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Місячник Української Греко-Католицької Церкви в Польщі
Ярослав, 19 серпня 2016

Ювілей коронації Ікони
Милосердя Двері
Греко-католицький санктуарій „Милосердя Двері” у Ярославі особливо розславився
минулого року. Несподівано Папа Франциск попросив, щоб на відкриття року Божого
Милосердя у Римі появилася чудотворна ікона з цієї церкви. «Милосердя двері» — це
стародавня ікона, яка належить Греко-Католицькій Церкві, і сьогодні зберігається
у соборі Преображення в місті Ярославі. Ярославська ікона «Милосердя двері» вважається чудотворною та коронована коронами святого Папи Івана Павла ІІ у 1996 році.
Її чудотворність визнав буллею 22 листопада 1779 р. Папа Римський Пій VI. У нашій
Церкві ця ікона також є офіційною іконою Року Божого Милосердя.

У

цьому році минає 20 літ від коронації ікони Милосердя Двері Папою
Іваном Павлом ІІ. Тоді ця подія відбулася за великим зусиллям о. д-р Богдана Праха, який тепер працює як ректор
Українського Католицького Університету у Львові. Ця річниця стала причиною,
щоб торжественно відсвяткувати ювілей

20-ліття коронації ікони Милосердя Двері. Це також нагода, щоб поглибити науку
про Боже Милосердя і як ним жити нащодень. У свято Преображення Господнього
19 серпня Церква в Ярославі заповнилася
вірними, які прибули щоб відзначити свято
(Закінчення на 2 сторінці)

Днесь, благовірні люди, світло празнуємо, отінювані Твоїм,
Богомати, пришестям, і, спозираючи на Твій пречистий образ, покірно мовимо: Покрий нас чесним Твоїм покровом
і ізбави нас від усякого зла, молячи Сина Твого,
Христа Бога нашого, спасти душі наші. Тропар Покрову.

Рік Божого Милосердя
на літургії в Білому Борі

Празник Різдва Пресвятої Богородиці за церковним календарем відзначаємо
21 вересня. Це одне з найбільших християнських свят, що у Східній традиції
належить до дванадцяти нерухомих празників.

Посвячення води на закінчення празника в Білому Борі.

Ювілейна літургія в ярославському храмі Преображення Господнього.

С

аме це свято має окремий та особливо піднесений вимір у нашій парафії в Білому Борі, про що особисто
може пересвідчитися і духовно пережити
кожен паломник чи відвідувач, коли тут
появиться на площі перед церквою в день
празничної літургії.
Греко-католицька парафія в Білому Борі
була заснована у 1957 р. й від самого початку організоване у ній парафіяльне свято стало подією ширшого виміру, тому що
беруть у ньому участь не тільки самі парафіяни, але також прибувають тут численні
прощі, передусім з північно-західної Польщі. В цей святковий день до містечка приїздить кожного року по кілька тисяч людей, щоби спільно помолится перед іконою
Пресвятої Богородиці «Мати Скитальців».
Особлива роль цього місця та глибока пошана, якою втішається в народі ікона, стали причиною того, щоби 23
вересня 2007 року церква у Білому Борі

була піднесена до гідності єпархіяльного санктуарію. У декреті наданому
Вроцлавсько-Ґданським ординарієм Володимиром Ющаком зокрема відзначено:
«Маючи на увазі духовне добро вірних
Вроцлавсько-Ґданської Єпархії та їхню велику набожність до Пресвятої Богородиці
у білобірській парафіальній церкві, яка
проявляється між іншими від п’ятдесяти
років у щорічних многолюдних прощах
та у гарячій молитві перед Білобірською
Іконою Пресвятої Богородиці «Мати Скитальців», оцим підношу парафіальну церкву Різдва Пресвятої Богородиці у Білому
Борі до гідності Санктуарію ВроцлавськоҐданської Єпархії».
Як і перед роками (перед тим, як була
збудована власна святиня, 40 років грекокатолики молилися у каплиці на місцевому кладовищі), так само в неділю 23 вересня поточного року перед церквою Різдва
(Закінчення на 3 сторінці)

