на вулиці. Коли поширювалося людоїдство
канібалізм, життю беззахисної дитини кожного дня загрожувала смертельна небезпека.
Бувало, що мати продавала тіло своєї померлої дитини, щоби купити їжу для решти своїх
дітей. Люди в день ховались, а в ночі ставали
в чергах по хліб, не раз по сім тисяч людей.
Сповняються слова Святого Письма:
Язик від спраги в немовлятка до піднебіння прилипає; маленькі дітки просять хліба, та
нікому їм дати (Плач Єремії 4, 4).

Жнива голоду є великі, не знаємо точних
даних, бо все було засекречене. Заборонено
подавати в книгах причину смерти. Однак
в деяких районах на Вінниччині це робили.
Після припустимих даних на самій Україні
згинуло в той час з голоду 7 мільйонів осіб,
чого три мільйони дітей. Деякі оцінюють на
10 мільйонів. По містах на вулицях було повно трупів. По селах щоденно їздили збирачі мерців. Щодня на кладовище звожено від
двох до трьох небіжчиків, яких часами на
пів живих кидано до ями — спільної могили. Коли вмирали батьки беззахисних дітей
кістяна рука голоду торкалась дитячого організму дуже скоро. Люди не маючи поживи
з’їдали листя з дерев та собак. На прикінці
30-х років в кожній області України зникли
численні населені пункти, що існували до
1933 року. Причиною цього був голодомор.
Інколи повністю вимирало ціле велике село.
В такому випадку населювано його селянами
з Росії та Білорусії.
На вістку про страшний голодомор, наші
земляки в діаспорі негайно організують допомогу голодуючій Україні. Хочуть допомагати такі країни як Канада, США, Франція,
Бельгія, Швейцарія, австрійський Кардинал
Ініцієр, а на Західній Україні слуга Божий
Митрополит Шептицький. Всю допомогу
однак спиняють на кордоні України, заявляючи, що голоду немає. Щоб впровадити в обману світову громадськість Радянський Союз
продавав збіжжя в підвищених кількостях по
обнижених цінах. Радянський Союз обманював дипломатичні служби різних держав, та
не дозволяв передавати журналістам правдивих вістей про голод поза межі України. Західні уряди визнавши Радянський Союз почали співпрацювати з ним, уважаючи голод
за чисто внутрішню справу держави. Сталін
закінчивши голодомор декретом, продовжував геноцид українського народу, знищивши

Іван Хреститель
— натхнення до чесного життя
Іван Хреститель народився шість місяців перед Ісусом, згідно з традицією в місцевості
Ейн Карем в Юдеї, декілька кілометрів від Єрусалиму. Його батьками були Захарій з роду
Авії (виконуючий священичі функції) та свята Єлисавета з роду Аарона, родичка Божої
Матері. „Обоє вони були праведні перед Богом, виконуючи всі заповіді і настанови Господні
бездоганною” (Лк 1: 5-80). Під час, коли Захарій, як священик, обкаджував престол у святині, „(…) тоді з`явився йому ангел Господній, стоячи праворуч жертовника кадильного.
Збентежився Захарій, побачивщи його, і страх напав на нього” (Лк 1: 11-12). Архангел
Гавриїл сповіщав пародження його сина з безплідної раніше Єлисавети.
При обрізанні надано йому ім`я Іван, згідно
з дорученням ангела, що означало в івриті:
„Бог є милостивий”.
Згідно з переказом складеним в Євангелії
св. Луки, з уваги на похилий вік батьків під
час його народження та можливу швидку їх
смерть, правдоподібно вів він відлюдне життя. „Дитя ж зростало і міцніло духом, і було
в пустелях до дня явлення свого Ізраїлеві”
(Лк 1: 80).
У віці 30 років отримав, згідно з пануючим законом, можливість публічного навчання. Навчає над Йорданом, потім в Вифаварі
(Ів 1: 28), Еноні, поблизу Салима (Ів 3: 23).
У своєму навчанні робив великий акцент
на внутрішє перетворення. Готовим на змі-

ну свого життя давав хрещення покути „(...)
нічого не вимагайте більше того, що призначено вам” (Лк 3: 13); „я хрестив вас водою,
а Він хреститиме вас Духом Святим” (Мк
1: 8). Приходили до нього „Єрусалим, і вся
Юдея, і вся околиця Йорданська; І хрестилися в Йордані від нього, сповідаючи гріхи
свої” (Мт 3: 5-6; Мк 1: 5). Питали його навіть,
чи сам не є Месією, а він твердив: „я хрещу
вас водою на покаяння, але Той, Хто гряде
після мене, сильніший за мене; я недостойний понести взуття Його” (Мт 3: 11).
Cвятий Іван, званий Предтечею, дав також хрещення прибулому над Йордан Ісусові. Кажучи „(…) ось Агнець Божий, який
бере на себе гріхи світу. Це Той, про Якого

Молебень на військовому цвинтарі в Пикуличах, з нагоди святкувань
60-ліття акції «Вісла». 27.04.2007 р. Фото Андрій Степан.

Синод єпископів УГКЦ у Львові 2011 р.
інтелігенцію, Церкву, всіх патріотів, тились на нашому народі Сталін та
письменників, та мирне населення. його однодумці посіпаки. Пам’ять
Залишаючи спільні могили в Биків- про цей злочин нехай буде перестоні біля Києва, Вінниці, та по цілій рогою для українського народу та
Східній Україні, у таборах «Гулагу». його провідників, як рівно ж країн
Щойно у 1990 році вийшов збірник цілого світу перед поворотом комудокументів Голод 1932-33 років на ністичної тоталітарної ідеології, яка
Україні очима істориків, мовою в майбутньому могла б повторювадокументів.
ти свої злочини, як у минулому.
Тепер переживаємо дні скорботи з приводу цього страшного гоБлагословення Господнє на Вас.
лодомору, нищення нашого народу.
Помянім в наших Службах Божих,
Ваш перемиський Владика
торжественних панахидах і молит+ Іван Мартиняк
вах всіх погиблих братів і сестер та
дітей. Згадаймо перед Богом наших
Дано в Перемишлі, в Празник
мучеників. Сповнім діло милосердя
Успення Пресвятої Богородиці
щодо їх душ, погиблих в часі голодомору та всіх репресій, яких допус28 серпня 1993 р. Б.
я сказав: за мною гряде Муж, Який
переді мною був, бо Він був раніще
від мене” (Ів 1: 29.36). Це спричинило появу при Ісусі двох дотеперішніх учнів св. Івана (Ів 1: 37-40).
Коротко по охрещенню Ісуса,
критикуючи аморальне ведення
царя Ірода Антипу, його обезголовили, приблизно 32 р. н. е.
Ісус цінив Івана Хрестителя понад пророків: „Істинно кажу вам:
не було серед народжених жінками

більшого за Івана Хрестителя (Mт
11: 11) „(...) це той, про кого написано: ось Я посилаю ангела Мого
перед лицем Твоїм, який приготує
путь Твою перед Тобою (Лк 7: 27).
Став він першим святим, шапованим в цілй Церкві.
Іван Хреститель є покровителем ченців, дів, пастирів і стад, ковалів, кравців, кушнірів, лимарів,
абстинентів, незаміжніх матерів,
осуджених на смерть; охороняє під
час градобою і епілепсії. Він має
більшу пошану серед інших святих.
Протягом церковного року, на його
честь Східна Церква відзначає аж
шість дат: празник зачаття, різдва,
усікновення голови, перше і друге
знайдення голови, третє знайдення голови та собор після празника
Богоявлення.
Приклад життя та глибокої віри
св. Івана в Ісуса Христа, в особливий спосіб і сьогодні закликає нас
до покаяння і посвячення свого
життя службі Спасителеві.
Христофор Шиповський

Святий Іван Хреститель.
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Вибрані

послання, виступи, передмови
Митрополита Івана Мартиняка
(Продовження з 1 сторінки)

Послання з нагоди візиту Папи Івана Павла ІІ до України
2001 р., та беатифікації ним мучеників УГКЦ
Зустріч з Блаженнішим Святославом, Перемишль 2013 р.

Празник св. Івана. Перемишль 2013 р.

Молебень за жертви волинських подій за участю Блаженнішого Святослава та Президента Польщі Бю Коморовського. Варшва, червень 2013 р.

Зустріч з мирянами в українському ліцеї в Гурові Ілавецькому.
Червень 2013 р.

Білий Бір, 2013 р.
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Всечесним Отцям митратам, парохам і сотрудникам, Високопреподобним монахам
і монахиням, всім вірним обох єпархій Української Греко-Католицької Церкви у Польщі.
Дорогі в Христі сестри і брати!
По цілому світі вірні Української ГрекоКатолицької Церкви з великим піднесення
слідкували за ходом візиту Святішого Отця
Івана Павла ІІ, Папи Римського в Україну. Разом з нами цей візит слідкували всі ті, кому
близькі особа і місія Святішого Отця та доля
України і її християнства.
Для нашої Церкви цей візит — це найкраще уведення в нове Тисячоліття. Вперше
в цілій її історії, на Святій Літургії у східному
обряді зібралося більше як півтора мільйона
вірних. Ми самі побачили та відчули велику
силу віри, яка просвічувала з облич зібраного
Божого народу. Ми відчули радість спільної
молитви і присутність Святого Духа в діях та
словах всіх зібраних. Таким почуттям були
сповнені дні перебування Святішого Отця
в столиці України — Києві, та у центрі нашої Церкви — Львові. На передодні десятої
річниця відновлення Української Держави,
ми побачили, як на неї та на цілу нашу історію сходить роса небесного благословення та
оживає в ній євангельська закваска.
Багато хто пробував оцінити вагу цих історичних хвилин. До цих подій, які так широко і глибоко пролунали в наших серцях та
відлунням облетіли цілий світ, найкраще однак відноситься Христова притча про сівача,
який вийшов сіяти зерно. Наша Церква в ці
дні стала полем великого засіву. Від нас та від
нашої співпраці з Божою благодаттю залежатиме, чи цей засів принесе плід стократний,
чи ні. Слова Святішого Отця повинні бути
дороговказом та заохотою в чиненні добра та
житті згідно Євангелія. Ніхто так глибоко та
мудро не похилився над нашою історією та
теперішністю. Ніхто так не заохотив український народ до побудови свого самостійного життя, ніхто так проникливо не заглянув
в серця наших вірних, як це сталося за цих
декілька днів. Багато доброго зерна було тут
посіяно. На добрій ниві наших душ повинно
воно принести щедрий плід.
На дорозі зростання та дозрівання Божого Слова в наших душах Господь не залишив
нас самих. Він послав нам до помочі як взірець, але також як помічників, нових Блаженних. Особливо до них ми сьогодні звертаємо свій погляд і дякуємо Богові за дар їх
прослави на престолах.
Мученик — це не просто особа, яку вбили.
Мученик — це свідок віри. Він складає перед
Богом та перед людьми свідчення свого повного та не відкличного віддання Богові. Він
свідомий того, що його життя простягається
поза межі біологічного існування та смерті,
віддає своє життя на те, щоб виконати волю
Божу та ставить свою віру та вірність Богові
понад «теперішні блага». Він, таким чином,
заявляє правдивість слів Христа, що той, хто
своє життя погубить ради Христа, той його
знайде (пор. Мт. 16, 25). Так Христос заохочує своїх учнів до того, щоб вони пішли Його
шляхом, бо Він сам став вірним свідком Бога.
Христос складає своє життя як добровільну
жертву за гріхи світу і таким чином виповнює волю Отця, який посилає Свого Сина
для спасіння світу. Воно має стати спасінням

