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Місячник Української Греко-Католицької Церкви в Польщі

ПОСЛАННЯ

ВЛАДИК УГКЦ У ПОЛЬЩІ
З НАГОДИ ЮВІЛЕЮ 25-ЛІТТЯ
ЦЕРКОВНОГО МІСЯЧНИКА «БЛАГОВІСТ»
Всесвітлим і Високопреподобним Отцям,
Преподобним Монахам і Монахиням,
Редакції церковного місячника «БЛАГОВІСТ»,
Дорогим у Христі Братам і Сестрам!
Слава Ісусу Христу!
Дорогі у Христі Брати і Сестри!

В

січні 1991 р., з ініціятиви бл. п. владики Юліяна
Ґбура, тодішнього пароха греко-католицької парафії в Ґурові Ілавецькому, при
співпраці кількох ентузіястів,
вийшло друком перше число
греко-католицького місячника «Благовіст». Сьогодні лише
старші віком вірні нашої Церкви у Польщі здатні усвідомити,
якою епохальною була тоді ця
подія після майже півстолітньої
примусової мовчанки ГрекоКатолицької Церкви у медіях.
Варто пригадати, що після акції
Вісла, комуністична цензура не
пропускала та не дозволяла уживати у друкованих текстах навіть
поняття «греко-католик», чи,
тим більш, «греко-католицька
Церква». Коли, врешті, у вісімдесятих роках минулого століття
дещо полегшало у ділянці друкованого слова, то й тоді, навіть
при спробі друкувати церковний молитовник чи церковний
календар, треба було всі тексти
перекладати на польську мову
та віддавати до цензури і чекати
її дозволу на друк. Тому поява
друком першого числа церков-

ного греко-католицького періодичного видання у післявоєнній
Польщі була дуже великою та
справді революційною подією.
Від цих подій минає вже
чверть століття, протягом якого
денне світло побачило триста номерів «Благовіста» — місячника
Української Греко-Католицької
Церкви у Польщі. На сторінках
цього періодичного видання знаходимо цілу історію нашої Церкви у Польщі за минулих 25 років. Тут гостили інформації про
духовні події в поодиноких парафіях обох наших єпархій, тут
можна віднайти повідомлення
про єпископські душпастирські
відвідини і рішення та прочитати тексти офіційних послань. Редакція «Благовіста» не забувала
також повідомляти своїх читачів про богословські і літургійні питання та про головні події
з життя нашої Церкви в Україні
та в інших країнах світу. Тут ми
могли також читати інформації,
які стосувались сакрального будівництва і мистецтва. На сторінках «Благовіста» не забракло
(Закінчення на 3 сторінці)

Щиро дякуємо!
усім нашим приятелям та добродіям,
які привітали нас особисто

«БЛАГОВІСТУ» — 25 років!
Чверть століття, двадцять п’ять літ — саме стільки часу минуло від року, коли в грекокатолицьких родинах в Польщі появився перший примірник «Благовіста», часописа, що виник
на хвилі бурхливих політичних змін та трансформацій кінця вісімдесятих років минулого століття, які тоді відбувалися у центральній та східній Європі.
«Благовіст» був першим офіційним, друкованим словом від нашої Церкви, яка після півстоліття небуття почала відновлювати свої структури та шукати шляхів розвитку на прийдешнє
вже у необмеженій спільності з Україною та
діаспорою.
У вступному слові в першому номері часопису, що вийшов друком у січні 1991 року редакція писала: «Журнал, що перед Вами, бере
на себе обов’язок суспільно-релігійного інформаційного, публіцистичного і освітнього джерела.
Вже віддавна назрівала потреба вийти до мирян
з такою платформою, на якій зможуть вони обмінятися думками, запрезентувати свої погляди, прагнення, сумніви і запитання. Формула
часопису відкрита. Значить кожен з Вас може

взяти голос у цікавлячій його справі та поділитися своїми думками.
Нове життя нового прагне підходу. За останні півтора року в Польщі багато помінялось
і бачимо такі зміни, про які ще недавно і думати було неможливо. Явище це невимовно радує,
тому що в нових умовах нецензурованого буття все відроджується. Так само відроджується
наша Церква і все, що з нею пов’язане.
Темп сьогоднішнього життя дуже великий,
але, незважаючи на це, варто зосередитись над
деякими питаннями, що торкаються нашого
релігійного та суспільного життя. Варто призадуматися над станом нашого духа».
(Закінчення на 3 сторінці)

Звернення Синоду Єпископів

Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ
до представників органів державної влади, політикуму
та громадянського суспільства України
Ми, єпископи УГКЦ, зібравшись на черговому Священному Синоді, не можемо стояти осторонь
нинішніх тривог і надій нашого суспільства, адже в центрі душпастирської турботи Церкви
є і завжди буде спільне благо народу, справжнє добро людини, даровані їй Богом свобода і гідність.

Н

аша країна має всі необхідні передумови
та володіє всіма необхідними ресурсами, — соціальними, інтелектуальними
й трудовими, — щоб запевнити гідне життя
кожному громадянинові. Разом із тим у суспільстві повинні бути лідери, які, не витрачаючи намарно згадані ресурси, здатні брати на себе
відповідальність за втілення прагнень українців. Попередня влада не справилася з цим завданням і під тиском народу, ціною пролитої
крові героїв Небесної сотні, була змушена піти.
Проведення чергових виборів давало надію на
перезавантаження політичної системи та зміну
правил поведінки представників влади. Тому
після Майдану суспільство видало новий ман-

з ювілеєм 25-ліття існування.
Зокрема слова подяки складаємо на руки
Блаженнішого Патріярха УГКЦ Святослава Шевчука
Перемисько-Варшавського Митрополита
Євгена Поповича
Архиєпископа Івана Мартиняка
Вроцлавсько-Ґданського Владики Володимира Ющака
та Львівського Митрополита Ігоря Возьняка.

Редакція БЛАГОВІСТА
Блаженніший Святослав.

(Закінчення на 4 сторінці)

Водохреща
Богоявлення (Водохреща, Йордан) — це третє, найбільше й завершальне свято різдвяноноворічного циклу. В цей день (цього року був це вівторок), де це можливо, парафіяни зі своїми душпастирями процесійно пішли над річку чи озеро, щоби освятити воду на пам’ятку
хрещення Ісуса Христа в ріці Йордан.
Йорданську воду пізніше вірні переховують цілий рік, до наступного свята, бо від найдавніших часів християнська Церква вважає освячену йорданську воду за велику святість.
Її бережуть цілий рік, ласкаво називаючи навіть «водичкою-йорданичкою». Ця вода має
силу очищувати і зцілювати душу й тіло людини. Йорданською водою також скроплюють
оселю, щоб оминало всяке нещастя і гарно велося в домі.

О

сновою для свята Богоявлення стала
подія хрещення Ісуса Христа у Йордані від Іоанна Предтечі, описана в усіх
чотирьох канонічних Євангеліях. Виникнення
свята Богоявлення датують не пізніше третього століття. Про нього згадує Климент Олександрійський († 215). У III столітті про Богоявлення говорять святитель Іполит Римський
(† 235) і св. Григорій Неокесарійський († 270),
а в IV ст. У день цього свята говорили повчання святителі Григорій Богослов, Іоанн Золотоустий, Григорій Ниський, Августин Гіпонский
та інші. У богослужбових чинах та проповідях отців Церкви це свято також носить назву
Просвітлення, або свята Світла.
Спочатку Богоявлення було присвячене водночас Втіленню, Різдву та Хрещенню
Сина Божого. У четвертому столітті спочатку
на християнському Заході, а до кінця століття й на Сході, святкування Різдва Христового виокремлюється в самостійне свято 25
грудня, а змістом Богоявлення залишається
Хрещення Господнє. Різдво Христове залишається змістом свята Богоявлення тільки
у Вірменській церкві.
В коментарях та проповідях на Хрещення
Господнє християнські екзегети бачать перше
в історії явлення Бога як Трійці: коли Син
Божий стояв у водах Йордану, Отець Небесний голосом промовив «Ти єси Син мій
улюблений, у тобі — моє уподобання» (Мк.
1:11), а Святий Дух у вигляді голуба зійшов
на Ісуса). В «Апостольських постановах» (IV
ст.) говориться: «Нехай празнують празник
Богоявлення, бо того дня явилося Христове
божество, про яке свідчить Отець при хрещенні і Святий Дух у виді голубині, вказуючи на Христа».