Ювілей коронації Ікони
Милосердя Двері
(Продовження з 1 сторінки)
і пригадати про подію, яка мала місце 20
літ тому. Прибуло чимало вірних з Польщі,
України та інших частин світу, де доля завела
українців.
Святкування Празника Преображення
Господнього почалися від Молебеня до Богородиці. Потім відбулася процесія, у якій
взяли участь Глава УГКЦ Патріярх Святослав
Шевчук, Владики — члени Синоду УГКЦ та
латинські єпископи й близько 100 священиків з Польщі та України. Усіх прибулих привітав Митрополит Перемисько–Варшавський
Архиєпископ Євген Попович.
Літургію очолив Батько і Глава УГКЦ Патріарх Святослав Шевчук.
У проповіді Блаженніший Патріярх сказав: Сьогодні ми тут приходимо та дивимося
в лице Богородиці й просимо про Її милосердя. Сьогодні хочемо ввійти через відкриті Двері Милосердя. Милосердя сьогодні дуже потрібне, тому що ми любимо іншим витягнути
то що погане, а про себе забуваємо, або показуємо себе в кращому світлі. За словами Папи
Франциска Патріярх Святослав просив, щоб
з минулого вміти вибрати, те що добре і хай
воно нас єднає. Вміймо бути милосердним,
тому що до цього запрошує нас Господь Бог.
На завершення літургії у прочитаному
слові на польській мові Патріярх сказав, що
Ікона Милосердя Двері є свідком протистояння двох народів: українського та польського. Її об’явлення у цьому місці є однак

доказом, що ці два народи потребують себе.
Сьогоднішнє свято повинно бути проханням,
щоб просити про Боже милосердя і вибачення за вчинене зло між двома народами і, як
вчив Іван Павло ІІ, разом будувати краще
майбутьнє, але з пошаною та любов’ю.
Після літургії Патріярх Святослав переказав мощі Св. Миколая з Барі до парафії
в Циганку, які відібрала делегація з парохом
о. Павлом Поточним. Потім Патріярх посвятив ікони та фрукти, які звичайно святиться
в празник Преображення Господнього.
Після літургії відбулася ще спільна трапеза, в якій взяли участь також чиновники
міста Ярослава. Це була нагода привітати
достойних гостей цього свята та поділитися подячним словом. Патріярх Святослав
подякував Сестрам Служебницям, які підготували та видали книжку, яка описує мандрування ікони Милосердя Двері до Риму.
Це шлях милосердя написаний іконою Мати
Божої з Ярослава — підкреслив Глава нашої
Церкви.
Думаю, що Санктуарій Милосердя Двері
може бути ще одним місцем, в якому спільно моляться поляки та українці, латинське
та греко-католицьке духовенство. Ювілей
20-ліття коронації ікони Милосердя Двері
став нагодою, щоб визначити собі такий напрям, який допоможе шукати поєднання поміж двома народами.
о. Аркадій Трохановський

Церква Преображення Господнього в Ярославі.

Привітання Глави УГКЦ в порогах ярославського храму. Фото Г. Чех.

Słowo Patriarchy Światosława na zakończenie Boskiej Liturgii w Jarosławiu
19 sierpnia 2016 roku

Dwadzieścia lat temu odbyła się koronacja jarosławskiej ikony Bogurodzicy. A w zeszłym roku
obchodziliśmy dwieście pięćdziesiątą rocznicę koronacji ikony Matki Boskiej Chełmskiej,
która obecnie znajduje się w Ukrainie, w Muzeum Ikon w Łucku. Ta starożytna ikona jest
świadkiem burzliwych i dramatycznych losów
naszych narodów, które walczyły między sobą,
ale i wspólnie przeciwstawiały się agresorom.
Często zabierano ją z Chełma, by na polach bitew błogosławić nią wojsko i świętować triumfy.
Matczyne oczy Chełmskiej Bogurodzicy patrzyły na zmieniających się gospodarzy chełmskiego wzgórza, którzy nie potrafili zrozumieć, że
prawdziwa cześć dla Hodegetrii, Matki Bożej
wskazującej drogę, polega na tym, by wspólnie
iść do Chrystusa. Oglądając się wstecz, na stulecia pełne cierpień, walk i przelanej krwi, rozumiemy, dlaczego jarosławską ikonę Bogurodzicy
Lud Boży nazwał „Brama miłosierdzia”, słowami
rozpoczynającymi troparion, w którym prosimy
Maryję: „Spraw, byśmy pokładając nadzieję na
Ciebie, nie zginęli, ale pod Twoją opieką uniknęli
wszelkich nieszczęść”.
Bieżący rok jest dla narodu polskiego czasem
szczególnym — świętowaniem tysiąc pięćdziesiątej rocznicy chrztu Polski. Świadkiem pierw-