для всіх, але Христос його зумовлює вірою
в нього: Така бо воля мого Отця, щоб кожен
хто Сина бачить і вірує в нього, жив життям
вічним (Йо. 6, 40). В житті Христового учня
віра в Сина Божого поєднується з вірністю
для Нього, тобто вступом на шлях наслідування Вчителя. Таким способом Христовий
учень розуміє життєві випробування, як виконання Христових слів: Переслідували мене,
переслідуватимуть і вас. А слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше (Йо. 15, 20). Тому
то вже перші учні приймали переслідування
як пробу, а мученицьку смерть як перемогу з Христом. Почавши від первомученика
Стефана аж до наших часів, мученик — це
переможець, який засвідчує, що наслідуючи
Христа людині відкривається небесна і Христова перемога у Воскресінні, і дається повністю тому, хто своє життя занурив в Христову
Пасху — смерть і воскресіння. Тому мученик
— це привілейований свідок Воскресіння,
про яке він розповідає в кожному часі.
У своїй проповіді на львівському іподромі
Святіший Отець сказав між іншими: Мучеництво — це найвища міра служіння Богові
і Церкві. Для Церкви дар мучеництва її дітей
має неперевершене значення. Вже в ІІ столітті святий Кипріян сказав про мучеників:
Правдою вашого мучеництва ви скріпили
захитану віру багатьох... через ваше мучеництво ви стали взірцем віри. А Тертуліян
заявляв: кров мучеників — це насіння нових
християн.
Для багатьох із нас жахливі події ХХ сторіччя могли складати враження, що Господь
покинув своїх дітей. Коли довкола перемагала сила зла а тайна беззаконня втілювалася
в ідеології комунізму та нацизму і з нестримною силою трощила простих людей, тоді багатьох підносило голос і казало «покинув
вас Господь», а дехто споглядав та запитував
«доколи Господи над нами будуть знущатися вороги твої». Жахливе переслідування
нелюдськими системами дало однак нагоду
багатьом нашим співбратам по вірі свідчити
про вірність Христові та його Церкві, і саме
в цих моментах темряви засвітило їхнє світло — світло людей топтаних але непохитних,
людей, яких сила зла вбивала, але сила Божа
підносила і вела до перемоги над ненавистю
та зневірою. Цим свідченням вони збагатили цілий світ, цілу Церкву, бо показали, що
людина сильна Богом перемагає все, навіть,
коли її тіло вбивають. Через обряд беатифікації наших мучеників 27 червня 2001 року
у Львові Святіший Отець вказав на їх перемогу з Христом та звернувся від імені Вселенської Церкви словами нинішнім хвилюючим
обрядом беатифікації бажаю висловити признання всієї Церкви Божому людові в Україні
за Владику Миколая Чарнецького та його 24
товаришів у мучеництві, як також за мучеників Владику Теодора Ромжу, отця Омеляна
Ковча і за Слугиню Божу Йосафату Гордашевську. Як пшеничне зерно, падаючи в землю, вмирає, щоб дати життя рясному колоссю, так і вони пожертвували своїм життям,
щоб Божа нива родила і приносила новий

і щедрий врожай... Пам’ять про них не може
бути втрачена, бо вона є благословенням. Їм
ми виявляємо наш подив і нашу вдячність:
як ікона Євангелія Блаженств, пережита аж
до пролиття крові, вони становлять знак надії для наших і прийдешніх часів. Вони показали, що любов є сильніша від смерті.
Як зазначив Святіший Отець Слуги Божі
[…] представляють всі складові частини
церковної спільноти. Серед них — єпископи
й священики, монахи й монахині, миряни.
Свідчення віри, яке вони всі склали означає, що у всіх станах життя можна зберегти
вірність Богові та дійти до святості — цієї
найважливішої мети християнського життя.
Тому потрібно нам всім приглянутися до цих
великих постатей.
Серед них знаходяться 9 владик: Апостольський Екзарх Волині та Підляшшя Миколай Чарнецький, владика станіславівський
Григорій Хомишин, владика перемиський
Йосафат Коциловський, владика мукачівський Теодор Ромжа, помічний владика
львівськийі перший єпископ для українців
католиків у Канаді Микита Будка, помічний владика перемиський Григорій Лакота, владики підпільної Української ГрекоКатолицької Церкви Симеон Лукач, Василь
Величковський та Іван Слезюк.
До лику Блаженних були зачислені священики: Леонід Фьодоров, Екзарх для росіян католиків візантійського обряду, Петро Вергун, апостольський візитатор для
українців греко-католиків в Німеччині,
священики львівської архиєпархії Микола
Конрад, Андрій Іщак, Роман Лиско, Микола
Цегельський та Олекса Зарицький — апостол
Сибіру.
Є поміж ними монахи: Климентій Шептицький, священик-студит, архимандрит
студійської Лаври в Уневі, рідний брат митрополита Андрея, отці Чину Святого Василія Великого: Север’ян Баранчик, Яким Іван
Сеньківський, Віталій Володимир Байрак;
священики Чину Найсвятішого Спасителя:
Зиновій Ковалик, Іван Зятик — Генеральний Вікарій підпільної Української ГрекоКатолицької Церкви.
До лику Блаженних Вселенської Церкви
були зачислені також монахині: Тарсикія
Ольга Мацьків, сестра Згромадження Служебниць НДМ і сестри Згромадження Святого Йосифа: Олімпія Ольга Біла і Лаврентія
Леокадія Гарасимів.
Є поміж ними і світська особа: Володимир
Прийма, отець родини, дяк в церкві. Всі вище
названі особи були жертвами безбожного
ко-муністичного режиму, сповненого ненависті до християнської віри. Більшості з них
комуністична влада пропонувала покинути
Католицьку Церкву та перейти в православ’я.
На цю пропозицію вони не погодилися, і за
те були суджені, ув’язнені та склали в жертву
своє життя.
Всі наші мученики — це для нас чудовий
приклад до наслідування і небесні заступники перед Богом. Особливо однак радіє наша
Церква тут в Польщі тому, що поміж новими
мучениками ми знаходимо синів Перемиської єпархії — її єпископів та священика. Їм
саме в цьому листі бажаємо присвятити більше уваги.
Владика Йосафат Коциловський гаряче
бажав мучеництва на кривавій дорозі, на
якій знайшлася Українська Греко-Католицька
Церква. Передбачуючи арешт, він запрошений на засідання Польської Єпископської
Конференції до Ченстохови в 1946 році, написав до папи Пія ХІІ такі слова: в припадку
мого арешту та депортації, ввічливо прошу
повідомити Святішого Отця, що до його
ніг складаю ознаку моєї вірності та повного віддання аж до останнього удару серця,
по синівську прохаючи його Батьківського
Благословення.

Блаженний Йосафат (хрещене ім’я Йосиф) Коциловський народився 3 березня
1876 року в селі Пакошівка Сяніцького повіту. Після закінчення початкової школи навчався в гімназії в Яслі. Богословські студії
він відбув в Римі, де отримав звання доктора філософії та богослов’я. 6 жовтня 1907
він прийняв священичі свячення. Бажаючи
поглибити своє духовне життя, 6 жовтня
1911 року він поступив на новіціят до Василіянського Чину до Крехова, і там прийняв
монаше ім’я Йосафат. Після смерті перемиського єпископа Константина Чеховича, отця
Йосафата призначили новим перемиським
владикою. 23 вересня 1917 року в катедральному соборі св. Івана Хрестителя у Перемишлі владики Андрей Шептицький, ЧСВВ, Григорій Хомишин, Діонісій Няряді з Крижевців
та Йосиф Боцян з Луцька поставили нового
перемиського ординарія.
Блаженний владика Йосафат провадив
дуже активну релігійну і суспільну діяльність
на території своєї єпархії. Час другої світової
війни був дуже складний для владики та його
єпархії. В 1944 році, з другим приходом комуністичної влади, ситуація помінялася. Комуністи дуже скоро переконалися, що УГКЦ
не буде слухняним знаряддям більшовицької
політики. Відвага владики Йосафата була головною причиною його першого арешту. Це
сталося 21 вересня 1945. Вдруге Блаженного
Йосафата арештували 26 червня 1946 року.
Після довгих та брутальних допитів, його
відіслали на радянську Україну. Зі Львова
владику перевезли до Києва, де намовляли
його перейти на православ’я обіцяючи, що
збереже свій сан та життя. Владика рішуче
відкинув ці пропозиції. Не дивлячись на
важку хворобу, владику перевезли до концентраційного табору в селі Чапаївка біля
Києва. Там, 17 листопада 1947 року Він заснув вічним сном.
Світлим прикладом християнського життя є також постать помічного перемиського
владики Блаженного Григорія Лакоти. Він
народився 31 січня 1883 року в селі Голодівка, сьогодні Задністряни, Львівського повіту в родині простих селян. В 1903 році він
поступив до Львівської духовної семінарії
і після закінчення її, 30 червня 1908 року
з рук владики Константина Чеховича прийняв священичі свячення та став вікарієм
у Тростянці. Владика Чехович зауважив особисті здатності о. Григорія і покликав його
на свого капелана та призначив катехитом
в українській гімназії у Перемишлі. В 1910
році о. Григорій був направлений на студії
до Відня, де здобув титул доктора богослов’я.
В 1926 році Папа Пій ХІ призначив о. Григорія помічним єпископом перемиської єпархії.
16 травня 1926 року він прийняв єпископські
свячення.
Після закінчення другої світової війни,
комуністи захопили владу і насильно виселили владику Григорія до Львова, де 25 червня 1946 року його арештували та відвезли
до Києва. Там його поставили перед судом
і засудили на 10 років в’язниці на Воркуті.
В таборах владика працював спочатку в шахті, але пізніше внаслідок слабкого здоров’я,
він виконував різні роботи в таборі: носив
воду, полов бараболю, працював ковалем та
двірником. Зимою 1949 року здоров’я владики сильно погіршало і його перенесли до
в’язничної лікарні в Абезі, 180 кілометрів
на південь від Воркути. В Абезі владику визнали ще здатним до праці, тому призначили йому найбільш принизливі роботи, щоб
насміятися з нього та священиків. Владика
все це сприймав як Божу волю, і заявляв, що
понесе свій хрест аж до кінця, так як цього бажає Христос. 5 листопада, а за іншим
свідченням 12 листопада 1950 року Блаженний Григорій Лакота віддав свого духа а його
мощі ще покотяться в сибірській землі.