Завдяки історії походження свята Різдва
и Богоявлення мають багато спільних рис.
Їм передує Навечір’я — день суворого посту,
в який звершуються особливі служби царських часів, а літургія свт. Василя Великого
відправляється після вечірні. Всеношне бдіння на свято починається із великого повечір’я.
У день свята на малому вході замість Трисвятого співається хрещальний гімн «Ті, що
у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися»
— відголосок давньої практики звершувати
у Навечір’я (під час читання старозавітних
паремій на вечірні) хрещення катехуменів —
дорослих людей, які певний час готувалися до
прийняття таїнства хрещення.
У навечір’я Богоявлення та у самий день
свята звершується Велике освячення води.
Християнській традиції відомо два способу
освячення: через молитву та через доторкання до святині, по відношенню до води це відповідно Велике та мале водосвяття. Велике
освячення води звершується через молитву,
яка по структурі подібна до молитви анафори, що читається за літургією під час освячення Дарів. Велике водосвяття у першому
тисячолітті звершувалося тільки один раз на
рік — у Навечір’я Богоявлення. А від XI століття відомо повторення чину у самий день
свята після літургії. Крім того, за Великим
чином вода має освячуватися всякий раз,
коли звершується таїнство хрещення.
У гомілії на Богоявлення св. Іван Золотоустий каже: «У цей празник опівночі всі,
зачерпнувши води, приносять її додому та
зберігають увесь рік… І діється дивне явище:
та вода у своїй істоті не псується від довготи
часу…»
(ред)

Водосвяття у Перемишлі. 2013 р.

Йордан у Вроцлаві. 2016 р.

Водосвяття у Ґурові Ілавецькому. 2016 р.

«Зустріч, яка не відбулася?»
12 лютого в головному аеропорту Гавани імені Хосе Марті відбулася зустріч Глав двох
Церков — Папи Франциска та Патріярха Кирила. Зустріч проходила в закритому режимі.
Вона тривала понад дві години.

З

устріч Папи Франциска і Патріярха Кирила завершилася підписанням
Cпільної декларації, яка викликала
неоднозначні реакції з боку громадськості
та представників Церков України.
Своїми враженнями про зустріч загалом
і сам документ зокрема, з нами поділився
Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ.

— Ваше Блаженство, поділіться, будь
ласка, своїми враженнями від зустрічі
Папи Франциска і Патріярха Кирила. Що
скажете про Спільну декларацію, яку вони
підписали?
З нашого багаторічного досвіду можна
сказати: коли Ватикан і Москва організовують зустрічі чи підписують якісь спільні
тексти, то нам годі очікувати від цього чогось доброго. Спершу я б хотів сказати дещо
про зустріч Святішого Отця з Патріярхом
Кирилом, а вже потім прокоментувати текст
заяви.
Одразу впадає в око, особливо в їхніх коментарях по завершенні зустрічі, те, що вони
перебували абсолютно у двох різних вимірах
і ставили перед собою різні завдання. Святіший Отець Франциск пережив цю зустріч
передусім як духовну подію. Він почав своє
слово з того, що ми, католики і православні,
поділяємо одне й теж Хрещення. Зустрічаючись, він шукав присутності Святого Духа
і отримав Його підтримку. Він наголосив, що

Блаженніший Святослав. Глава УГКЦ.

(Закінчення на 4 сторінці)
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Гурово Ілавецьке. 2016 р.

Йордан у Слупську. 2016 р.

«БЛАГОВІСТУ» – 25 років!
(Продовження з 1 сторінки)
Слова, як видно, актуальні й сьогодні. За
двадцять п’ять років існування були ми свідками багатьох важливих подій та писали про
життя Церкви заодно в Польщі, як і на Україні та діаспорі. Були ми свідками хіротоній та
інґресів наших владик, а потім митрополитів,
молилися перед коронованою ярославською
іконою Брама Милосердя, слідкували за розвитком окремих парафій, а далі за будовами
та освяченнями нових церков в місцях проживання, писали про видатних для нашої
громади та народу людей, пригадували про
важливі для всіх нас історичні події. І так до
сьогодні.
Крім місячника, від 1992 року друкуємо
«Календар Благовіста», альманах в якому
крім суто календарної частини поміщуємо публіцистику, богословські, історичні,
науково-популярні, а також краєзнавчі статті. Тут також, за справою друкованого, щороку оновлюваного шематизму, інформуємо
про Церкву в Польщі, її структури, владик,
душпастирів, монахів та монахинь.
Можливо, не було би ні часопису, ні календаря, коли би не люди, які покликали їх
до життя та присутні при них до сьогодні.
Ініцативу очолив світлої пам’яті о. Юліян
Ґбур, тоді парох греко-католицької пара-

фії в Гурові Ілавецькому, потім стрийський
єпарх. Саме в його помешканні став зустрічатися й працювати редакційний колектив, до
складу якого увійшли, крім пароха: о. Богдан
Панчак, Богдан Тхір, Любомира Тхір, Дарій
Гаврилець. З висвяченням отця Юліяна Ґбура
на владику УГКЦ редакція працює далі підтримувана волонтерскою працею численних
прихильників.
15 січня поточного року в Лідзбарку
Вармінському на святковій зустрічі представників трьох північних деканатів нашої
Церкви (ельблонзького, ольштинського та
венгожевського) Перемиський Митрополит
Євген Попович зокрема привітав й нагородив почесними грамотами редакторів «Благовіста», цих же самих, що були його співзасновниками й працюють у ньому до сьогодні.
Митрополит, між іншими відзначив, що за
час існування місячника появлялися також
інші видавничі ініціативи, проте жодна з них
довго не вистояла. Цю працю доцінив також
Патріярх нашої Церкви Блаженніший Святослав. У грамоті пересланій Патріярхом,
а переданій на руки головного редактора Б.
Тхіра Митрополитом Є. Поповичем між іншими читаємо: «Завдяки вашій жертовній,
волонтерській праці та професійному під-

ПОСЛАННЯ

ВЛАДИК УГКЦ У ПОЛЬЩІ
З НАГОДИ ЮВІЛЕЮ 25-ЛІТТЯ
ЦЕРКОВНОГО МІСЯЧНИКА «БЛАГОВІСТ»
(Продовження з 1 сторінки)
статей, які відносились до минулого нашої
Церкви та до викликів, які сьогодні стають
перед нею. Всі ці інформації потрапляли до
рук наших вірних систематично та в міру
своєчасно, видані в гарній ґрафічній формі
та переказані у сучасній українській мові.
Аж годі повірити, що за появою кожного
нового числа «Благовіста» від двадцяти п’яти
років, стоїть невеликий колектив, складений
дослівно з кількох осіб, які суспільно, наче
люди з іншої єпохи у сьогоднішньому скомерціалізованому світі, трудяться над підготовкою до друку кожного нового числа
церковного місячника. Крім згаданого вище
бл. п. владики Юліяна Ґбура, у Редакції «Благовіста» задіяні були від самого її заснування: Головний Редактор — Богдан Тхір, відповідальний за технічну редакцію — Дарій
Гаврилець та відповідальний за богословську
колонку — о. протоієрей Богдан Панчак. Тут
працювали також інші особи, які довший чи
коротший час несли співвідповідальність
за наше церковне видавництво. Сьогодні
з Редакцією співпрацюють координатори
від обох наших єпархій: о. мітрат Богдан Степан та о. протоієрей д-р Аркадій Трохановський. Цьому колективові, з яким принагідно
співпрацюють також поодинокі дописувачі,
завдячуємо, що кожного місяця, впродовж
двадцяти п’яти років, можемо отримувати
нове число «Благовіста» з новою порцією
свіжих інформацій про сьогоднішній день
нашої Церкви.
Від свого імені та від імені духовенства,
монашества і мирян обох наших єпархій
у Польщі, хочемо скласти на руки Головного
Редактора пана Богдана Тхіра щирі ґратуляції
з нагоди Срібного Ювілею присутності в на-

шій Церкві у Польщі місячника «Благовіст».
Хочемо водночас щиро подякувати всім теперішнім і колишнім членам Редакційної Колегії, яка від двадцяти п’яти років невтомно
трудилась і трудиться, щоб кожного місяця
в наших парафіях було присутнє нове число
церковного місячника. Всім належить щиросердечна подяка за величезний труд, вкладений на євангелізаційній ниві за посередництвом та місією друкованого слова. Срібний
Ювілей — це час, відданий Редакторами місячника «Благовіст» Богові та рідній Церкві,
часами коштом їхнього особистого життя.
Одночасно це величезний вклад у духовний
розвиток нашої Церкви, в усвідомлення її
ідентичності, як також її минулого і сьогодення. Всім, які працювали та працюють при
редаґуванні «Благовіста», висловлюємо ще
раз велику вдячність та щиру подяку. Нехай
Господь щедро винагородить та благословить
Вас у Вашому особистому житі за вкладений
труд для добра Греко-Католицької Церкви
у Польщі.
Кожен ювілей, особливо круглий, спонукає також з оптимізмом дивитися
у майбутнє. При цій нагоді хочемо побажати, щоб церковний місячник «Благовіст» появлявся в наших церквах наступні
двадцятип’ятиріччя. Бажаємо, щоб услід за
прикладом дотеперішніх Редакторів ішли
їхні наслідники, як з-поміж духовенства, так
і мирян, які будуть перебирати на себе відповідальність за поширювання Божого слова,
Євангельського повчання та інформацій про
нашу Церкву у Польщі та у світі за посередництвом друкованого слова.
Однак, головне побажання при нагоді
25-ліття церковного місячника «Благовіст»