szego okresu chrześcijańskich dziejów Polski
jest pieśń „Bogurodzica”, patrium carmen, dla
Polaków „pieśń ojczysta”. Dziś wiemy, że to najstarszy i nieprześcigniony w polskim piśmiennictwie poetycki wyraz idei Deesis — modlitwy,
orędownictwa. W każdym ikonostasie w naszych
cerkwiach jest taka ikona. Do Chrystusa zasiadającego na tronie zwracają się Maryja i święty Jan
Chrzciciel. Najdoskonalsza ze stworzeń, Maryja,
Bogurodzica, i „największy z tych, którzy narodzili się z niewiasty” wstawiają się za ludzkość,
za każdego z nas.
Przez stulecia polscy badacze szukali odpowiedzi na pytanie, co znaczą słowa Twego dziela
krzciciela w drugiej zwrotce Bogurodzicy. Dopiero w roku 1901 Iwan Franko, wielki ukraiński pisarz, wskazał rozwiązanie: „Twego dziela
krzciciela, bożycze (…) nie może nic innego
znaczyć jak: ze względu na Twojego Chrzciciela, o Synu Boży”. To wymowny dowód na to, jak
jesteśmy sobie potrzebni, Ukraińcy i Polacy, jak
prawdziwe są słowa o „wymianie darów” między
różnymi tradycjami. Bez wzajemnej pomocy nie
potrafimy odczytać tego, co nas łączy w samej
istocie naszej wiary i chrześcijańskiego świadectwa i dziedzictwa.
I dziś prośmy Bogurodzicę: „zyszczy nam”,
wyproś Kyrieleison, Hospody pomyłuj, Boże
zmiłowanie, Boże miłosierdzie za uczynione zło
i niewierność Ewangelii. Przez wstawiennictwo
Jana Chrzciciela błagajmy, by nasze myśli człowiecze nie pielęgnowały pamięci historycznej
o zaznanym złu, ale jak uczył święty Jan Paweł II,
bardziej napełniało je „to co jednoczy, niż to, co
dzieli, ażeby razem budować przyszłość opartą
na wzajemnym szacunku, braterskiej współpracy
i autentycznej solidarności”. Niech dobry Bóg ześle na nasze Ojczyzny pokój, zbożny pobyt, dostatnią i niezamkniętą na Innych codzienność,
a po przejściu do Domu Ojca rajski przebyt,
spełnione istnienie, zapowiedź którego ujrzeli
uczniowie na górze Przemienienia.
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Початок торжественної Літургії. Фото Г. Чех.

Слово від Блаженнішого Святослава. Фото Г. Чех.

Папа Франциск перед іконою Милосердя Двері в Римі. Фото Reuters.

Рік Божого Милосердя
на літургії в Білому Борі
(Продовження з 1 сторінки)
Пресвятої Богородиці та іконою «Мати Скитальців», цього дня винесеною для почитання назовні, згромадилося кілька тисяч
паломників, щоби знову, спільно зі своїми
душпасирями, помолитися.

Ікона Матір Скитальців.