Митрополит з дітьми під час огляду релігійної творчості в Гурові Ілавецькому в 2012 р.
Перемиська єпархія видала також мученика в особі Блаженного
о. Івана Зятика, який народився
26 грудня 1899 року в Одриховій,
Сяніцького повіту. В 1923 році
він прийняв священичі свячення,
а в 1935 поступив до Чину Найсвятішого Спасителя (Отці Редемптористи). Під час німецької окупації
його призначили ігуменом монастиря в Тернополі. Після ліквідації
УГКЦ комуністичною владою, він
вів активну душпастирську діяльність в підпіллі, будучи між іншим
Генеральним Вікарієм нашої Церкви та протоігуменом підпільних редемптористів. Арештований 5 січня
1950 року, спочатку був ув’язнений
у золочівській тюрмі, згодом засуджений в Києві на 10 років позбавлення волі в карних таборах, покарання відбув в Озерлазі Іркутської
області в Росії. У велику П’ятницю
1952 року він зазнав сильних катувань — його побили палицями, облили водою та залишили на морозі
помирати. Внаслідок чого він й помер 17 травня 1952 року.
Крім них, до лику Блаженних
папа зачислив о. Омеляна Ковча,
замученого німцями в концентраційному таборі в Майданеку, геройського душпастиря в’язнів засуджених на смерть, який не залишив їх,
але приносив їм Христа аж до моменту своєї мученицької смерті. До
хвилі свого арешту він працював як
парох в Перемишлянах. Арештований німцями 30 грудня 1942 року за
поміч євреям, він був засланий до
табору в Майданеку біля Любліна.
Родина та церковна ієрархія старалися про звільненняз табору, але він
написав їм листа, в якому між іншими читаємо: Я розумію, що ви стараєтеся про моє визволення. Але я
прошу вас не робити нічого. Учора
вони вбили тут 50 чоловіків. Якщо
я не буду тут, то хто допоможе їм
перейти ці страждання? Вони пішли б у вічність з усіма своїми гріхами і у глибокій зневірі, що допроваджує до пекла. Тепер вони йдуть
на смерть з піднятими догори головами, залишаючи свої гріхи позаду
себе. І так вони переходять міст вічності. Я дякую Богові за Його доброту для мене. Крім неба це єдине місце, де я хотів би перебувати.
Тут ми всі є рівні: поляки, євреї,
українці, росіяни, латиші, естонці.
З усіх присутніх я є єдиним священиком. Не можу навіть уявити собі,
що було б тут без мене […]. Дякую
Богові тисячу разів на день, що він
послав мене сюди. Я не прошу його
про ніщо більше. Ці слова найкраще

віддають суть життєвої постави нашого мученика. Блаженний Омелян
Ковч помер мученицькою смертю
25 березня 1944 року, а його тлінні
останки німці спалили в крематорії.
До лику Блаженний Вселенської
Церкви була зачислена також сестра
Йосафата Гордашевська — засновниця Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії.
Вона народилася 20 листопада 1869
року у Львові. Кoли її було 18 років,
разом з о. Єремією Ломницьким,
ЧСВВ, та о. Кирилом Селецьким
вона заснувала перше жіноче Згромадження, покликане до активної
душпастирської праці між людьми.
Під її керівництвом Згромадження
дуже скоро розвинулося і вже 10
років пізніше воно нараховувало
123 сестри. Святість Йосафати полягала у тому, що вона здійснювала
своє покликання з повною посвятою, постійно втілюючи в життя
Христову заповідь любові Бога
і ближнього. Блаженна Йосафата
упокоїлася в Господі 7 квітня 1919
року. Вона віддала себе ділу служби
ближнім, особливо вбогим та потребуючим, і стала взірцем особи
яка «йшла за Христом із щоденною
вірною самовідданістю».
Всі наші Блаженні — це невичерпний скарб, їхня святість — це
також і програма нашого життя.
В особливий спосіб ми бажаємо
сьогодні звернути нашу увагу на тих
Блаженних, які з нашої землі і стали
її світичами. Занесімо всі наші подячні молитви Господеві, що землю
нашу і народ наш прославив життям і подвигом святих мучеників.
Їх тіла будуть освячувати наші храми, але їх життя повинно освятити
наші душі. На те послав їх Господь
для нас сьогодні, щоб ми знайшли
в них також небесних покровителів
та заступників. Тому у всіх наших
парафіях повинні відбутися подячні
моління за цю прославу.
Блаженні мученики Миколаю,
Йосафате, Григорію, Іване, Омеляне, та інші Блаженні мученики, —
моліть Бога за нас. Блаженна Йосафато, навчай нас відданої чинної
любові Бога і ближніх.
Благословення Господнє на Вас,
з Його благодаттю та
чоловіколюб’ям.
+ Архиєп. Іван Мартиняк
Митрополит
Перемисько-Варшавський
+ Єп. Володимир Ющак, ЧСВВ
Владика Вроцлавсько-Гданський
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Звернення
Високопреосвященнішого Архиєпископа Іоана (Мартиняка)
Митрополита Перемисько-Варшавського
з нагоди святкувань 1025-ліття Хрещення Руси-України
Всесвітлішим і Високопреподобним Отцям, Преподобним Монахам і Монахиням,
Дорогим Братам і Сестрам!
Всі бо ви, що у Христа христилися,
у Христа одягнулися (Гл. 3, 27).
Христос Воскрес!
Кожний день наближає нас до дня ювілею
1025-літя Хрещення Руси-України, який будемо відзначати 18 серпня 2013 року Божого
на березі Дніпра у Києві. Великий Ювілей
Хрещення нашого народу святкуватиметься
по цілому світі, в кожному місці, де проживають вірні Української Греко-Католицької
Церкви. В цьому особливому році ювілею,
наші спільноти радіють з приналежності
до Божого Люду через одягнення в Христа,
яке відбулося у таїнстві Хрещення. У нашій
Перемисько-Варшавській Архиєпархії, спільно з нами цю радість буде розділяти Глава
і Отець УГКЦ Патріарх Святослав, який
у днях 27-29 червня 2013 року Божого відбуде свій черговий візит до Польщі, щоб таким
чином розділити радість, утвердити нас у вірі
і єдності нашої Церкви, яка має свій початок
у Володимировому Хрещенні 988 року.
Ювілей Хрещення спонукує нас до задуми над причинами рішення св. Володимира
про включення свого народу до Вселенської
Церкви, про наслідки цього рішення, які відчуваємо до сьогодні. Чим є цей Божий дар
називати себе дітьми Божими, який подарував Всевишній Бог руками Володимира? Що
він приніс державі і поодиноким мешканцям? Чим є сьогодні для кожного з нас?
Хрещення — це введення у нове життя
Нова дійсність, яка простелюється перед народом, коли його володар підіймає рішення,
якого наслідки будуть мати відгук століттями. Відповідальність за добробут і мирне
життя держави — Київської Руси — спочивала на раменах князя Володимира Великого. Він розумів, що його держава і її мешканці для свого розвитку потребують увійти
в склад європейських держав, які вже жили
під знаменом християнства. Боже Провидіння послуговується людиною, щоб таїнство
спасіння засіяло і відкрилось не тільки для
поодиноких людей, але для всіх мешканців
даної країни. З престольного міста Києва
сила Божої проповіді і світла християнства,
яке прийняв св. Володимир в 988 році, поширилася на всю Київську Русь. Прийняття
християнства — це найважливіша подія в історії України. Християнство підносить наш
народ на вищий ступінь культури і відкриває
нові шляхи розвитку. Країна стає центром,
у якому перетинаються дві величезні культури. Багата культура Сходу, яка корінням
сягає Греції, і культура Заходу закорінена
в Римі. З часу просвіщення народу Живою
Водою хрещення почали розвиватися різні
галузі людського діяння. Будівництво християнських святинь і розвиток парафіяльної структури Церкви спричинив розвиток
шкільництва і освіти в народі. При парафіях

поставали школи, в яких завданням духовенства було навчати людей читати і писати.
Християнство на Русі принесло ще один Божий дар, а було це об’єднання племен в один
народ. Віра в Ісуса Христа на завжди стала
елементом, який об’єднував і додавав сили
українському народові, як у минулому так
і сьогодні. Саме цей час в історії України названий Золотою добою держави, став новим
життям народу у вимірі політичному, суспільному, а перш за все у вимірі духовному.
Святий Володимир впровадив свій народ
у нове життя віри в Єдиного Бога, прищепив
мешканців своєї держави до «живої виноградини», якою є Ісус Христос і Його Церква на
землі (пор. Ів. 15, 1).