З рук Митрополита Євгена ювілейні грамоти отримують
Богдан Тхір та Дарій Гаврилець.
ходу до виконання своїх обов’язків Нехай милостивий Господь щедро
цими днями вийде трьохсотий винагородить вас за всі ваші добрі
номер газети. Можемо з певністю діла, даючи вам силу і бажання насказати, що ваше видання стало далі трудитися на славу божу. А як
інструментом звіщання Євангелія завдаток щедрих Божих дарів, удіГоспода нашого Ісуса Христа та на- ляю вам своє благословення».
уки Церкви. Сотні вірних і дюдей
Перед редакційним колективом,
доброї волі протягом цих благо- а також гроном співпрацівників та
словенних років черпали з нього ду- щирих прихильників, яких маємо
ховну поживу; через богословські, в кожній парафії, нові виклики, що
історичні, науково-популярні, а та- приносять їх нові часи та сучасна
кож краєзнавчі статті відкривали технологія. Надіємося, що досвід
для себе Церкву. За увесь цей труд минулих літ та небайдужі люди поскладаємо вам сердечну подяку можуть нам успішно працювати
і похвалу. Зичу вам натхнення для далі, даючи свідоцтво дійсної жипродовження вашої місії, такої по- вучості нашої Церкви.
Редакція
трібної для нашої Церкви в Польщі.
спрямовуємо до нашого духовенства та до наших вірних. Кожне видавництво
зможе існувати та видавати
чергові числа лише тоді, коли
буде мати вірних читачів. Таких відданих та вірних читачів, які нетерпеливо чекають
на появу кожного нового
номеру, місячник «Благовіст» має в наших парафіях. Однак, на жаль, немає їх
багато. Приходу з продажі
нового номеру не вистачає,
щоб покрити кошти видання наступного числа. При
цій нагоді звертаємося з великим проханням до всіх наших вірних, щоб кожна наша
родина щомісячно купувала
один примірник «Благовіста» — єдиного церковного
місячника нашої Церкви у Польщі.
Навіть, якщо з будь-якої причини
не зможете прочитати його, то бодай, купуючи «Благовіст», зможете
підтримати фінансово його видавання у майбутньому. Сподіваємось, що кілька золотих, виданих
щомісячно на купівлю чергового
числа «Благовіста», не зруйнує вашого родинного бюджету, а може
допомогти втримати наше церковне видавництво. Бо, якщо ми самі
його не втримаємо, то хто зробить
це за нас?
Священиків закликаємо пригадувати вірним про появу кожного
нового числа «Благовіста» та заохочувати їх до придбання його,
підказуючи, які статті варто в ньому прочитати. Було б непоправною
втратою, якщо б наш єдиний церковний місячник припинив своє
видавництво з огляду на брак зацікавлення ним з боку наших вірних.
Дорогі у Христі брати і сестри!
При нагоді Срібного Ювілею
церковного місячника нашої Церкви «Благовіст» ми повинні бути
вдячні Богові за Його благосло-

Митрополит Євген Попович.
вення для нашої Церкви у Польщі, отримане протягом минулого
чверть століття. Просимо теж Бога
про благословення для тих, які
були живими членами цієї Церкви, підтримували її, та були задіяні
у різних площинах її життя. Божого благословення випрошуємо особливо для всіх тих, які протягом
років творили редакційну колегію
«Благовіста» — місячника ГрекоКатолицької Церкви у Польщі. Нехай Господь щедро благословить!
Нехай натхне всіх вірних нашої
Церкви у Польщі, щоб вміли доцінити труд редакторів та користати
з їхньої праці у своїх особистих пошуках Бога.
З архиєрейським благословенням
+ Євген Попович
Митрополит
Перемисько-Варшавський
+ Володимир Р. Ющак, ЧСВВ
Владика Вроцлавсько-Ґданський
Перемишль — Вроцлав, в празник
Зачаття Пресвятої Богородиці св.
Анною 22 грудня 2015 р.
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Звернення Синоду Єпископів
Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ
до представників органів державної влади, політикуму
та громадянського суспільства України
(Продовження з 1 сторінки)
дат довіри своїм лідерам, які несуть за це
дуже високу відповідальність.
Проте сьогодні вже неозброєним оком видно, як у суспільстві зростають розчарування
і тривога. Цими днями велике занепокоєння
Церкви викликають, зокрема, сигнали про
блокування на державному рівні реформ,
яких вимагає і потребує наше суспільство.
Ми, як душпастирі, не беремося давати експертну оцінку політичній та економічній ситуації в країні, проте поділяємо думку наших
вірних і суспільства загалом щодо нагальної
необхідності реформ, які за своєю суттю повинні дати нашому народу можливість для
реалізації Богом даних талантів і стати запорукою соціальної справедливості та здійснення мрій українців про достойне життя
для себе і своїх нащадків. З особливою відповідальністю слід підходити, зокрема, до
конституційних змін, адже непродумані дії
в цій ділянці можуть нести зі собою шкоду
для єдності суспільства та загрозу для суверенітету й цілісності нашої Батьківщини.
Безпідставне затягування чи відкладання
реформ стримує розвиток нашого суспіль-

ства. Ще більшу загрозу для цього розвитку
несуть у собі корупційні інтереси та дії декотрих політиків і груп, бо вони вбивають віру
українців у саму можливість життєво необхідних змін. Окрім того, вони ще й руйнують
суспільну довіру до владних інституцій, що
в нинішній ситуації може бути вигідне тільки нашим ворогам.
Українське суспільство хоче бачити
результат своєї боротьби за гідне життя,
за що наш народ заплатив і надалі платить
таку високу ціну кривавих жертв на Майдані та на Сході України. Водночас мусимо
перестерегти, що будь-яка влада неминуче
дискредитує себе, коли діє за подвійними
стандартами, а вчинки деяких її представників суперечать власним деклараціям. Коли
народ платить кров’ю за саму незалежність
держави на полі бою, неприпустимо перекреслювати його подвиг гальмуванням змін,
внутрішніми чварами і торгувати її добрим
ім’ям у міжнародній спільноті. Суспільство
очікує від влади нових і чесних правил, яких

«Зустріч,

яка не відбулася?»
(Продовження з 2 сторінки)
єдність Церков досягається тоді, коли крокуємо разом спільним шляхом, і хотів, щоб
ця зустріч стала його початком. Патріярх
Московський одразу дав відчути, що йому
про жодного Духа, чи богослов’я, чи справді
релігійні речі не йдеться. Суто політика. Ніякої спільної молитви, підкреслено офіційні
фрази про «долю світу» та аеропорт як нейтральне, тобто нецерковне, середовище. Таке
враження, що вони перебували у двох паралельних світах. Чи ці паралельні дійсності
перетнулися під час цієї зустрічі? Не знаю,
але математика вчить, що паралельні прямі
не перетинаються.
Справжній подив, пошану та благоговійний трепет викликає упокорення Папи
Франциска, справжнього «страждаючого
Слуги Господнього», який прагне одне: свідчити Христове Євангеліє сучасній людині,
бути у світі, але лишитися Христовим, мати
відвагу бути «не від світу цього». Тому я запрошую всіх не спішити його осуджувати, не
лишатися на рівні дійсності тих, хто шукає
в цій зустрічі тільки політики та за всяку
ціну хоче використати покірного Папу для

своїх людських планів. Якщо ми не ввійдемо
в духовну дійсність Святішого Отця Франциска та не відчуємо тут разом з ним дії Духа
Святого, то залишимося в полоні князя світу цього і його послідовників. Тоді для нас
ця зустріч буде такою, що сталася, але не
відбулася.
Коли мова йде про підписаний текст
Спільної декларації, то, назагал, він є позитивний. У ньому порушені питання, які
є спільними для католиків і православних та
відкривають нові горизонти для співпраці.
Заохочую всіх добачити ці позитиви.
Хоча ті пункти, що стосуються України
загалом і УГКЦ зокрема, в мене викликали
більше запитань, ніж відповідей.
Було офіційно повідомлено, що цей документ є плодом праці митрополита Іларіона
(Алфеєва) з православного боку і кардинала Курта Коха та Папської ради у справах
єдності між християнами — з католицького. Для документа, який мав би бути не
богословським, а, фактично, суспільнополітичним, слабшої команди для його
укладання годі було собі уявити. Згадана
Папська рада компетентна в богословських питаннях у стосунках із
різними християнськими Церквами
і спільнотами, але аж ніяк не у справах міжнародної політики, особливо
делікатних питань російської агресії в Україні. Тому заданий характер
документа був їй явно не під силу.
Цим і скористався Відділ зовнішніх
церковних відносин РПЦ, який, як
ніхто, є інструментом дипломатії та
зовнішньої політики Московського
Патріярхату.
До речі, я, як Глава Церкви,
Зустріч Папи Франціска та Патріярха Кирила.
є офіційним членом Папської ради
12.02.2016 р. Фото: www.catholicnews.com
у справах єдності між християнами,
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вона повинна дотримуватися, а також відповідальних і прозорих дій,
котрі даватимуть підстави для довіри та надії.
Звертаємося до тих,
кому народ довірив владні повноваження, із наполегливим закликом не ставити особисті, бізнесові
чи партійні інтереси вище від загальнонаціональних. Турбота про
спільне благо та скерування всіх
здорових сил на захист гідності людини та на утвердження соціальної
справедливості в нашому народі мають стати консолідаційними факторами для всього суспільства та його
провідників.
Новітні події в українському
політикумі наводять на думку, що
сьогодні настав крайній термін для
такої переміни свідомості влади, задля того аби пройти точку неповернення, за якою можна буде будувати
по-справжньому незалежну країну
без руйнівних наслідків пострадянських травм.
Насамкінець прагнемо