проголошений Папою Франциском є особливим запрошенням, щоб ми усі в просторі
нашої віри, наших відносин з Богом у Тройці відкривали наново і пробували зрозуміти
правду про Боже милосердя, як найбільш невимовний атрибут Божої природи... За словами Папи — милосердя є основним законом,
який панує в серці кожної людини, коли дивиться вона щирим поглядом на свого брата,
якого зустрічає на дорозі життя. Милосердя,
це дорога, яка єднає Бога з людиною, тому що
відкриває серце на надію».
Велелюдні празники в Білому Борі, що
мають вже кількадесятилітню традицію, це
також свідоцтво віри і прив’язання народу до
своєї традиції та історії. Минуло вже 69 років
від насильного виселення, а на майдані перед
церквою все ще збираються вірні. Цей факт
має неймовірний вимір саме сьогодні, коли
стаємо свідками дійсності, в якій відживають
темні сили з неповагою до другої людини та
ворожнечою до інших народів.
До присутніх на білобірському празнику
Митрополит Євген Попович звернувся, між
іншими, словами: «Дорогі у Христі! Ми, зібрані тут, у білобірському санктуарію, у стіп
Матері Божої, вчімося від неї милосердної
любові, яка дозволить нам самим статися
знаряддям милосердя в руках Господа. Саме
він, через приклад своєї матері запрошує нас,
щоби наново вслухалися в його слово, прийняли властиве рішення, яке докорінно змінить нас самих, змінить наші родини, наші
парафії та весь наш Божий народ. Допоможе
нам увійти на дорогу Божого діяння.
Папа у проповіді, яку виголосив під час
Світових Днів Молоді, сказав міцні слова,
які, я би хотів, щоби ми всі віднесли до себе
— нехай у тому всьому помагає Мати Божа,
нехай Мати Милосердя вчить нас опікуватися ранами Христовими в наших братах і сестрах, в тих які знаємо і не знаємо, тих близьких і далеких, в хворих і втікачах. Тому, що
несучи допомогу терплячим, втілюючи Боже
Милосердя в нашому житті, тоді будемо віддавати честь терплячому Тілу Христовому
присутньому в наших братах і сестрах. Нехай, отже, Марія, мати нашого Господа, яку
ми тут сьогодні разом, як один народ зібраний в одній Церкві, що не одно вже страждала, але вистояла завдяки любові, помагає
нам віддати себе до кінця і навчить нас нести
ярмо одні одних. Щоб ми, як справжні брати
і сестри, жили у спільноті, ім’я якої Українська Греко-Католицька Церква.».
Богдан ТХІР

Ярославська Чудотворна Ікона вперше в історичній літературі згадується в 30–40-х
роках XVII століття. Згідно з науковими дослідженнями істориків та мистецтвознавців, Ярославську Ікону Пресвятої Богородиці
розписано у 30–40 роках XVII ст. Умовно її
написання можна дарувати 1631 роком.
В 1747 році відбулося урочисте перенесення Ікони Прествятої Богородиці “Милосередя
Двері” до нової церкви Переображення Господнього на вулиці Собєського в Ярославі. З 1747
по 1947 роки до Ярославської ікони Богородиці
відбувались чисельні паломництва про які, з
другої половини XVIII століття УГКЦ розпочала інформування Апостольського престолу. Перемиські владики у своїх посланнях
до Папи Римського наголошували, про велике
шанування вірянами Ярославської Богородиці.

8 березня 1779 року — надання відпустів
Ярославській Іконі Пресвятої Богородиці Папою Пієм VI. 21 листопада 1779 року — визнання Ікони Прествятої Богородиці “Милосердя
Двері” — чудотворною. У 1929 році відбулося
святкування в 150-ту річницю Апостольського бреве Папи Пія VI, а також посвячення нового престолу Пресвятої Богородиці.
У 1933 році відбулася проща з нагоди
900-ліття проголошення Божої Матері —
Царицею Русі-України.З 1947 по 1989 роки —
час заборони поклоніння Іконі Прествятої
Богородиці “Милосеpдя Двері”.З 1993 року Кир
Іван Мартиняк знову розпочав клопотати до
Святого Престолу про коронацію Ікони Пресвятої Богородиці “Милосердя Двері”.
18 серпня 1996 року відбулася коронація
Чудотворної Ікони Прествятої Богородиці
“Милосердя Двері.
(ред)