Дорогі Брати і Сестри!
Від двох років ця мученицька
Церква і весь християнський народ в Україні і поза її межами підготовляється до ювілею 1025-ліття
Хрещення Руси-України. Хоч ми
живемо в діаспорі, то залишаємось
частиною цього великого українського народу, його культури і християнської спадщини. Згадаймо великий Ювілей 1000-ліття Хрещення,
який за участю Патріарха Мирослава Івана Любачівського, синоду
єпископів нашої Церкви і тисячів
прочан відзначали на Ясній Горі. Був

це момент нагадати світові, що віра
в нашому народі не вмерла, що засипана зовнішніми переслідуваннями,
починає виходити з «тіні смерти»,
щоб дати живе свідоцтво віри і вірності Христовій Євангелії.
В днях 27-29 червня 2013 року
Божого до Польщі з офіційним візитом навідається Його Блаженство Святослав Шевчук, Патріарх
Української Греко-Католицької
Церкви, щоб спільно з нами подякувати Богові за ласку хрещення,
яка помогла нам вистояти в часах
нищення народу. За сили даровані
Богом, які помогли нам по роках переслідування на ново відбудувати
знищену структуру Церкви, будемо
дякувати Богові в Ґурові Ілавецькому 29 червня 2013 р. Б. (в суботу), за
свободу Церкви і її славний розвиток. Там теж Блаженіший Патріарх
Святослав очолить Божественну
Літургію і своїм словом підкріпить
нас у вірі і єдності Церкви.
З пастирським Благословенням
+ Іван (Мартиняк)
Митрополит
Перемисько-Варшавський
Дано у Перемишлі, при соборі св.
Івана Хрестителя, дня 22 травня 2013
року Божого

Християнство силою народу
Віра защеплена в добре серце людини ніколи
не пропадає, вона як пшеничне зерно кинуте
в землю вмирає і багато плоду приносить (Ів.
12, 24). Християнство, защеплене св. Володимиром Великим, стало силою народу. Перші
випробування віри в українському народі
прийшли разом з монгольською навалою,
яка довела до руїни цілу країну. Чергові століття приносили нові стихії і терпіння, але
вірність Божому законові і Євангелії додавала сили мешканцям Руси-України. Постійне
нищення українського народу його ворогами
свого апогею досягло в ХХ столітті. Режим
з під знаку червоної зірки претендував на
місце знаку Хреста, який витиснуло в серцях українського народу таїнство Хрещення. Геноцид голодомору, переслідування
народу сибірськими засланнями, ліквідація
УГКЦ, мученицька смерть синів і дочок народу, мали зломити в людях вірність Богові
і єдності Церкви. Не вдалося! Людські задуми програли з Божою логікою спасіння. Як
сказав Блаженіший Патріарх Святослав: Бог
вирішив, щоб наша Церква воскресла. Тертулян висловив таке речення «кров мучеників є насінням Церкви». В контексті тих слів
добачав би я новітню історію нашої Церкви,
яка давала свідоцтво в найстрашніших часах
комунізму. Давали свідоцтво єпископи, священики, монахи, монахині і світські. Стали
вони блаженними мучениками ХХ століття, були тим «християнським насінням». Я
як молодий священик і єпископ є плодом їх
крови. Мав я честь зустріти тих людей в катакомбній Церкві. До Греко-Католицької Церкви притягає і діє сила Розп’ятого і Воскреслого Христа. [...] Не вдалося знищити нашої
Церкви Сталіну, ані його наслідникам. Силу
нашим вірним напевно давав Дух Святий.
У нашій пам’яті надалі триває лихоліття акції
«Вісла», яка спричинила багато болю і терпіння нашим родинам. Неодноразово, першими речами, які забирали переселенці з покиданих домів, були ікони і хрести — знаки
віри в своїх родинах. Доручали своє невідоме
майбутнє Богові. Черговий раз Христове знамено стає надією у земському незнаному.
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Зустріч зі Блаженнішим Святославом, Лігниця 2013 р.

Лігниця 2013 р.

Гурово Ілавецьке 2013 р.

15 літ єпископського
служіння
Кир Володимира Ющака
У житті спільнот бувають моменти, від яких ми звикли відмірювати час, відзначаючи
саме важливість даних подій та їх значення для подальшого розвитку.
Без сумніву таким зламним для вроцлавської спільноти, нашої греко-католицької парафії, а то й цілої УГКЦ в Польщі, був рік 1996 — 26 травня була тоді покликана до життя
Вроцлавсько-Ґданська єпархія. Наступного ж року віряни зі своїм душпастирем, владикою
Теодором Майковичем перестали бути гістьми у римо-католицькому костелі, а стали
власниками історичного, ґотичного храму, який став їхньою катедрою.
1 червня 1997 р. Вроцлавський Митрополит
Архиєпископ Генрик Ґульбінович, на даний
час господар 46 Міжнародного євхаристичного конгресу, маючи на увазі й вшановуючи
потреби греко-католиків Вроцлава, передав
на руки Папи Івана Павла ІІ костел св. Вінкентія, який з черги Вселенський архиєрей
передав на потреби щойно встановленої
греко-католицької Вроцлавсько-Ґданської
єпархії. «Нехай оця катедральна святиня
буде символом зразкової співпраці обох обрядів у цьому місті. Нехай стане екуменічним
викликом для сучасних і прийдешніх поколінь,
що в дусі віри, любові й надії треба будувати
людську спільноту» — написав тоді у своєму
листі до єпископів і священиків Папа Іван
Павло ІІ. Час показв, що ці слова скоро стали
здійснюватися.
15 років тому, 19 червня 1999 р. у вроцлавській катедрі св. Вінкентія і св. Якова відбулася хіротонія та інґрес Владики Володимира
Ющака, вроцлавсько-ґданського ординарія.

Вітання і подарунок від влади міста.
«Кожен ювілей у житті єпископа, це важлива хвилина, це проміжний етап на дорозі
покликання. Ювілей, це час радості, благодаті. Хлібороб дякує Сотворителеві за плоди
землі. З нагоди ювілею дякує наш ювіляр єдиному Архиєреєві за плоди священичого житя,
за служіння Церкві та Божому людові»...
— цими словами звернувся ПеремиськоВаршавський Митрополит Іваан Мартиняк
у проповіді і до Владики Володимира Ющака,

який відзначав ювілей 15-ліття єпископського служіння у Вроцлавсько-Ґданській єпархії,
і до прибулих до вроцлавської катедри єпископів, і до священиків, монахів, монахинь та
вірних. Далі Мирополит нагадав присутнім
про життєвий шлях Дорогого Ювіляра до
священства, а ваідтвк до єпископства. Сказав
також про його працю й досягнення на ниві
скріплення у вірі та національному дусі серед
мирян. Нагадав про новозбудовані й відновлені храми Вроцлавсько-Ґданської єпархії.
У вроцлавській катедрі, у святковий день
18 червня 2014 року зійшлися, щоби разом
помолитися й вшанувати дорогого ювіляра,
достойні гості — Мирополит ПеремиськоВаршавський Іван Мартиняк, Владика
Петро Крик, екзарх для греко-католиків
у Німеччині та Скандинавії, Вроцлавський
Мирополит Йосиф Купний, Вроцлавський
Митрополит-Сеньйор Кардинал Генрик
Ґульбінович, Архиєпископ Мар’ян Ґолембєвський Вроцлавський Митрополит-Сеньйор,
єпископ-помічник Вроцлавської Архиєпархії Андрій Сємєнєвський, єпископ-помічник
Свідницької єпархії Адам Балабух, владика
Євангельсько-Авґсбурґської Церкви Ришард
Боґуш. Разом з ними у наміренні дорогого
ювіляра молилися численно прибулі священики, монахи та монахині й віряни. З обох
єпархій нашої Церкви Польщі. Не забракло
на торжестві також представників від міської
та воєвідської адміністрацій.
Знаю твою ревність про Божі справи, всі
твої старання, знаю твої подорожі, ті численні відвідини твоїх вірних, тих загублених
овець, розкиданих по всьому краю. Знаю твоє
велике піклування про будову моїх домів. Дванадцять церков збудували наші вірні і ти разом з ними за час твого служіння. Це велике
досягнення, бо ж починали ви з нуля. А тепер
маємо єпархію, невелику численно, але велику
свідомістю Церкви і народу.
Знаю твоє убожество, бо в нас і священики, і єпископи є убогі. Вони не мають багато. Знаю твій невибагливий спосіб життя.
Знаю твої прощі до святих місць у світі, де
ти провадиш свою отару. Знаю це все, знаю
дбайливість про цей катедральний храм,
а останнім часом і про цю чудесну каплицю, яка є не тільки прикрвсою катедраль-

Спільне фото на завершення торжеств.

Владики УГКЦ у вроцлавській катедрі.

Вірні греко-католицької парафїі у Вроцлаві.

Відремонтований інтер’єр прикатедральної каплиці Гохберґа.
ного храму але також цілого міста
Вроцлава...
Ти отримав дар Євхаристії, він
був не тільки для тебе, він є для цілої Церкви, ти отримав дар, слово,
яке стало тілом для всіх, хто тут
згромаджений, тих, що прийдуть,
тих, що в небі, тих, що по світі
розкидані, бо єпископ служить всім,
нгема єпископа приватного, він служить всім людям, чи вони вірять,
чи не вірять. Ти вже п’ятнадцять
служиш і робиш це добре. Роби ще
краще. Ми знаємо, що таке брак
єпископа. Пригадую собі, як приїхав
вперше преосвященний Марусин
з Риму і ми були в Костомолотах.
Та чоловік на колінах підійшов до
нього і сказав, що нарешті по стількох роках його побачив. Радів, що
побачив свого єпископа... — говорив
у проповіді Митрополит Мартиняк.
Владика Володимир Ющак —
особа відома і заслужена для міста Вроцлава. Про особлву пошану
до нього засвідчила присутність
у катедрі достойних гостей, заодно священиків, єпископів, як
і представників світської влади
міста й воєвідства. Вітаючи Владику
з празником, було зокрема відзначено про його останнє досягнення —
піднесення з руїн (від ІІ світ. війни)
барокової каплиці Гохберґа.

Консерваторам вдалося відбудувати калицю із залишків фресок,
скульптур і прикрас, які віднайшли
у руїні. Щасливо склалося, що були
майже всі, але треба було їх скласти у цілість немов головоломку. Це
вдалося, а результат просто шокує.
Каплиця була збудована в 17231728 рр. при храмі в місце давньої,
ґотичної. Її запроектував для себе
граф Фердинанд Гохберґ, ігумен
монастиря Норбертанів. Стіни каплиці прикрасили тромплейними
(оптична ілюзія) фресками найкращі художники Сілесії. Їх валося реконструювати завдяки збереженій
документації та фотографіям.
У каплиці наново похоронений
її фундатор, саркофаг якого віднайшли в костелі Отців Домініканців.
Проте саркофаг знаходиться у самій
калиці праворуч жертовника, а не
у крипті, до якої часто підходить
вода. Реконструкція каплиці Гохберґа була можлива завдяки дотаціям від Євросоюзу, міста Вроцлава, міністра культури й маршалка
воєвідства.
Після торжественної літургії
у катедрі Владика Володимир Ющак
зустрівся з запрошеними гістьми на
урочистій вечері.
Богдан Тхір
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Освячення новозбудованої церкви в Любіні

„Хоч забрали нам все, ми
збудували своє”
Тими словами в четвер 19 червня в день посвячення новозбудованої церкви наймолодші
парафіяни Любіна привітали Вроцлавсько–Ґданського Владику Володомира Ющака та
Екзарха для греко-католиків в Німеччині та Скандинавії Владику Петра Крика.