нашої держави, українське суспільство не має права перетворюватися на суспільство розчарованих чи
зневірених. Це було б найбільшою
поразкою для всіх. Необхідно зберігати холодний розум і спокій, щоб
якимись нерозважними діями чи
гарячковими кроками не змарнувати здобутків, котрих ми досягли
такою великою ціною. «Христос нас
визволив на те, щоб ми були свобідні. Тож стійте і під кормигу рабства
не піддавайтеся знову» (Гал. 1, 5).
Нехай ці Божі слова стануть для
нас усіх заохоченням до подальшої
витривалої праці та запорукою нашої надії на остаточну перемогу сил
добра і правди над силами темряви
та гріха.
Закликаємо всіх вірних
до посиленої молитви за наш народ,
правління і все воїнство та на всіх
призиваємо повсякчасне благословення Бога Отця, і Сина, і Святого
Духа!
Від імені Синоду Єпископів
КГВА УГКЦ
† СВЯТОСЛАВ

звернутися до всіх людей доброї
волі в Україні. Дорогі співвітчизники! Після Майдану, в обставинах
зовнішньої військової агресії проти

Львів-Брюховичі,
4 лютого 2016 року Божого

іменований ще Папою Венедиктом.
Однак мене ніхто не просив висловити своєї думки і, по суті, як це
було і раніше, говорили про нас —
без нас, не давши нам голосу.
Можливо, що Апостольський
нунцій в Україні допоможе нам зрозуміти «темні місця» цього тексту
і пояснить позицію Ватикану там,
де вона, на наш погляд, не цілком
чітко сформульована.
Однак пункт 25 Декларації
з повагою говорить про грекокатоликів і, по суті, УГКЦ визнається суб’єктом міжцерковних відносин між Католицькою Церквою
і Православними Церквами.
Так, ви маєте рацію. Нам уже начебто не заперечують право на існування. Насправді, для того щоб
існувати і діяти, ми не зобов’язані
ні в кого питати дозволу. Новим акцентом тут, безперечно, є те, що Баламандська угода 1994 року, яку досі
використовував митрополит Алфеєв, щоб заперечувати наше право на
існування, тепер використовується
для його утвердження. Завжди, говорячи про відмову від «уніатизму»
як методу поєднання Церков, Москва вимагала від Ватикану майже
заборону на наше існування та обмеження нашої діяльності. Навіть
більше, цю вимогу в ультимативному порядку ставили як умову для
можливості самої зустрічі Папи
і Патріярха. Колись нас звинувачували в «експансії на канонічній
території Московського Патріярхату», а тепер за нами визнають право
опікуватися нашими вірними всюди, де вони цього потребують. Я
припускаю, що це стосується також
і території Російської Федерації, де
до сьогодні ми не маємо можливості юридичного вільного існування,
чи території анексованого Криму, де
нас «перереєстровуючи» за російським законодавством, фактично
ліквідовують.

Така зміна акцентів, безумовно,
є позитивною, хоча суттєво нічого нового не каже. Обнадійливим
є заклик про те, що «православні
та греко-католики мають примиритися та віднайти взаємоприйнятні
форми співжиття». Ми давно про це
говорили, не один раз із цим гаслом
зверталися до братів православних
і Мирослав Іван Кардинал Любачівський і Блаженніший Любомир,
але відповіді не було. Сподіваюся,
що ми в Україні зможемо плекати
двосторонні стосунки з УПЦ, рухаючись у цьому напрямку без втручання Москви.
— А як ви прокоментуєте цю
тезу: «Закликаємо всі сторони
конфлікту до розсудливості, суспільної солідарності та до діяльного будування миру. Заохочуємо
наші Церкви в Україні трудитися
над досягненням суспільної гармонії, утриматися від участі в протистоянні та не підтримувати
його подальшого розвитку»?
Взагалі хочу сказати, що пункт
26 цієї Декларації є найбільш контроверсійний. Створюється таке враження, що Московська патріярхія
або вперто не признається, що є стороною конфлікту, тобто відкрито
підтримує агресію Росії проти України, як до речі і освячує військові дії
Росії в Сирії як «священну війну»,
або звертається передусім до свого
сумління, закликає себе саму до розсудливості, суспільної солідарності та до діяльного будування миру.
Не знаю… Саме слово «конфлікт»
тут є темним і радше схиляє читача
думати про те, що в нас є «громадянський конфлікт», а не зовнішня
агресія сусідньої держави. Сьогодні загальновідомим є той факт, що
якби на українську землю з Росії не
прибували її військовослужбовці та
не постачалася важка зброя, якби
РПЦ освячувала не ідею «руского
міра», а передачу контролю Україні

Папа Франциск й ікона
Милосердя Двері
У Католицький Церкві з 8 грудня 2015 р. почався Рік Милосердя проголошений Папю Франциском. Милосердя не є нічим надзвичайним в житті Церкви. Воно постійно існує з приходом Ісуса Христа і актуалізується за кожним разом у Тайні Покаяння. Однак проголошення
Року Милосердя має за мету усвідомити всім нам, що Церква має перш за все показати
своє милосердне обличчя і подати вірним усі засоби, за якими це милосердя відбувається.

П

апа Франциск, який вміє бути дуже
оригінальний, також і тепер викликав полеміку. Забажав собі, щоб під
час торжественної Літургії в Ватикані на
відкриття Року Милосердя була присутня чудотворна ікона „Милосердя Двері”
з греко-католицького санктуарію з Ярослава з Польщі. Требе щиро сказати, що це
велике вирізнення для нашої Церкви, в тому
і для Перемисько–Варшавської Митрополії.
Присутність ікони дозволяє звернути увагу
не тільки на питання Східних Католицьких
Церков але і на проблеми сучасної України, в тому і на війну в Донбасі, бо здається, що „західний світ” пробує забути про це
складне питання і оправдати себе. Так мені
здається.
Такий жест Папи Франциска дуже тішить греко-католиків та українців. Виявили це наші Владики з Польщі у посланні та
Патріярх Святослав у свому Листі з нагоди
над її власними кордонами, то ні анексії Криму, ні цієї війни взагалі б не було. Саме такої
суспільної солідарності з українським народом та діяльного будування миру ми очікуємо від підписантів цього документа.
Кілька думок хотів би висловити з приводу фрази щодо заохочення Церков в Україні
«трудитися над досягненням суспільної гармонії, утриматися від участі в протистоянні
та не підтримувати його подальшого розвитку». Церкви і релігійні організації в Україні
ніколи не підтримували війни та постійно
трудилися над суспільною злагодою і гармонією. Досить лише поцікавитися тематикою
звернень Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій за останніх два роки.
Натомість заклик не брати участі в протистоянні та не підтримувати його розвиток
чомусь мені дуже нагадує звинувачення митрополита Іларіона, яким він атакував «українських розкольників і уніатів», звинувачуючи нас мало не в тому, що ми є причиною
війни на Сході Україні, а нашу громадянську
позицію, котру ми посідали відповідно до
соціального вчення Католицької Церкви, —
підтримкою лише однієї зі «сторін учасників
протистояння».
Щодо цього прагну ствердити таке. УГКЦ
ніколи не підтримувала і не пропагувала війни. Натомість ми завжди підтримували
і будемо підтримувати народ України! Ми
ніколи не були на боці агресора, натомість
перебували з нашими людьми на Майдані,
коли їх вбивали носії «руского міра». Наші
священики ніколи не брали до рук зброї, на
відміну від того, як це траплялося з іншого боку. Наші капелани, як будівничі миру,
мерзнуть разом із нашими солдатами на
передовій та своїми руками виносять поранених із поля бою, витирають сльози матерів, котрі оплакують своїх убитих дітей. Ми
опікуємося пораненими та постраждалими
внаслідок бойових дій, незалежно від їхнього національного походження, релігійних
чи політичних переконань. Сьогодні, як вже
вкотре, складаються обставини так, що наш
народ не має іншого захисту і порятунку,
окрім своєї Церкви. Саме пастирське сумління кличе нас бути голосом цього народу, будити сумління світової християнської