У торжестві взяли участь та очолили
богослужніння Перемисько-Варшавський
Митрополит Архиєпископ Євген Попович
та Вроцлавсько-Ґданський Владика Володимир Ющак.
На порозі храму владик привітали наймолодші члени спільноти, молодь і дорослі парафіяни. У вітальному слові парох, о. Маріюш Дмитерко зокрема відзначив: «Черговий
вже раз зібрала нас тут Пресвята Богородиця
у білобірській іконі Матері Скитальців, до
якої в день літургійного спомину Її різдва ми
усі сьогодні прибігаємо. Прибігаємо до Її материнського покрову в особливому році, до Її
материнського серця, а саме у надзвичайному
ювілейному році Божого милосердя. Цей рік

Довідка

Митрополита вітають білобірські діти.

Процесія з іконою Мати Скитальців.

На майдані перед церквою Різдва Пресвятої Богородиці у Білому Борі.

Прочани.

Вірні слухають проповіді Митрополита Євгена Поповича.
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Ґданський бенефіс
У травні минулого року, на сквері перед греко-католицькою кон-катедрою у Ґданську був
встановлений та урочисто посвячений пам’ятник князю Володимиру Великому. Ця подія
стала причиною цього, що парафіяльні активісти рішили циклічно проводити заходи присвячені саме князю та його ідеям втілюваним нащадками вже від тисяча років.

П

ам’ятник посвятив вроцлавськоґданський ординарій, владика Володимир Ющак — наводячи тоді слова
св. Івана Павлв ІІ відзначив: «Християни,
отже, знають, що вони у повній мірі інтегральна частина українського народу, вони
залишаються нею силою тисчолітньої історії,
яка почалася від Володимирового хрещення
Київської Русі у 988 р. у водах Дніпра; вони
залишаються ними сьогодні силою хрещення крові, яке прийняли в час страшних переслідувань ХХ ст.; тоді, в час лихоліття, було
багато потерпілих не тільки католиків, але
й православних і протестантів...».
Отже, продовжуючи ідею «Володимирових читань» греко-католицька парафія
св. Варфоломея і Покрови Пресвятої Богородиці у Ґданську разом з Поморським відділом ОУП та Українським християнським

братством 27 серпня влаштувала у себе бенефіс трьох авторів, чия творча діяльність
пов’язана з ім’ям хрестителя Русі-України,
князя Володимира Великого.
У проповіді під час Служби Божої, що
попередила бенефіс, отець митрат Йосиф
Улицький нагадав, що ми постійно повинні
мати свідомість того величного факту, що
існування великої східної держави, якій на
ім’я Україна, це не лише останні двадцять
п’ять літ. Це народ, історія та культура, це
християнство, які мають понад тисячолітню традицію. Про це нам пригадує святий
Володимир.
«Сьогодні дякуємо Господу Богу за ювілей
двадцятип’ятиліття, за історію понад тисячоліття християнства і України. Хочемо також
подякувати за минулорічний ювілей тисячоліття успення святого Володимира, якого

Почесні гості ґданського бенефісу.
у нашому місті, Ґданську, зокрема
Вітаючи від імені організаторів
у нашій парафії, маємо честь воз- прибулих гостей, пан Олег Гнатюк
величувати і пам’ятником, і конфе- відзначив, що поміж ними присутні
ренціями і видавництвами. Він же й ті приятелі, які ніколи не відмовиосновоположник і християнства,
і державності України».
(Закінчення на 12 сторінці)

Що нам залишилося
по Франциску?
Коли 13 березня 1983 р. св. Іван Павло ІІ відкрив молодіжний Центр
San Lorenzo у Ватикані, „засіяним був грунт” під Всесвітні Дні Молоді.
У Пасхальному Посланні, виголошеному в день 7 квітня 1985 р., Папа
оголосив Світові Дні Молоді. Їх симболом стали: дерев’яний хрест, виготовлений в 1983 р. з нагоди початку Року Святого Ювілею Відкуплення (25.03.1983р. — 22.04.1984р.) — та копія ікони Божої Матері Salus
Populi Romani, що знаходиться в першій в Європі і найбільшій римській
святині під Її покровом. Цьогорічним урочистостям патронувало двоє
краківських святих апостолів Божого Милосердя — св. Іван Павло ІІ та
св. с. Фаустина Ковальська. Їх життя є прикладом глибокої віри в Боже
Милосердя, висловленої в словах „Ісусе, я довіряю Тобі!”.