Вітаємо Вас, дорогий Владико!

«Многая літа, многая літа....».

Владика Володимир довершує
чину посвячення престолу

Храм потрібний і це є такий „кусок своєї землі, кусок неба” — сказав
Кир Володимир під час проповіді.

Перед нововстановленим іконостасом.
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В околиці Любіна в 1947 р. в рамках акції над завершенням будови храму. Від Владики
«Вісла» виселено греко-католиків з Західної Володимира о. Богдан отримав в подяці нову
Лемківщини, Томашівщини та Надсання. Іс- чашу.
торія цієї парафії подібна до всіх інших, що
Перед благословенням на закінчення лівиникли на західних землях Польщі. Засно- тургії відбулося ще посвячення нового іконована була щойно в 1979 р. о. Петром Криком, стасу. Ікони писав іконописець Іван Климочякій приїздив тут з Вроцлава. До того часу ко зі Львова. Після літургії вірні подякували
місцеві вірні мусили доїжджати до Лігниці єпископам за чин посвячення нового храму,
або до Пшемкова. З моментом виникнення а також пароху о. Богдану Огороднику. Свої
парафії греко-католики користали з латин- вітання вірним парафії Любін й пароху з наських костелів. У 1988 р. до Любіна призна- годи посвячення Церкви висловив Владика
чено нового священика, о. Богдана Огоро- Петро Крик. Найперше поділився досвідом,
дника. У 2001 р. влада міста Любіна виділила тим як починав працю в парафії Любін. Сьоділянку під будову церкви, а в 2003 р. поча- годні треба тішитися, тому що люди є в хралися перші будівельні праці, які завершено мі, але це початок дальшої праці, щоб храм
в 2014 р., тобто в році ювілею 35–ліття за- був живий, то треба його заповнити і тут
сновання парафії. Це ще не кінець, тому що молитися — сказав Владика Петро.
завершення вимагає також і приходство, яке
Слова подяки висловив також о. Богдан
парафія будує поруч нового храму.
Огородник, який з 2001 р. трудився, щоб
Це історія, а у четвер 19 червня до Любі- греко-католики в Любіні дочекалися своєї
на прибуло чимало вірних з вроцлавсько- святині. Подякував Владиці Володимиру,
го та зеленогірського деканатів. Були вірні всім вірним, владам міста, а також Владиці
з Вроцлава, Олави, Олесниці, Сьроди Сль., Петрові, який склав пожертву на дияконські
Лігниці, Пшемкова, Глогова, Гузіц, Шпрота- двері в іконостасі.
ви, Зам’єніц та Зеленої Гори, а також багато
Торжество закінчив Владика Володимир
місцевих вірних. Владу міста репрезентував традиційним «Многая літа» а для всіх вірних
президент Любіна п. Роберт Рачинський.
і запрошених гостей після релігійної частиБожественну Літургію очолили Владика ни вірні любінської парафії підготовили
Володимир Ющак та Владика Петро Крик почастунок.
у сослужінні численно прибулого духовенЦерква в Любіні, це вже третя святиня
ства з Вроцлавсько-Ґданської єпархії та Пере- побудована греко-католиками на Нижній
мисько– Варшавської архиєпархії й протоігу- Сілезії. Першою була церква в Пшемкові, помена о. Василіян о. Ігоря Гарасима. Літургія тім Лігниці, а тепер маємо також і Любін. Це
почалася від чину освячення храму, тобто великий подарунок для парафії в році ювілею
від чину посвячення престолу. Здійснюючи 35-ліття існування і велика віра громади, яка
всі дії за порядком, єпископи та священики по 67 роках від акції „Вісла” змогла побудупідготовили престіл, як місце для служіння вати свій храм. Сьогодні тут проживають не
Пресвятої Євхаристії, ставляючи на ньому тільки виселенці, але також і вірні з Украївсе, що на ньому має бути. Після освячення ни, які опинилися в Любіні та його околивідбулася процесія з мощами, які були потім цях та користають з душпастирської опіки
покладені в престолі.
і одночасно є активними членами парафії.
Під час літургії проповідь сказав Владика Маймо надію, що цей новий храм об`єднає
Володимир Ющак, який відзначив, що чин усіх і стане джерелом духовного розвитку
освячення храму є одним з найбільш радіс- для цілої спільноти. Наймолодше поколінних моментів у церковному житті. Звернув ня, яке на початку літургії привітало Владиувагу на те, що новий храм, це велике зусил- ку Володимира у своїй Церкві від імені своїх
ля цілої спільноти. У неодного з вірних були батьків, які будували храм, буде поколінням,
також певно і запитання: чи варто? Пощо яке справді буде виховане у церковному східбудувати храм? — запитав Владика. Але ньому дусі.
сьогодні відповідь може бути тільки одна
о. Аркадій Трохановський
— храм потрібний і це є такий
„кусок своєї землі,
кусок неба” — добавив. Для кожного віруючого
цей храм має бути
місцем молитви.
ВроцлавськоҐданський ординарій прига дав
також про душпастирську працю
у парафії тоді Владики Петра Крика. На закінчення
проповіді Владика
Володимир подякував всім парафіянам, владам міста
Любіна, а зокрема
о. Богдану Огороднику, який неЛюбінський греко-католицький храм.
втомно працював

ХХІІ Фестиваль Сакральної
Творчості у Білому Борі
У суботу 24 травня 2014 р. в Білому Борі відбулася зустріч дітей з Кошалінського та Слупського деканатів. У зустрічі взяло участь близько 200 дітей. Із зустріччю поєднаний був
також Фестиваль Української Сакральної Творчості, який проходив вже в двадцять друге.
Провідною думкою Фестивалю були слова з 1 Листу від св. Івана „Любі, любім один одного,
бо любов від Бога, і кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога”(4,7).
Зустріч почалася Божественною Літургією,
яку очолив Владика Володимир Ющак у сослужінні священиків з північних деканатів
Вроцлавсько–Ґданської єпархії. У проповіді
Владика Володимир згадав святих Кирила
та Методія, яких пам`ять того дня вшановує
наша Церква. Пригадуючи їх життя, Владика Володимир говорив про їх важливу роль
в християнізації південих слов`ян. То завдяки ним слов`яни змогли почути Боже Слово
на рідній слов`янській мові. З їх досвіду скористали в Х столітті місіонери, які охрестили
жителів Київської Русі. Приклад Солунських
братів показує, що сьогодні також потреба
місіонерів і ними можуть бути усі віруючі.
В особливий спосіб може в тому послужити
і Фестиваль Сакральної Творчості. Кожна
дитина зі сцени проповідує Ісуса Христа, відзначив Владика Володимир. На закінчення

проповіді Владика закликав усіх до молитви
за мир в Україні. Під час літургії була нагода
до сповіді, а потім ще перед церквою зробдено спільне фото.
Після літургії у спортивному залі українського хуртожитка відбувся ХХІІ Фестиваль.
На сцені Фестивалю виступило близько 110
дітей та молоді. Учасники Фестивалю виступали окремо та в групах, підготоовлені
священиками, сестрами та вчителями. І так
могли ми побачити дітей з Білого Бору, Битова, Інська, Старгарду Щецінського, Ґданська,
Битова, Кошаліна, М`ястка, М`єндзибожа,
Члухова, Щецінка та Валча. Сцена Фестивалю була спаравді місцем місії Ісуса Христа.
У піснях, віршах чи в коротких п`єсах молоді артисти славили Бога та заохочували,
щоб якнайкраще бути вірним Його заповідям. На закінчення виступів кожен учасник

У піснях, віршах та в коротких п`єсах молоді артисти славили Бога…
отримав в нагороду грамоту та со- біблійного єпархіяльного конкурсу:
лодкий почастунок. Організатора- „Бібілійні оповідання з євангелії
ми Фестивалю були Катехитичний від св. Івана”. Переможців та вирізВідділ та Душпастирська Комісія нених осіб нагородив Владика Воу Справах Дітей та Молоді Вроц- лодимир Ющак. Спонсорами були:
лавсько–Ґданської єпархії, а також Молодіжний фонд Вроцлавськогреко-католицька парафія і укра- Ґданської єпархії та п. Андрій Чех.
їнська школа ім. Тараса Шевченкі
Зустріч дітей закінчилася іграми
в Білому Борі.
та конкурсами, і спортивними змаПісля фестивальної частини ганнями для дітей.
було нагороджено також учасників
о. Аркадій Трохановський

IX Фестиваль Сакральної
Творчості в Лігниці
Субота 21 червня 2014 р. стала в Лігниці днем IX Фестивалю Сакральної Творчості для
дітей з Вроцлавського та Зеленогірського деканатів. Провідною думкою Фестивалю були
слова, які промовив Митрополит А. Шептицький до української молоді у Львові 1932 р.:
«Християнство — це любов, так як Євангеліє — це наука любови».
Зустріч почалася Божественною Літургією,
яку очолив лігницький парох о. д-р Мирослав Драпала у сослужінні священиків з південних деканатів Вроцлавсько–Ґданської
єпархії. У проповіді о. Мирослав звернувся
в особливий спосіб до дітей, і сказав між іншими: „Сьогодні людина повинна бути відкрита на Боже Слово, тому що в цей спосіб
дає місце для діяння Господа Бога. Це потрібно, щоб зродилася віра”. Під час літургії була
нагода до сповіді.
Після літургії в парафіяльному залі відбувся IX Фестиваль Сакральної Творчості.
Усіх дітей, батьків, священиків привітав о.
Мирослав Драпала, який також й повів IX
Фестиваль, що був присвячений Митрополитові А. Шептицькому в році 70-ої річниці від
дня його смерті. На сцені Фестивалю виступило близько 50 дітей та молоді. Учасники
виступали окремо та в групах, підготовані
священиками, сестрами та вчителями.
І так, найперше, ми могли побачити
ляльковий театр у виконанні учнів І та ІІ
класів гімназії з Комплексу шкіл нр 4 в Лігниці у виставці: „Покликання Митрополита А. Шептицького” на основі погадів
Софії з Фредрів. Дальше у виконанні дітей
з Лігниці почули ми пісні: „За все тобі я дякую” — учні 4,5 та 6 класів (Юлії Янковської,
Агати Стависької, Олександри Буковської та
Аліції Лукасік), а також пісню „Божа любов”,
яку виконала К. Панкевич. Також з піснею
виступили Ю. Перегрим та Ю. Шафран —
„Боже дякую Тобі”. Свою пісню подарували також і учні 4 класу початкової школи
з Лігниці — „Пісня Серця” (Агата Малиняк,
Ганна Буковська, Каміля Копилець). Іван
Буковський прочитав вірш пам’яті Митрополита Андрея. Дітей підготовили Софія
Тима та Анна Буковська — катехитки ліг-