спільноти навіть тоді, коли цього голосу не
розуміють або ним нехтують релігійні лідери
сучасних Церков.
— Ваше Блаженство! Чи сам факт, що
Святіший Отець підписав такий нечіткий і двозначний документ, не похитне повагу до нього серед вірних УГКЦ, для якої
єдність із наступником апостола Петра
є невід’ємною частиною її ідентичності?
Безперечно, цей текст викликав глибоке
розчарування серед багатьох вірних нашої
Церкви тай просто небайдужих громадян
України. Сьогодні багато хто звертався до
мене з цього приводу і говорив, що почувається зрадженим Ватиканом, розчарованим
половинчастістю правди в цьому документі
і навіть непрямою підтримкою з боку Апостольської Столиці агресії Росії проти України. Я, безперечно, розумію ці почуття.
Проте я заохочую наших вірних не драматизувати цієї Декларації та не перебільшувати її значення для церковного життя. Ми
пережили не одну подібну заяву, переживемо й цю. Нам потрібно пам’ятати, що наша
єдність і повне сопричастя зі Святішим Отцем, наслідником апостола Петра, не є предметом політичної угоди, чи дипломатичної
кон’юнктури, або чіткості якогось тексту
Спільної декларації. Ця єдність і сопричастя з Петром наших днів є предметом нашої
віри. Це до нього, Папи Франциска, і до кожного з нас каже сьогодні Христос в Євангелії
від Луки: «Симоне, Симоне! Ось сатана хотів
просіяти вас, як пшеницю, та я молився за
тебе, щоби віра твоя не ослабла, і коли ти навернешся, утверджуй твоїх братів».
Саме за цю єдність з Апостольським Престолом віддали своє життя і запечатали своєю кров’ю мученики та ісповідники віри нашої Церкви ХХ століття. Якраз споминаючи
70-ті роковини Львівського псевдособору,
черпаймо в них сили цього свідчення, їхньої
жертви, яка для нашого часу іноді виглядає
каменем спотикання, — каменем, який будівничі міжнародних відносин часто відкидають, але саме цей Христовий камінь віри
Петрової Господь поставить наріжним каменем майбутнього всіх християн, і дивне воно
буде в очах наших!
Розмовляв о. Ігор Яців

відкриття Року Милосердя в УГКЦ.
Одночасно Глава нашої Церкви заохотив, щоб упродовж цього року
відвідувати санктуарій і у Ярославі
за заступництвом Матері Милосердя Двері випрошувати численних
ласк. Це бачення справи з грекокатолицької точки зору.
Переглядаючи польське ЗМІ
(пресу та слухаючи телебачення)
можна мати відчуття, що не всі
віднеслися до цього серйозно або
з особливою увагою. Розумію тих,
які нічого не чули про цей санктуарій, але не вмію зрозуміти тих,
які свідомо маніпулюють інформаціями. То саме у них зроджуються
питання в роді: а чому-то з Польщі
до Ватикану поїхала ікона, а не образ Милосердного Ісуса? Чому Папа
Франциск пригадав про ікону та
греко-католиків, а не про культ милосердя, який поширений за справою св. Івана Павла ІІ? Інформації
про цю ікону були дуже обмежені.
Найчастіше подавано інформацію
про ікону, яка поїхала до Ватикану з Ярослава та з Польщі. Не всі
вміли подати точну інформацію
про греко-католицький санктуарій
з Польщі, хоч сьогодні маємо широкий доступ до інформації на вебсайтах. Чи це комплекс, що з такої
Польщі може вийти щось доброго, що зродилось на грунті східної
традиції? Чи може просто незнання,
а Папа Франциск в цей спосіб відвідав „периферії світу” і пригадав
католицьому світу про таку ікону?
Але можна також зробити ще інший висновок: якщо Польща так
дуже солідаризується з Україною,
то думаю, це добра нагода, щоб наголосити про чудотворність ікони

„Милосердя Двері” і в цей спосіб
надалі пригадувати про українські
справи і вчинити українські питання постійно актуальними.
В якійсь мірі, думаю, також і влада міста Ярослава була заскочена
таким рішенням Папи Франциска. Забутий санктуарій з Ярослава
з „периферій світу” має нагоду ожити на ново. Чи стане місцем паломництва не тільки греко-католиків,
а будуть відвідувати його також
римо-католики? Думаю, що кустош санктуарію повинен зробити
статистику і на завершення Року
Милосердя подати, скільки-то паломників, не тільки східної, але і західної традиції відвідали це чудотворне місце.
Папа Франциск заскочив всіх.
Думаю, що і наша Церква не вповні
підготувалася до цього. Маючи таку
чудотворну ікону повинні ми не
тільки раз на якийсь час пригадувати собі про наш санктуарій. Культ
Матері Милосердя Двері може бути
більш живим, якщо ікона відбула б
прощу по цілий Польщі. Це була
би нагода запросити і латиннків до
спільної молитви. Цей час Року Милосердя повинні ми використати на
ознайомлення латинників з іконою
Милосердя Двері при нагоді різних
церковних подій. Папа Франциск
визначив напрямок, який треба собі
присвоїти і наголосити.
Жест Папи Франциска показує,
що можна об`єднати дві традиції:
східню і західню і спільним голосом
у різних обрядах заносити молитви
до Бога. Цей жест показує вселенськість Католицької Церкви.
о. д-р Аркадій Трохановський
фото: credo-ua.org

Канадська монета

у формі української писанки
Уперше за свою історію Королівський канадський монетний двір випустить монету у формі яйця — «Традиційну українську писанку». Це буде
кольорова монета з чистого срібла вагою в одну унцію з обмеженим тиражем у 4 тисячі екземплярів.
Випуск запланований на 20 лютого. Про це повідомляє Українське філателійне та нумізматичне
товариство.
Дизайн монети був розроблений канадською мисткинею Анною
Мораш. Кожен елемент писанки
наповнено багатим символічним
змістом, зокрема індивідуальні кольори: жовтий означає молодість
та чистоту, червоний — радість та
пристрасть життя, зелений — колір
весни, що приносить надію та відродження, чорний — символізує
найтемніший час перед світанком
та ідею вічності.
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ЮВІЛЕЙНИЙ РІК БОЖОГО МИЛОСЕРДЯ У КАТОЛИЦЬКІЙ ЦЕРКВІ

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ НАДЗВИЧАЙНОГО
ЮВІЛЕЙНОГО РОКУ БОЖОГО МИЛОСЕРДЯ
В ПЕРЕМИСЬКО-ВАРШАВСЬКІЙ АРХИЄПАРХІЇ
Всесвітліші Отці Ми грати, Всечесні та Преподобні Отці,
Преподобні Сестри, Дорогі у Христі Брати і Сестри,
Згідно Папської Булли «Обличчя Милосердя», в Перемисько-Варшавській Архиєпархії
відкрито «Двері милосердя» в кагедральному
соборі Івана Хрестителя в Перемишлі, в соборі Преображення Господнього в Ярославі,
в храмі Успіння Пресвятої Богородиці у Варшаві, в храмі Покрова Матері Божої в Ольштині. та в каплиці Екуменічного дому суспільної опіки в Пралківцях.
Отож запрошую всіх Вас Дорогі Отці, разом з Вашими парафіянами відбути прощу
до одного з цих ювілейних храмів, щоб всі
змогли пройти через «браму милосердя» та
отримати ласку повного ювілейного відпусту. Про умовини отримання повного відпусту говориться в окремому декреті.
Це є найважливіше наше завдання в цьому святому Році, подбати, щоб всі вірні, також гі, які з причин хвороби або ув’язнення
не можуть відбути прощі, отримали ласку
повного відпусту.
Окрім прощі, запрошую всіх Вас разом
з вірними включитися в інші ювілейні заходи, які допоможуть нам краще збагнути дар
Милосердного Отця Небесного та навчать
нас самим ставатися милосердними.
1. У вибраний день тижня (по змозі
в п’ятницю або середу) та у визначеній
годині проводити в парафіях Годину милосердя. В часі Години милосердя можна
служити молебень до ярославської Матері Божої «Милосердя Двері», або молебень на Рік милосердя, можна спільно
читати Боже Слово, в тому числі Псалтир з вибраними фрагментами (псалмами), де йде мова про Боже милосердя
з відповідною проповіддю. Можна скористатися з допоміжних книжечок, які
всі отці вже отримали.
2. В кожному храмі виставити до почитання та приватної молитви ікону ярославської Матері Божої «Двері Милосердя»
(незабаром ікони будуть передані для
всіх храмів архиєпархії).
3. В кожну перш) п’ятницю місяця (виїмково можна в інший призначений день)
в кожній парафії відвідуємо хворих та
немічних зі святими Тайнами.
4. Слід відвідувати лікарні та тюрми на
території парафії (якщо не регулярно,
то на передодні великих свят — Різдва
і Пасхи).
5. В кожній парафії визначити та покликати групу волонтерів милосердя, які
обіймуть опікою всіх потребуючих (самітних, хворих, тих. які переживають
труднощі та життєві трагедії).
6. В рамках Року милосердя, в кожній парафії на свято Стрітення Господнього
слід провести День посвяченого життя
(консекрованого).
7. В кожній парафії провести День хворого
(в Неділю про Розслабленого 22 травня
2016 або в іншому сприятливому часі)
з врочистим уділенням всім присутнім
хворим святої Тайни Єлеопомазання.
8. З нагоди Року милосердя провести
в кожній парафії День сеньйора.
9. З нагоди Року милосердя провести в парафії День «мігранта та біженця».
10. Відбути парафіяльні прощі до храмів, де
встановлені «Двері милосердя», та прощі до місць особливого культу: Хшаново.
Гора 3”явління та Гора Явір.