Спільна фотографія перед пам’ятником Володимиру Великому.

Ольштинська молодь
на СДМ
Поміж молодими людьми, що приїхали у днях 25–31 липня до Кракова на Світові Дні Молоді
була також молодь з Ольштинського деканату УГКЦ. Вони репрезентували Ольштин,
Добре Місто, Лідзбарк Вармінський, Венґожево, Ілаву.

У

понеділок перед виїздом молоді паломники взяли участь у Богослужінні, яке
відправив в ольштинській церкві під
покровом Покров Пресвятої Богородиці парох, о. Іван Галушка. Він же поблагословив
присутніх, що разом з сестрами-монахинями
збиралися в дорогу. Разом з Ольштина виїхало 23 особами під опікою с. Даниїли СНДМ.
Під час цієї величної події наша молодь
зустрічалася з молодими людьми з цілого сві-

ту та спільно з Папою Франциском, Главою
УГКЦ Архиєписком Святославом Шевчуком,
Перемисько-Варшавським Мирополитом Євгеном Поповичем молилися про милосердя
в Році Божого Милосердя.
У вівторок та суботу наші паломники разом з тисячами греко-католиків з Польщі,
України, Канади таі нших країн світу взяли
(Закінчення на 12 сторінці)

Ольштинська молодь на СДМ в Кракові.
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евізом же ХХХІ Світових
Днів Молоді Краків 2016
були слова: „Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть” (Мт 5,7). З 28 по 31 серпня
в урочистостях в Польщі брав
участь Папа Франциск. Під час
цьогорічного зібрання відбувалися
катехези, де священики готували
молодь до розуміння сенсу таїнств
покаяння і поєднання.
У цих днях вечорами відбувалася релігійна та артистична культурна програма, звана Фестивалем Молодих. Чи лишилося нам щось після
цих днів і папського візиту? До
цього часу зверталося увагу на послання св. Івана Павла ІІ. У переказі ЗМІ було видно прочан з різних
країн. Не забуваймо, що на зустріч
прибуло близько 35 тисяч молодих
людей зі Східної Європи і мешканців колишніх радянських республік.
Підготовано м. ін. українську версію гімну СДМ. З уваги на обмежені фінанси потенційних учасників,
ініційовано раніше акцію „квиток
для брата”. Уможливила вона дофінансування учасників з 13 країн
Східної Європи і Закавказзя. Направлена до менших епархій т. зв.
„адопція груп”, мала на меті укріпити контакти і запрошення вірних.
Папа Франциск в молодості був
вихованцем греко-католицького
священика — Степана Чміля, виконуючого в Аргентині службу місії,
між іншими серед української меншини. Часто брав участь у східних
літургіях. Може звідси береться
цей сентимент і близькість до нашого народу, який так дуже потребує милосердя, зрозуміння; поєд-

нання в процесі війни, що весь час
триває в Україні. Пам’ятаючи про
те, Папа Франциск раніше оголосив неділю 24 квітня ц.р. — днем
збірки грошей в усіх католицьких
церквах Європи на користь жертв
конфлікту в Україні. Ми відчуваємо
цю підтримку.
У телевізійних звітах в товпі повівали синьо-жовті прапори, гинучі часто серед символів інших
країн. Це народжує рефлексію: чи
в Польщі запанує повне братство,
без національних суперечок, упередження, переповнене правдиво
християнським положенням? Чи
польська молодь витягне руку до
молодих представників української
меншини, яка не має нічого спільного з комунізмом, ані накладеної
історичним тягарем?
З дня на день не припиниться збройний конфлікт в Україні,
церкви не виповняться до останнього місця вірними, не буде стільки спонтанного пред’явлення собі
доброзичливості. Мимоволі станемося однак собі ближчі. Слід мати
таку надію.
Христофор Шиповський

Проща на Гору Явір
У році Божого Милосердя Святу Гору Явір на Лемківщині визначено одним з місць, де можна отримати повний відпуст та перейти через Двері Милосердя. У цьому році прибуло
на гору чимало вірних з Польщі, України, Словаччини, а також з Румунії. Для виселених
у 1947 р. з тих земель лемків повернення в рідний край, це нагода, щоб також помолитися на Горі Явір. У липні, як кожного року, відбувається лемківська Ватра. Напередодні свята лемківської культури Греко-Католицька Церква організує прощу на Гору Явір.