ницькоії парафії. Свої музичні таланти запрезентувала група „Сонечка” з Зам`єніц,
а діти з парафії Вроцлав у виставці «Політ
Орла» показали віршовану біографію Слуги
Божого Митрополита Андрея Шептицького,
розповіли про його покликання. Сцена Фестивалю стала цього дня місцем правдивої
місії Ісуса Христа. На закінчення виступів
кожен учасник отримав в нагороду грамоту
та солодке. Організатором Фестивалю була
греко-католицька парафія в Лігниці.
Після Фестивалю нагороди отримали
також учасники біблійного єпархіяльного
конкурсу з південних деканатів: „Бібілійні
оповідання з євангелії від св. Івана”. Відповідальний за Конкурс о. Аркадій Трохановський зачитав переможців та вирізнених осіб
з південних деканатів, а нагороди вручив
вроцлавський декан о. Богдан Огородник.
Зустріч дітей закінчилася іграми та конкурсами і спортивними змаганнями.
Фестиваль Сакральної Творчості, це єпархіяльна подія для вроцлавсько та зеленогірського деканатів, однак в більшості виступили діти з Лігниці. У цьому році не виступила
жодна група з зеленогірського деканату. Чи
в цьому деканаті немає дітей та молоді? Де
причина, що з цього деканату не було дітей?
У нашій Церкві реалізуємо проект «Жива парафія», тобто шукаємо способів, щоб оживити на душпастирському рівні наші парафії.
Ми всі хочемо, щоб наші парафії, були живими спільнотами Божого діяння.
Напевно необхідно звернути увагу на працю з дітьми та з молоддю. Фестиваль, це така
місія християнської культури. Задбаймо, щоб
ця форма продовжувалася, але і звернімо
увагу на це, щоб і інші парафії були репрезентовані на цьому Фестивалі.
о. Аркадій Трохановський

На сцені Фестивалю виступило близько 50 дітей та молоді.

Фестиваль присвячено А. Шептицькому в 70 річницю його смерті.

Спільне фото учасників Фестивалю сакральної творчості.
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Виставка ікон

«До справжньої краси»
У день 8 червня в парафіяльному залі церкви Пресвятої Тройці в Ґіжицьку відбулося відкриття цікавої виставки ікон: „До справжньої краси”. Відкриття виставки розпочав
молитвою Владика Євген Попович, о. парох Василь Кепещук ЧСВВ, о. Петро Кушка ЧСВВ,
о. диякон Богдан Пєтночка ЧСВВ, Сестри Служебниці НДМ з Круклянок та численню зібрані парафіяни і зацікавлені сакральним мистецтвом мешканці Ґіжицька.
Владика звернув увагу на це, що краса ікони віддзеркалює доброту Бога, який живе
у серцях людей, що писання ікон є зустріччю з Творцем, а почитання їх є почитанням
Творця.
На виставці можна було подивитися ікони написані під час майстер-класів, які вела
с. Олена Манькут СНДМ в роках 2010-2014
в монастирі Покрови Пресв. Богородиці Сестер Служебниць НДМ в Круклянках, при
парафії Пресвятої Тройці в Ґіжицьку, у Початковій школі нр 7 в Ґіжицьку та Комплексі
шкіл в Позезджі.
Авторами ікон є діти, молодь та дорослі.
Усіх учасників майстер-класів з іконопису
було 40, в тому числі 32 учнів початкової
школи і гімназії. Наймолодша Аня Іздебска,
мешканка Ольштина, написала свою першу
ікону в монастирі Сестер Служебниць НДМ
в Круклянках маючи 7 років. Перша група
молодих іконописців почала свою творчу
роботу у парафіяльному залі церкви в Ґіжицку у вересні 2010. Заняття з іконопису

продовжувалися і було утворено нові групи,
які мали різний характер: майстер-класів
іконопису з молитвою, або реколекції з писанням ікон.
Деякі з молодих іконописців написали до
сьогодні кілька ікони. До таких враховується Аґата Шелемей, яка була попрошена Владикою Євгеном показати чотири свої ікони.
Наталія Полевчак, наймолодший автор ікон
на відкритті виставки, також запрезентувала
свою роботу і пообіцяла Владиці, що з задоволенням позичить свою ікону на чергову
виставку.
При нагоді виставки ікон мали ми нагоду
подивитися цікаві картини Марти Пєтночка
учениці ліцею в Ґіжицьку. Назва цієї виставки це: Оком природи і згідно теми тут знаходимо сюжети природничі і символічні. Марта свої роботи виконала технікою акварелі,
акрилу і тушу. Владика високо оцінив ікони
дітей і дорослих. Побажав успіхів у дальшій
праці.
с. Олена Д. Маькут СНДМ

Презентація ікон написаних під час майстер-класів.

Молитва у наміренні творців.

Що з УГКЦ в Криму?
Після анексії Росією Криму, яку засудили майже всі країни світу, окрім Сирії, Північної Кореї
та Уганди, українці та кримські татари опинилася в складній ситуації. Очевидним є те,
що утисків зазнають українці і татари у Криму, а не росіяни в Україні. В окупованому
Криму під великою загрозою опинилися й українські Церкви, яких ніколи не толерувала
Росія. Українські Церкви, які й без того не мали в Криму сприятливих обставин для розвитку, тепер зазнають потужного тиску. Наразі найбільше постраждала Українська
Греко-Католицька Церква.
Як приклад наведемо відомий випадок із військовим капеланом у Криму, отцем Миколою
Квичем. Його 14 березня заарештували на
півострові, інкримінуючи йому підготовку
«масових заворушень». Переслідували також
і військового капелана, настоятеля Покровського храму в Євпаторії протоієрея Богдана
Костецького. Після цього випадку священнослужителі УГКЦ були змушені залишити
свої парафії. Нині із п’яти священиків УГКЦ,
котрі більш ніж десятиліття прожили в АРК
зі своїми сім’ями, туди повернувся лише
один. Іще двоє отців монашого чину стали
служити в Криму вже після «референдуму».
Редакторові нашого часопису вдалося поспілкуватися з о. Богданом Костецьким, який
повернувся в Євпаторію.
— Отче Богдане, розкажіть про історію УГКЦ в Криму. Як відбувалося
становлення?
Становлення громад Української ГрекоКатолицької Церкви в Криму було і є досить
нелегким. Головною проблемою до сьогодні
залишається відсутність храмів і перешкоди в їхній побудові. Літургії для кримських
греко-католиків наразі доводиться відправляти або в храмах інших конфесій (як це було
Керчі та є тепер в Ялті, де греко-католики збиралися на Служби Божі в римо-католицьких
костелах), або в помешканнях священиків
(Сімферополь) чи спеціально пристосованих
приміщеннях (Євпаторія, Севастополь). Громадами до референдуму опікувалися п’ятеро
священиків. Тепер я залишився один із одружених священнослужителів в Криму. Правда

дякуючи ще тоді Владиці-номінанту Михаїлу
Бубнію (нині Екзарху Одеському та Адміністратору Кримському) кримські парафії без
духовної опіки не залишилися. Сьогодні на
наших парафіях служать монахахи — Отці
Студити, Отці Редемптористи та Отці Василіани. Відсутність власних релігійних споруд
призводить до того, що багато вірян ГрекоКатолицької Церкви, які мешкають в цих населених пунктах або відвідують їх, просто не
знають не лише про місця перебування релігійних громад, а й взагалі про їх існування,
відвідуючи храми інших конфесій.
— Від коли Ви розпочали служіння
в Євпаторії?
Це був травень 2005 року. На початку нас
було п’ятеро: я, пані Віра Ковальчук і Господь
Бог у трьох Особах. Ми шукали людей, які
потребували Божого слова, — в маршрутках,
на базарі. Я сідав за телефон і обдзвонював
абонентів із довідника, запитуючи, чи не
знають, де в Євпаторії є українська церква.
Якщо відповідали українською, то по кількох
днях знову набирав цей номер та випитував,
хто вони, звідки, чим займаються. З такої
приязної бесіди виростали приязні знайомства, народжувалася наша Церква в цьому
курортному місті. Звичайно, були й випробування, можна сказати, переслідування. Навіть думав, що поїду з Євпаторії, особливо
ж коли забрали у міліцейський відділок для
дачі показань — по неділях правив Службу
Божу в одній із бібліотек, а хтось доніс. Нас
розігнали, звісно, бібліотекаря навіть хотіли
звільнити з роботи.
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Владика Михаїл Бубній з о. Богданом та кримськими вірними.
Але допоміг «випадок». Того
ж таки тижня якось я у задумі міряв кроками одну з вулиць, аж як
моє вухо вловило добірну українську. Як зачарований, переслідував я старшого чоловіка. Урешті
наважився й зав’язав розмову, висловивши захоплення розмовною
українською мовою. «Бо я українець», — усміхнувся той у відповідь. З’ясувалося, це був директор
профспілок Євпаторії Микола Ва-

Пастирські відвідини
Блаженнішого Любомира Гузара.