11. По змозі запросити вірних на прощу до
ярославського Санктуаріюму Матері Божої «Милосердя Двері».
12. В храмах встановити окрему «скарбону
милосердя», зібрані там пожертви будуть призначені на поміч поодиноким
родинам — біженцям з Донбасу (узгоджено з Карітас Архиєпархії).
13. В часі Великого 1 Іоету прошу провести
Дні милосердя в поодиноких парафіях
(в рамках великопостних реколекцій).
Була б це добра нагода до практичного
уведення в життя «діл милосердя щодо
тіла».
14. Кожний священик, який несе послугу
в єпархії, має радо служити всім вірним
у сповідальниці в такий спосіб, щоб вірні знали в якому храмі та в якій годині
можна приступити до Тайни покаяння.
Заохочуємо парохів, щоб в часі Великого Тижня зорганізували в своїх парафіях
акцію «24 години для Господа». Особливо ця акція повинна мати місце у ювілейних храмах архиєпархії.
15. Цьогорічну декаду місійности (від Вознесіння до Зіслання Святого Духа) слід
провести з покладенням наголосу на покликанні до духового та монашого життя, як дару милосердного Бога для нашої
Церкви. Бажаним заходом в цьому часі
було б зорганізувати прощі (можна на
деканальному рівні) наших служащих
до Духовної семінарії в Любліні.
16. В Році милосердя треба пам’ятати і про
наших померлих. Тому кожний нарох
у Світлому Тижні проведе день молитов
за померлих, пригадуючи вірним про
відпусти, які можемо жертвувати затих,
що вже переступили поріг вічності.
17. У визначені неділі виголосити проповіді на тему Божого Милосердя (термін
виголошення проповідей та пропозиції тем. вже скоріше розіслано до всіх
священників).
18. В суботу 21 травня проведемо спархіяльну прощу родин до святині Божого
Милосердя в Лагсвніках (відповідальний
за проведення прощі о. Петро Ііавлище).
19. Зорганізувати прощу «милосердя» для
молоді зі всіх парафій на Світові дні молоді в Кракові (відповідальний о. Григорій Назар).
20. Провести регіональні прощі милосердя
з правом отримання повного відпусту,
окрім визначених храмів — Перемишль.
Варшава. Ольштин. Ярослав, вірні зможуть отримати повний відпуст ідучи
на прощу до Хшанова — 9 липня (відповідальний о. Григорій Столиця), на
З’явліния — 15 серпня (відповідальний
о. митрат Богдан Степан), та на Гору Явір
— 22 липня (відповідальний о. Ярослав
Чухта).
21. Провести День Милосердя для дітей
в рамках «Малої Сарепти» в Циганку
-(відповідальний о. 1 Іавло Поточний,
час проведення — 26 червня).
22. Провести Дні милосердя для молоді
в рамках формаційних таборів «Сарепта» (відповідальний о. митрат Іван Піпка. час проведення — липень-сернень,
місце проведення — Команча і Мовиця).
23. Єпархіяльний Карітас. як основне завдання в Році Милосердя, проводитиме
постійну збірку фондів та матеріяльних
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дарів для потребуючих родин
з Донецького Екзархату, які
були змушенні залишити свої
доми (відповідальний о. Іван
Галушка).
24. Єпархіяльна Катехитична комісія всі свої заходи та діяння
проводитиме в аспекті Року
милосердя (пригот ування
катехитично-дидактичних матеріялів. проведення конкурсів
тощо (відповідальний о. митрат
Іван Лайкіш).
25. Отця Григорія Столицю призначено єпархіяльним місіонером милосердя (чекаємо на
затвердження з Апостольської
Столиці).
26. Отця віце-канцлера Павла Рогуня призначено спархіяльним
координатором всіх заходів,
пов’язаних з належним проведенням Року милосердя, та
делегатом для зв’язку з ГІатріяршим та Папським Оргкоміте-

тами Надзвичайного Ювілейного Року Милосердя.
Подані пропозиції не вичерпують всіх інших душпастирських
ініціятив, які можна проводити
в парафіях. — основне, щоб повідомити єпархіяльного координатора
про нові душпастирські заходи прийняті з нагоди Року милосердя.
Поданий план проведення
Року милосердя в ПеремиськоВаршавській Архиєпархії прошу
обговорити з місцевими Прафіяльними радами, та в міру власних
можливостей увести його в щоденне життя парафії.
З пастирським благословенням.
Митрополит
Перемисько-Варшавський
+ Євген Попович
Дано у Перемишлі, 1 січня 2016
року в день св. Мученика Боніфатія.
Віцпекацлер Митрополичої Консисторії отець мгр Павло Рогунь

ДЕКРЕТ ПРО ВІДПУСТИ

В ЮВІЛЕЙНОМУ РОЦІ БОЖОГО
МИЛОСЕРДЯ В ПЕРЕМИСЬКО-ВАРШАВСЬКІЙ
АРХИЄПАРХІЇ
Маючи па увазі добро вірних нашої Архиєпархії, спираючись на
Лист Папи Франциска про відпусти з пагоди Надзвичайного Ювілею
Милосердя з 1 вересня 2015 року та
Апостольську Конституцію Папи
Павла VI «Навчання про відпусти»
(Indulgenliarum doctrina), дбаючи
про те. щоб відзначення Святого
Року було для всіх вірних справжнім моментом зустрічі з Божим
милосердям та живим досвідом
близькості Небесного Отця, прошу
користати з можливості отримати
ювілейний відпуст.
I. Щоб отримати відпуст повний, тобто прощення не лише вічної кари за гріхи, що отримуємо
у кожній щирій добрій сповіді, але
також дочасних кар чистилища
чи інших, вірні повинні виповнити
наступні умови:
1. здійснити прощу до Святих
Дверей, відкритих у катедральному соборі або у визначених
храмах, а також у чотирьох
Папських базиліках в Римі,
як знак глибокого прагнення
справжнього навернення:
2. приступити до Святої Тайни
Покаяння (сповіді) перед тим.
як податися на прощу, або у самому храмі Дверей Милосердя:
3. виключити всяке прив’язання
до якого-небудь гріха, навіть
повседневного;
4. взяти участь у Божественній
Літургії та приступити до Святого Причастя;
5. поєднати цс з роздумом на тему
милосердя — вислухавши відповідну проповідь чи науку, або
особисто;
6. піднести до Бога молитву за
Святішого Отця та у наміреннях, які він носить у своєму
серці для добра Церкви та всього світу; заохочую проказувати
Отче наш, Богородице, Діво та
(‘лави і нині;

7. Якщо хтось того дня брав
участь у Божественній Літургії і прийняв Святе Причастя в іншому храмі, крім вище
наведених умов повинен іще
скласти визнання віри, проказуючи уважно Символ віри
(Вірую в сонного Бога, Отця,
Вседержителя...).
Такий відпуст можна отримати
один раз у день.
II. Для хворих і похилих віком та
самотніх осіб, які часто не мають можливості вийти з дому,
великою допомогою стане переживання хвороби і страждання
як досвіду наближення до Господа,
який через таїнство Своїх страстей, смерті та воскресіння показує головний шлях, який надає сенс
болеві та самотності. Для них
способом отримати ювілейний
відпуст буде:
1. переживання з вірою та радісною надією цих хвилин
випробування;
2. приймання Святого Причастя в хаті (наприклад у першу
п’ятницю місяця) чи в лікарні,
або участь у Божественній Літургії та спільнотній молитві,
також і за посередництвом різних засобів комунікації;
3. а також молитва за Святішого
Отця та у наміреннях, які від
носить у своєму серці для добра
Церкви та всього світу.
III. Ув’язнені в тюрмах, слідчих
арештах чи інших місцях відокремлення, які усвідомили скоєну
несправедливість та щиро прагнуть наново включитися у суспільство, роблячи свій чесний внесок, зможуть отримати відпуст:
1. у в’язничних каплицях;
2. та щоразу, коли переходячи
крізь двері своєї камери, піднесуть думку й молитву до Отця;
(Закінчення на 7 сторінці)

Час правди
Відомий, а дехто скаже навіть що скандальний, філософ з Кракова, котрий є одним з найрадикальніших критиків способу функціонування Церкви в польському публічному просторі,
в одному з інтерв‘ю сказав, що держава, фінансуючи катехизацію, бере відповідальність за
деморалізуючі правди, які передається там молоді. Мав він на увазі те, що, навчаючи про
хрещення, переконується молодих людей у тому, що в цьому таїнстві вони отримують
особливі чесноти — віри, надії і любові — та звільнення від демонічних сил. Завдяки цьому
охрещені стоять морально вище від інших, які цих ласк не отримали, і тому не підуть до
неба. «Це навчання дітей, що є кращими від інших» — підсумовує краківський професор.