сильович Сакун, родом із Чернігівщини. Коли ж він дізнався про поневіряння місцевої громади УГКЦ,
раптом пожвавішав і утішено сказав, що допоможе, бо прихильно
ставиться до греко-католиків, адже
мав колись нагоду приятелювати із
покійним владикою Павлом Василиком і не забув його слів: «Пане
Миколо, якщо колись тут буде наш
священик, наша Церква, аби Ви допомогли їм». Нарешті він дочекався
того часу! Відтоді ми відправляємо
Літургію в приміщенні бібліотеки
центральної курортної поліклініки,
де винаймаємо, за сприяння Миколи Васильовича, одну з кімнат уже
протягом майже десяти років.
— Який є стан загалом УГКЦ нині
в Криму?
Після викрадення отця Миколи
Квича у Севастополі (14 березня
2014 р. — ред..) ми змушені були
виїхати з Криму. Але я довго дома
сидіти не зміг і знову повернувся
в Крим. Присягав Богові й повинен бути тут, із людьми. У цьому
мене підтримала і дружина. Ми
вирішили залишити старших дітей
у батьків на Тернопільщині, а сюди
привезли нашу найменшу дитину

Молитовний
міжконфесійний намет
Від 5 грудня 2013 року на київському Майдані Незалежності почав свою місіонерську працю Міжконфесійний Молитовний намет. Його поставила група євангельських християн,
він був покликаний об’єднати усіх небайдужих віруючих, які вирішили долучитись до національного протесту. З плином подій і перемижними президентськими виборами його
вирішили демонтувати 11 червня 2014 р.
Цей намет, писала Тетяна Мухоморова
того ж 5 грудня 2013 р., встановили поруч
з пам’ятником географічного розташування
столиці, неподалік від Головпоштампту. Мала
капличка вже облаштована лавками усередині, обігрівом. Тут можна попити чаю з печивом. Молитовний намет покликаний проявити солідарність між усіма християнськими
течіями та стати точкою зібрання вірян, особливо під час щоденних молитов о 20:00.
Ідея організувати подібне місце збору виникла після того, як стався нічний розгін та
побиття активістів ЄвроМайдану. Тоді поєднались три натхненних активіста — пастор
церкви „Нове життя” Олег Магдич, Андрій
Шеховцов та проректор зі зв’язків з громадськістю УЄТС Олесь Дмитренко. Вони вирішили зробити щось більше для Майдану,
коли спершу виникли спільні молитви, а згодом і намет.
Цікаво, що в перший вечір до спільної
молитви (яка об’єднала кілька сотень людей)

долучився і православний священик Олекса,
після чого намет було вирішено робити міжконфесійним, аби ще раз нагадати про важливість солідарності між усіма українськими
християнами. До нього може завітати кожен
бажаючий, поговорити на духовні теми, помолитись та відчути себе спокійніше.
При цьому очікування щодо майбутнього Майдану хоч і розходяться у головних
організаторів, однак лишається спільним те,
що головна зміна вже відбулась у людських
душах та серцях. Відтак Олег Магдич бачить
ситуацію такою, що завершиться або дуже
добре, або дуже погано, але все одно це має
призвести до зміни влади.
Одразу ж слово взяв Олесь Дмитренко, пояснивши, що змін не варто чекати —
вони були і є саме зараз. «Майдан не приведе,
а вже привів і буде приводити до народження
і формування вільного, високоцивілізованого, морально-укріпленого українського народу. Він народжується і формується з 1991

Анастасію, яка є інвалідом дитинства і потребує нашого щоденного догляду.
Досі молилися в римо-католицькому костелі, де нас радо приймали. Були складені
графіки богослужінь. У нас — свій, у римокатоликів — свій. Традиційне богослужіння
відбулося й на Великдень. Після святкової
Літургії я їздив по Криму, де є наші парафії,
освячувати паски. У цьому мені також допомагали двоє священиків-редемптористів.
Однак і в цей важкий час сталося чудо
Боже! Нам продовжили оренду приміщення, де ми раніше служили, — в бібліотеці
курортної поліклініки. І уже у відновленому
храмі(каплиці) парафії Покрови Пресвятої
Богородиці УГКЦ у Євпаторії ми 1 червня
2014 року Божого відслужили Святу Літургію. Богослужіння знаменувало закічення
парафіяльних місій, які на наше прохання
проводив місіонер о. Кшиштоф Бузіковський, ОМІ, настоятель монастиря Монахів
Облатів у Криму.
До речі, наша парафія, до останніх подій,
будувала собі церкву, купила для того землю.
Фактично збудовано вже половину, але зараз
процес у підвішеному стані. У тій ситуації,
яка склалася практично у нас немає коштів
на продовження будівельних робіт. Сподіватимемося, що знайдуться жертводавці,
можливо і серед вірних УГКЦ у Ваших парафіях, що допоможуть нам завершити останні
роботи. Не залишати ж нами недобудованої
церви та переїжджати до Західної України.
Тому звертаюся з проханням до усіх небайдужих підтримати нас в складній ситуації.

педагогів повертається з Львівщини і плаче,
що їх просто футболили по кабінетах Львова. Навіть Паски не мали за що купити, бо
все тут в Євпаторії залишилося. «Низький
поклін Владиці Ярославу Прирізу, який нас
приютив у себе в єпархії» — кажуть вони.
І це вчителька (завідуюча) вокальним відділенням Євпаторійської школи мистецтв, яка
багато робила для розвитку українства Криму, яка зі своїм хором приїзджала до Львова
на конкурс Різдвяних колядок. Мені важко
тепер їм пояснити, чому у моєму Львові їх
так прийняли… Не вирішене питання і громадянства, хоча, на щастя, нас не змушували
ставати росіянами за паспортом. Наскільки
мені відомо, зараз займаються державними
службовцями. Втім, як буде далі, не знаю.
Нині не відчуваю прямого тиску, але він простежується в усьому — в поведінці простих
людей у громадському транспорті, на вулиці.
Відчуваєш, що ти вже не вдома, не свій.

— Чи не було якихось натяків на юридичну
заборону щодо діяльності УГКЦ на території півострова?
Щодо майбутнього церкви я звертався у відповідні служби. Повідомили, що інструкцій
зверху поки не отримували (щодо діяльності УГКЦ. — Ред.), сказали «ждітє». Ситуація
в місті напружена, люди схвильовані, особливо вихідці з материкової України. Багато людей в паніці виїхало на материкову
Україну, але, нажаль, уже деякі зі сльозами на
очах повертаються і кажуть: «Отче, ми там
в Україні нікому не потрібні. Сім’я молодих

— Як виглядало церковне життя УГКЦ
у Криму до березневих подій?
У Криму служили п’ять священиків УГКЦ
і кожен з них мав щонайменше дві громади. Отож, тут було, як я уже сказав раніше,
понад десять парафій. Завтрашня їхня доля
поки що невідома. Наші храми є в різному
матеріальному статусі. Наприклад, у Євпаторії та Севастополі доходило до завершення
будівництво власних церков, хоча постійно
виникали проблеми з фінансуванням та документальним оформленням. А ось у Керчі
було куплено стару занедбану будівлю, яку
переобладнали на повноцінний храм. У Ялті,
на жаль, УГКЦ не має храму. Вже десять років триває судовий процес. Мерія міста виділила ділянку під будівництво церкви, та прихожани московського патріархату постійно
судилися з місцевою громадою УГКЦ. Тому
в Ялті донині немає ні свого храму, ні місця
щоб будувати його. Правда, близько м. Ялти
у селищі Відрадне один підприємець на власному подвір’ї збудував каплицю де грекокатолики можуть молитися. У Сімферополі
є місце для молитви в приватному приміщенні священика. Ось така загальна картина.
Розмовляла Віра Біла

Молитовний намет на київському Майдані незалежності.
року, поштовхом до активного
Цікаво, що спільнота намету запрогресу став 2004 рік, однак зараз прошує і до загальних дискусій. Зонайбільш важливий етап. Це нова крема, однією з останніх тем стало
потужна хвиля, яка не залежить обговорення біблійної заповіді «ковід геополітичних поривів політи- ритися владі». Відтак Андрій Шеків. Тому я хочу, аби люди чули про ховцов вважає, що не мусить бути
це», — підкреслив він.
сліпого підкорення, адже зовсім не
Водночас Андрій Шеховцов до- до цього закликало Святе Писандав, що зараз панує і скептицизм, ня, а до осмислення тих, хто керує
коли немає плану дій, втрачається людьми. «Існує неправильне розуцінність того, що людина виходить міння або ж люди просто не задуна вулицю, заявляючи про свою по- муються над цими словами. Тільки
зицію, вона готова щось зробити. зараз починається осмислення, бо
«Але я думаю, що головний рубікон в головах досі надто сильний вплив
був перейдений», — з надією резю- Союзу, коли треба було слухатись
мує один з ініціаторів намету.
влади без слів».
За його словами, можливі два
Ініціатори проекту закликають
сценарії розвитку подій: дуже до- усіх християн заходити до намету,
брий (відставка влади чи імпічмент аби об’єднатись у спільній молитві
президента або ж проведення до- або ж обговорити різні питання.
строкових виборів) та нормальний
(досягнення домовленостей на по***
літичному рівні, мінімум відставка Міжконфесійний молитовний науряду). Головне, на його думку, що мет, який простояв на Майдані Незавдяки Майдану вибори у 2015 залежності у Києві близько півроку,
році будуть зовсім іншими, а не від 6 грудня 2013 р., завершив свою
технічними, якими б вони ймовір- роботу. «Відтепер молитовний нано стали.
мет закінчив свою роботу», — наОлесь Дмитренко прогнозує писав один з організаторів намету
і реформацію церковного лідер- Олег Магдич. При цьому він підства після масових протестів, коли креслив, що це не означає заверцерковні лідери будуть змушені від- шення молитви.
повісти на питання: «На кого вони
Також Магдич подякував усім
насправді працюють?» Це вже по- волонтерам, які допомагали в рочинає відбуватись, критерієм роз- боті намету: «Друзі! Брати і сестри!
поділу є те, чи працює спільнота на Хочу подякувати всім вам за ста«совок», чи вона має незалежних, ранні молитви і служіння в моливільних лідерів.
товному наметі. Подяка всім, хто
«Сподіваюсь, що християни ви- приходив і молився. Спасибі тим,
знають свою позицію як громадську хто не приходив, але молився. Спата перестануть бути світлом лише сибі всім, хто записувався на черу церкві, а стануть світлом для ін- гування. Хочу подякувати тим, хто
ших поза її межами», — додає пас- проповідував словом і ділом: рознотор Олег. — «Тут питання ставиться сив гарячий чай і роздавав їжу. Спадо політиків. А молитви під час про- сибі всім, хто давав гроші та речі.
тестів допомагають зрозуміти, що Дякуємо за психологічну допомогу
ми є дітьми Божими на цій землі». постраждалим». (ред)
Відкритий лист Джорджа Вайгеля Святішому Кирилові, Патріарху Московському