С

еред десятків тисяч катехитів у Польщі є мабуть і такі, що своїм учням хочуть прищепити почуття вищості над
іншими. В останньому часі особливо небезпечною спокусою є інструментальне трактування християнства в підході до масового
явища біженства та імміграції з переважно
мусульманських країн. Як східні християни,
ми і сьогодні нерідко відчуваємо прикру живучість переконання про вищість латинського обряду над всіма іншими, зокрема східними. Однак твердження про деморалізуючий
вплив катехизації в сфері сакраментології
є очевидним перебільшенням.
Богослужіння візантійської Церкви не
дає молільникові найменшого шансу вивищуватись понад інших. «Перевищивши всіх
гріхами, від кого навчусь покаяння? Якщо зітхну, як митар, боюся обтяжити небо, коли
ж пущу сльозу, як блудниця, сльозами опоганю землю»; «Багатоликий змій, побачивши
в мені лінивство до діл добрих і схильність
до злого й ще гіршого, перемінюється і показує грішну принаду»; «Умертвлені всілякими
гріхами і безліччю провин та й великим нечестям, лежимо як отой безпомічний мертвець» — так співаємо на вечірні в понеділок.
Це лиш три цитати з двох гласів. Однак сотні
подібних визнань не ведуть до розпачу і без-

надії. По словах «лежимо як отой безпомічний мертвець» стоїть обнадійливе «але живе
в нас єдина надія на твоє милосердя».
Церковне правило, на жаль, не є насущною духовною поживою для пересічного вірного. Це не означає, однак, що уроку смиренномудрості, якою насичена гимнографія,
не можна взяти деінде. Специфічною школою
християнської покори є Божественна Літургія. З одного боку, просимо в ній Бога, щоб
співслужили з нами ангели, а навіть відважно це декларуємо, співаючи про таїнственне
явлення нами Херувимів, та об‘єднуючись
з Серафимами в переможній пісні. З іншого, ототожнюємо себе з тими людьми, які
перед наверненням накоїли багато лиха. За
святим Павлом повторюємо визнання «я —
перший з грішних», за рояп‘ятим праворуч
Христа розбійником просимо: «Ісусе, згадай про мене, як прийдеш у своє Царство».
А в Неділю сліпонародженого співаємо: «на
душевних очах осліплений, до тебе, Христе,
приходжу, як сліпий від народження».
В першу з чотирьох неділь передростя,
коли читається притчу про митаря і фарисея, пересічний український вірний наражений на спокусу думання, що не йдеться
в ній про нього. Митарем не є, бо ж до податкової приймають тільки «своїх». Це саме

стосується і всіх інших «медодайних» посад. Я не святий, але мої
гріхи є нічим в порівнянні з тим,
що роблять «вони». Фарисея так
само не нагадує, бо з постом від
спиртного і тютюну важко у Чотиридесятницю, а тим паче «двічі на
тиждень». А згадка про десятину
з усіх прибутків скидається на наругу з нужденного.
В молитві перед читанням Євангелія служитель просить Христа
про нетлінне світло і відкриття
мисленних очей, щоб зрозуміти
його проповідування, аби думати
і діяти так, як це йому угодне. Відкрити українцям критичний ум
стараються зовсім не церковні діячі. Про підхід до дійсності, де винними є лукаві «вони», а жертвами
ми праведні, в травні 2007 року,
коли розчарування результатом
Помаренчевої революції було вже
масовим явищем, писав Микола
Рябчук: «Час нарешті покінчити
із народницьким міфом про „мудрий”, „добрий”, „працьовитий”
і сповнений усяких інших чеснот
„народ” — на противагу лихій,
дурнуватій, корумпованій владі та
недолугим елітам. Та влада, яку маємо — і у Львові, і в Києві, і в Донецьку, — не впала нам з Марса, ані
не приїхала десь із Кацапії чи Гамерики. Вона є тим самим „народом”,
плоттю від його плоті, ба його квінтесенцією. Влада в нас саме така, на
яку заслуговуємо, і поліпшити її
якість можна лише одним способом
— поліпшуючи якість отого самого простонародного „хама”, котрий
стаючи владою, себто „паном”, усе

одно „хамом” залишається. Іншими
словами, годі вже нашій інтеліґенції
сюсюкати із „народом”, час відверто
йому сказати, що він достоту такий,
як і його влада: ледачий, злодійкуватий, корумпований, ксенофобський, малоосвічений».
Минуло дев‘ять років, і коли розчарування плодами Революції Гідності починає ставати поширеним,
представник католицької інтеліґенції
проф. Мирослав Маринович на Східноєвропейському лідерському форумі в Києві сказав: «Коли Ініціативна
група «Першого грудня» підготувала документ «Хартія вільної людини» з наскрізною думкою про те, що
свобода передбачає відповідальність,
з боку суспільства посипалися докори. Мовляв, чого ви до нас пристали,
ви їм кажіть — хай верхи міняються.
Руки опускаються, коли люди не розуміють, що немає маленького гріха.
Є просто гріх. Україна ніколи не зміниться, якщо жити за принципом:
хтось дає хабар — значить, і мені
можна. Поведінка кожної окремої
людини є опорою для великого хабарництва у всій державі. І якщо ти
хочеш почати боротьбу з корупцією
— починай з себе».
Ліберальний публіцист пише
про ледачий народ. Великопосна
гимнографія констатує: «ми опоганили душу соромними гріхами
і в лінощах прогайнували все життя
наше». Такий збіг діагнозів не може
бути випадковим. Але «схильність
до злого й ще гіршого» можна виправити, якщо живе надія на Боже
милосердя.
о. Богдан Панчак

Курс іконопису
в ольштинській парафії
Від 1 до 7 лютого 2016 р. у нашій парафії проходив ІІ курс іконопису для молоді гімназії та
ліцею. На курс зголосилося 13 учнів. Майстерню підготовила і вела п. Івона ПаславськаКірцьо. Це була унікальна нагода навчитися писати ікони давньою традиційною технікою
яєчної темпери. Темою іконопису був Святий Миколай.

3. виключать прив’язання до гріха та помоляться в наміреннях Святішого Отця, як
сказано вище.
IV. Щоразу, коли вірний особисто виконає
одне чи більше діл милосердя для тіла (голодного нагодувати, спрагненого напоїти, нагого зодягнути, подорожного в дім прийняти,
недужому послужити, в’язня відвідати, померлого похоронити) і для душі (в сумніві
порадити, иевіжу навчити, грішника навернути, сумного потішити, образу з серця прощати, кривду терпеливо зносити, за живих
і померлих молитися), отримає ювілейний
відпуст.
З цього випливає зобов’язання жити милосердям, щоби отримати благодать повного
і вичерпного прощення силою любові Отця,
який нікого не виключає. Отже, йдеться про
повний ювілейний відпуст, що є плодом самої ж таки події, відзначуваної з вірою, надією та любов’ю.
V. Ці ювілейні відпусти можна отримати
для себе самого а також для померлих. Ми
зв’язані з ними свідченням віри і любові, яке
вони нам залишили. Як спогадуємо їх під час
Євхаристійної відправи, гак можемо, завдяки

великому таїнству сопричастя святих, молитися за них, аби милосердне обличчя Отця
звільнило їх від будь-яких наслідків провини та пригорнуло їх до Себе в безмежному
блаженстві.
VI. Усіх священиків Архиєпархії, які попередньо отримали канонічну місію до слухання
сповідей і не є в цьому перешкоджені, згідно
з волею Святішого Отця, під час Ювілейного Року наділяю юрисдикцією давати розрішення від гріха аборту всім, які його скоїли
і, розкаявшись від щирого серця, просять
прощення.
Нехай священики приготуються до цього
великого завдання, вміючи поєднувати слова
справжнього прийняття із призадумою, яка
допоможе збагнути скоєний гріх та великодушне прощення Отця, який все оновлює
Своєю присутністю.
З пастирським благословенням.
Митрополит Перемисько-Варшавський
+ Євген Попович
Дано у Перемишлі, 1 січня 2016 року в день
св. Мученика Боніфатія.
Віцпекацлер Митрополичої Консисторії
отець мгр Павло Рогунь

Спільне фото з о. Іваном Галушкою.
Майстер-клас починався о 9.00
спільною молитвою: «Господи Мій!
Господи всього що існує, дай мені
свою благодать. Керуй моєю душею
і тілом, керуй моїми руками так, щоб
я міг гідно і досконало представити
Твій образ та образ святої Матері
Твоєї та всіх Твоїх Святих на славу,
радість та красу Святої Твоєї Церкви. Амінь.» і тривав цілий день.
Першого дня курсу молодь пізнала принципи писання ікон та переглядала фільми про приготування дощок. Кожен учасник вибрав
для себе зображення святого, якого
хоче написати.
Завершення курсу відбулось
у неділю (7 лютого) під час Божественної Літургії. Участникам і ведучій курсу п. Івоні ПаславськійКірцьо парох о. Іван Галушка
і голова Парафяльної Ради Іван Курий вручили грамоти. На закінчення Св. Літургії о. Іван Галушка

посвятив написані молоддю ікони
і була зроблена спільна світлина.
Молодь дуже радо бере участь
у цих курсах. Для більшості учасників це була вже друга нагода написати ікону, що засвідчує їхнє прагнення до дальшого вдосконалення
своїх знаннь та вмінь.
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„Сердечно вітаємо
нашого брата
о. Ореста (Василя)
Підлипчака ЧССВ
із 70-річчям
від дня народження.
Бажаємо Вам Отче доброго здоров’я, спокою,
миру та багато сил тілесних і духовних
потрібних до сповнювання щодених обов’язків.
Хай Господь Бог дарує Вам багато
ласк, а Сили Небесні мають Вас у своїй опіці.
Сестри і брати із сім’ями

Єпархіяльний
художній біблійний конкурс
для дітей та молоді у 2016 р.
Правила конкурсу:
1. Художній конкурс:
• „Біблійні оповідання з з Книги Буття”,
2. Мета конкурсу:
• поглиблення знання про Святе Письмо
• поглиблення християнського життя
• скріплення релігійної ідентичності
• зацікавлкення Святим Письмом в родині
3. Учасники:
• діти дошкільного віку
• учні початкової школи — клас І
• учні початкової школи — клас ІІ
• учні початкової школи — клас ІІІ
• учні початкової школи — клас IV
• учні початкової школи — клас V
• учні початкової школи — клас VI
• учні гімназії
4. Організатори та правила конкурсу
• Організатори: Конкурс відбуваються за
благословенням Вроцлавсько–Ґданського
Єпископа Кир Володимира Ющака.
• Організатори: Єпархіяльний Катехитичний Відділ та Душпастирський Відділ до справ дітей та
молоді Вроцлавсько-Ґданської Єпархії
• роботи повинні бути самостійні, раніше не
публіковані, та не нагороджувані на інших
конкурсах,
• кожна робота повинна бути підписана: ім’я та
прізвище, вік, адреса, ім’я та прізвище катехита,
назва парафії, назва біблійної історії,
• праці можуть бути виконані у форматі A3 та А4,
• учасники поносять кошти виготовлення та
переслання робіт,
• організатори застерігають собі право не
повертати і публікувати конкурсні роботи.
5. Призи:
• переможці конкурсів отримають нагороди фундовані організаторами,
• переможці конкурсів отримають нагороди на
з’їздах дітей у 2016 р. в Білому Борі та в Лігниці.
6. Час надсилання праць:
• виготовлені роботи слід надсилати до 25 квітня
2016 року за адресою:
Кs. dr Arkadiusz Trochanowski
ul. Osiedle Dolne Miasto 26/3
78-600 Wałcz
Душпастирський Відділ до справ дітей та молоді
Вроцлавсько–Ґданської Єпархії
о. д-р Аркадій Трохановський
Катехитичний Відділ Вроцлавсько-Ґданської
Єпархії о. д-р Ярослав Роман

VI Єпархіяльна

В пам’ять про загиблих на майдані

олімпіада біблійного знання
ПРАВИЛА VI БІБЛІЙНОЇ ОЛІМПІАДИ
ВРОЦЛАВСЬКО-ҐДАНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ
з книги Старого Завіту
„КНИГА БУТТЯ”
Почесний патронат:
• Преосвященний Владика Кир Володимир Ющак
Організатори:
• Душпастирський Відділ до справ дітей та молоді
• Катехитичний Відділ Вроцлавсько-Ґданської
Єпархії,
Учасники:
• Учні з ґімназії та середніх шкіл з ВроцлавськоҐданської єпархії.
Мета конкурсу:
• Поглибити знання про бібілйні події Старого
Завіту.
• Показати вартості Святого Письма в житті
людини.
• Поглибити віру та формувати християнську поставу на підвалинах Божого Слова.
• Розбудити до більшого зацікавлення Святим
Письмом і активності на катехизі, у школі та
вдома.
Етапи Біблійної Олімпіади:
І етап — шкільно-парафіяльний:
• Кожний парох отримає запитання до І етапу
біблійного конкусу.
• У І етапі обов`язує знання з: Книги Буття, розділи 1 — 20.
• І етап провести до 20 квітня 2016 р.
Зголошення учасників:
• До 30 квітня 2016 р. просимо зголосити по двох
переможців з ґімназії та середніх шкіл. Комісія
може допуститу більшу кількість учасників до
ІІ фінального етапу.
• Переможці парафіяльного етару візмуть участь
в ІІ фінальному етапі.
• У комісії, яка буде оцінювати праці учасників
конкурсу можуть бути священики, катехити
та вчителі української мови, щонайменше дві
особи.
• Час призначений для відповідей — 45 хвилин.
• Переможців парафіяльного етапу зголосити до
о. д-ра Аркадія Трохановського.
Кs. dr Arkadiusz Trochanowski
ul. Osiedle Dolne Miasto 26/3
78-600 Wałcz
• Конкурс відбудеться на основі Святого Письма
Старого та Нового Завіту виданого видавництвом МІСІОНЕР 2007 р. та найновіші видання
видавництва МІСІОНЕР.
ІІ етап — Єпархіяльно-фінальний:
• ІІ фінальний етап відбудеться в травні 2016 р.
у Познані.
• У ІІ фінальному етапі обов’язує кожного учасника: Знання з Книги Буття, розділи 1-50.
• Учасники фінального конкурсу приїжджають
на власний кошт.
• Лауреати та учасники фіналу отримають
нагороди.
Душпастирський Відділ до справ дітей та молоді
Вроцлавсько–Ґданської Єпархії
о. д-р Аркадій Трохановський
Катехитичний Відділ Вроцлавсько-Ґданської
Єпархії о. д-р Ярослав Роман
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Мамо, не плач! Я повернусь весною.
У шибку пташинкою вдарюсь твою,
Прийду на світанні в садок із росою,
А може, дощем на поріг упаду.
Голубко, не плач! Так судилося, ненько.
Вже слово, матусю, не буде моїм.
Прийду і попрошуся в сон твій тихенько,
Розкажу, як мається в домі новім.
Мені колискову ангел співає
І рана смертельна уже не болить.
Ти знаєш, матусю, й тут сумно буває:
Душа за тобою, рідненька, щемить.
Мамочко, вибач за чорну хустину,
За те, що віднині будеш сама.
Тебе я люблю! І люблю Україну!
Вона, як і ти, була в мене одна.
Оксана Максимишин-Корабел

Художній Конкурс
на плакат з нагоди
Ювілею 20-ліття існування
Вроцлавсько–Ґданської Єпархії
Почесний патронат:
• Преосвященний Владика Кир Володимир Ющак
Мета конкурсу
• поглиблення знання про історію нашої Церкви,
• поглиблення знання про історію Вроцлавсько–
Ґданської Єпархії,
• скріплення релігійної східної ідентичності.
Учасники: учні гімназії, середніх шкіли, студенти.
Організатори та правила конкурсу:
Організатори:
• Душпастирський відділ до справ дітей та молоді,
• Катехитичний відділ Вроцлавсько–Ґданської
Єпархії.
Правила:
• Учасники конкурсу виконують малюнок на тему
„20 ліття існування вроцлавсько — ґданської
єпархії”,
• роботи повинні бути самостійні, раніше не
публіковані, та не нагороджувані на інших
конкурсах,
• кожна робота повинна бути підписана: ім`я та
прізвище, вік, адреса, парафія,
• у кожній категорії нагороджені будуть 3 найкращі праці а також 2 отримають вирізнення,
• в залежності від кількості праць організатори
можуть поміняти регламент,
• для художнього конкурсу — формат А4, А3,
• учасники поносять кошти виготовлення, та пересилання робіт,
• організатори застерігають собі право публікувати конкурсні роботи на сайті Вроцлавсько–
Ґданської єпархії та в місячнику Благовіст,
• роботи не будуть повертатися.
Призи:
• переможці конкурсів отримають нагороди від
організаторів,
• переможці конкурсів отримають нагороди на
Фестивалах Сакральної Творчості у Білому Борі
та у Лігниці.
Час надсилання праць:
• виготовлені роботи слід надсилати до 16 квітня
2016 року за адресою:
Кs. Ernest Sekulski, ul. Wesoła 10/3
66-300 Międzyrzecz
о. д-р Аркадій Трохановський
о. д-р Ярослав Роман
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