Лист католицької незгоди
Ваша Святосте!
Слава Ісусу Христу!
Приємні спогади про нашу зустріч
у Вашингтоні, яка відбулася кілька років тому, і мої колишні сподівання, що нас об’єднує турбота
про єдність Церкви Христової та
зацікавленість у подоланні прірви,
котра утворилася між Америкою
і Росією під час холодної війни, спонукали мене написати цього листа.
Кажу „колишні сподівання”, тому
що, попри ці позитивні моменти,
деякі з Ваших останніх загальнодос-

тупних коментарів щодо подій, котрі відбуваються в Україні, завдали
нових ран Тілу Христовому та посилили напругу у світовій політиці.
Посилаюся конкретно на Ваше
звинувачення, що «Українська ГрекоКатолицька Церква, на жаль, бере
участь у прямій політичній діяльності, використовуючи гострі русофобські гасла, і робить різкі заяви
про Російську Православну Церкву
в публічних виступах». Веб-сайт
Вашого Патріярхату цитує ще
(Закінчення на 12 сторінці)
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Лист католицької
незгоди
(Продовження з 11 сторінки)
й такий Ваш вислів: «Шкода, що деякі з національних
конференцій католицьких єпископів, таких як німецька, польська і американська, відкрито підтримали цю
позицію».
Ваша Святосте, ці Ваші заяви важко визнати
правдивими. Українська Греко-Католицька Церква декларувала стриманість, примирення і відмову від застосування насильницьких методів ще відтоді, як у листопаді минулого року піднялася завіса драми Української
держави, яка шукає національного і морального відродження в побудові громадянського суспільства. Грекокатолицькі священики і єпископи, ризикуючи власним
життям, рятували активістів, у яких стріляли снайпери, котрі, як багато вважає, діяли з наказу Росії.
Невдовзі після канонізації Івана Павла II — Папи,
який добре знав і глибоко поважав духовні традиції
російського православ’я і чиє щире бажання відвідати Росію було відхилено Вашими попередниками — до
мене зателефонував Верховний Архиєпископ Святослав (Шевчук), Глава УГКЦ. Він попросив мене передати
«повідомлення для Росії», яке я намагався поширити
по всьому світу через Інтернет. Схоже на те, що повідомлення не досягло Свято-Данилового монастиря,
принаймні воно не мало жодного ефекту. Тому повторю
в цьому листі його головні думки.
Блаженніший Святослав сказав, що це скеровано
до Вас і Ваших братів: «Українська Греко-Католицька
Церква не є ворогом Російської Православної Церкви.
Ми ваші брати; ми народилися з одного духовного материнського лона. Зі священного міста Києва, де були
хрещені наші народи, ми передаємо вам послання миру.
Не дозволяйте політикам спровокувати ненависть
і кровопролиття серед нас».
Що стосується тих західних єпископських конференцій, які запропонували підтримку Українській ГрекоКатолицькій Церкві, то це були прояви братерської солідарності. Ці єпископи, як і багато західних християн,
не піддалися кампанії брехні, веденій Кремлем упродовж
останніх семи місяців. Думаю, ці ієрархи, як і всі ми,
кому дорога духовна спадщина російського православ’я,
глибоко засмучені, що Ви і митрополит Іларіон, ваш
головний «екуменічний служитель», посилюєте брехню Президента Путіна і міністра закордонних справ
Лаврова.
Мушу ствердити, що ваша Церква не підтримує
традиції критичного ставлення до державної влади,
на відміну від багатьох країн західного християнства.
Проте ті з нас, хто шанує пам’ять про ваших святих,
мучеників і богословів, сподіваються, що представники
російського православ’я докладуть всіх зусиль, щоб протистояти пережиткам тоталітаризму, відновити
культурні основи російського громадянського суспільства і брати повноцінну участь у загальному прагнен-

Запрошення
У суботу 12 липня 2014 р. відбудеться черговий
Відпуст у Хшанові.
Програма
9.30 — Молебень до Матері Божої
10.00 — Архиєрейська Служба Божа
• Панахида за о. Митр. М. Ріпецького (40 річниця
від дня смерті),
• посвяченя води
• почастунок для всіх
• Концерт Релігійної Пісні (п. Ганка Серквіцка зі
Словаччини) і під час нього спогади про покійного о. митр. М. Ріпецького.
Сердечно запрошуємо — Хшаново чекає Вас!!!
о. Григорій А. Столиця і Рада Парафіяльна

ні до єдності християн, як братська Церква, а не як
агент радянської влади, що було характерно для часів
холодної війни.
З такими сподіваннями я і багато інших християн
моляться за те, щоб Ви, Ваша Святосте, ступили на
новий шлях у майбутнє.
З повагою в Господі, Джордж Вайгель
denvercatholicregister.org
Додаток
Джордж Вайгель (народився в 1951 році в м. Балтімор) — американський богослов, журналіст і католицький громадський діяч. Закінчив Коледж св. Михаїла
при Торонтському університеті, викладав у богословській семінарії в Кенморі, працював у Міжнародному
науковому центрі Вудро Вільсона у Вашингтоні. З 1989
по 1996 рік був президентом Центру етики та громадської політики, в якому й досі працює як старший науковий співробітник. Почесний доктор десяти різних
університетів, лауреат папського хреста Pro Ecclesia et
Pontifice та золотої медалі Gloria Artis польського Міністерства культури.
Джордж Вайгель багато пише на актуальні теми
американської та міжнародної політики, регулярно
коментує важливі події та тенденції розвитку Католицької Церкви й християнства загалом, обдумує
складні моменти католицького богослов’я в зв’язку із
сучасним життям та його проблемами. Часто виступає
з коментарями на радіо і телебаченні, готує репортажі
про новини з Ватикану для телеканалу NBC, а його щотижнева рубрика «Інший погляд — погляд католика»
публікується в шістдесяти різних газетах.
Як автор та редактор Джордж Вайгель опублікував
два десятки книг, серед яких «Остання революція: опір
Церкви і крах комунізму» (1992), «Правда католицизму: десять суперечливих питань» (2001), «Листи до молодих католиків» (2004), «Вибір Божий: папа Венедикт
XVI і майбутнє Католицької Церкви» (2005), «Віра,
розум — і війна проти джихадизму» (2007), «Проти
течії: християнство і проблеми демократії, війни та
миру» (2008). Його книга «Свідок надії» про життя,
ідеї та діяльність Папи Івана Павла ІІ стала міжнародним бестселером і була перекладена багатьма мовами;
в 2001 році вона лягла в основу однойменного документального фільму, а у 2010 році вийшло друком її
продовження.
(за ugcc.org.ua)
Отцю Митрату Юліяну Гойняку
найкращі, з глибини серця пливучі вітання
з нагоди
30-ліття священства!

Всечесний Отче Митрате!
Хай Віра, Надія та Любов ніколи
Вас не опускає на дорозі служіння Церкві
та нашому народові. Ваш труд, відданість
та витривалість на цій дорозі нехай
винагороджується сповненням всіх Ваших
задумів та мрій натхнених Святим Духом.
Будьте надалі провідником незрячих,
Потіхою немічних,
Радістю пригноблених,
Спокоєм понівечених,
Відвагою заляканих,
Дороговказом загублених.
Хай Ґосподь Бог укріпляє Ваше здоров’я і посилає
свою благодать, а Непорочна Діва Марія охороняє
своїм покровом в кожний час Вашого життя.
Всякого туземного добра та чергових успіхів на
священичому шляху бажає
громада зеленогірської парафі
Покрова Пресвятої Богородиці!

БЛАГОВІСТ — суспільно-релігійний місячник. Видає Українська Католицька Церква у Польщі. Редакція на громадських засадах.
Редагує колегія: Богдан Тхір (т) — секретар редакції (тел./fax дом. 89 761 04 21), прот. Богдан Степан - координатор від ПеремиськоВаршавської архиєпархії, о. Аркадій Трохановський - координатор від Вроцлавсько-Гданської єпархії, Ігор Горків - тематична сторінка,
прот. Богдан Панчак - богословська колонка, о. Павло Поточний - катехитична колонка, Михайло Пульковський - колонка «Жива
парафія», Дарій Гаврилець — технічна редакція. Погляди авторів публікацій не завжди сходяться з точкою зору редакції.
Матеріалів не замовлених не відсилаємо. В оправданих випадках застерігаємо собі право виправляти і скорочувати авторські тексти.
Матеріали до публікації просимо висилати у машинописах або у чітких рукописах.

Патріярх Йосиф Сліпий.

Єпархіяльний
художній конкурс
«Mитрополит Андрій Шептицький
та Патріярх Йосиф Сліпий — духовні провідники Української Греко-Католицької
Церкви XX стoліття»
1. Мета конкурсу
• поглиблення знань про Митрополита Андрея
Шептицького,
• показати свідоцтво віри Патріярха Йосифа
Сліпого,
• зацікавити історією УГКЦ,
• відкрити зразки християнського життя,
• зміцнити церковну ідентичність.
2. Учасники
• учні початкової школи — класи 4–6,
• учні гімназії,
• учні середніх шкіл.
3. Організатори та правила конкурсу
a) Організатори:
• Організатором конкурсу є Комісія до Справ
Дітей та Молоді й Катехитичний Відділ Вроцлавсько–Ґданської єпархії.
• Конкурс відбувається за благословенням
Вроцлавсько–Ґданського Єпископа кир Володимира Ющака.
б) Правила:
• роботи повинні бути самостійні, раніше не
публіковані та не нагороджувані на інших
конкурсах,
• кожна робота повинна бути підписана: ім`я та
прізвище, вік, клас, адреса, ім`я та прізвище
катехита, парафія,
• формат праць — довільний (А3, А4)
• форма праць — довільна (малюнок),
• учасники несуть кошти виготовлення, та безпечного пересилання робіт,
• організатори застерігають собі право публікувати конкурсні роботи на сайті www.cerkiew.net.pl,
• роботи не будуть повертатися.
в) Нагороди:
• проголошення переможців відбудеться 1 листопада 2014 р.,
• переможці конкурсів отримають нагороди від
організаторів,
• нагороди будуть вислані поштою.
4. Час надсилання праць:
• виготовлені роботи слід надсилати до 12 жовтня 2014 року за адресою:
ks. Arkadiusz Trochanowski
ul. Osiedle dolne Miasto 26/3
78–600 Wałcz
Організатори
Комісія до Справ Дітей та Молоді,
Катехетичний Відділ Вроцлавсько–Ґданської Єпархії
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