У

цьому році прочани прибули тут з різних місцевостей західної Польщі. Внесли на гору ікони Мати Божої з гори
Явір, а також паломницький хрест, який був
несений групою прочан зі Ждині. Уже вдруге
з цього села вирушила проща на Гору Явір.
У поточному році в дводневій мандрівці взяло
участь 15 осіб. Коли на гору сходилися прочани, відслужено Молебень до Богородиці, який
очолив синкел о. Митрат Юліян Гойняк з Зеленої Гори. З черги головні святкування очолив Вроцлавсько–Ґданський єпископ владика Володимир Ющак. У літургії співслужили
отці з архиєпархії перемисько-варшавської та
єпархії вроцлавсько–ґданської а також з України, Словаччини та Румунії.
У проповіді владика Володимир говорив
про місце гори у Святому Письмі та про пророка Іллію. Гора, як показує Святе Письмо,
завжди була місцем, де відбувалися важливі
події. Як в минулому так і нині входимо на
гору, щоб віддати себе в руки Господа Бога. Як
підкреслив владика, не йдеться тільки про це,
щоб вийти на гору, але щоб завірити Богові
і віддати себе Йому, щоб Він нас попровадив
через різні “гори” нашого життя.
Під час Божественної Літургії була нагода
до сповіді, з чого скористало чимало вірних.
Рік Божого Милосердя, це особлива нагода
до поєднання і переосмислення свого життя. Треба також додати, що Літургію співав
парафіяльний хор з Кракова.

Після Літургії відбулася процесія довкола
каплиці з хрестом та іконами. На завершення святкувань владика Володимир поблагословив вірних іконами, а прочани підходили
до ікон цілуючи їх, віддаючи пошану Матері
Божої.
Гора Явір це особливе місце молитви.
На жаль, хоч Європейський Суд признав
право власності Греко-Католицькій Церкві до землі, на якій стоїть каплиця, але щоб
відкрити каплицю, треба за кожним разом
просити про ключі Православну Церкву.
Так діється, тому що Автокефальна Церква в Польщі постійно відкликується від рішення Суду і не хоче віддати каплиці. Нам
залишається вірити, що молитвами випросимо у Бога справедливості і прийде час,
шо не будемо так себе упокорювати перед
православними, а вони вкінці побачать, що
греко-католик це брат по вірі, а не єретик
і що Греко-Католицька Церква діє в любові,
дбаючи за спасіння своїх вірних. Одночасно
вчить згідно з заповіддю любові, щоб мати
в пошані усіх людей, в тому і православних.
Так треба, тому що маємо багато змішаних
родин і треба задбати, щоб подружжя жили
в пошані до себе. Хай Мати Божа з гори Явір
має в опіці усіх хто приходить до Неї а через
Її заступництво заносить молитви до Господа Бога.

До прочан проповідує Владика Володимир Ющак.

Богослужіння перед каплицею на горі Явір.

о. д-р Аркадій Трохановський

Молитовна зустріч
молоді у Білому Борі
Празник Різдва Пресвятої Богородиці у Білому Борі має свою довгу історію. Невідємною
частиною цього свята були зїзди молоді. У цьому році до Білого Бору прибула молодь, яка
взяла участь під кінець липня у Світових Днях Молоді в Кракові. Спільно зі своїми опікунами отцями: о. д-р Ярославом Романом та о. д-р Русланом Марцішаком прибули до Білого
Бору, щоб тут подякувати за всі отримані ласки, за цей час Року Божого Милосердя та за
можливість зустрітись з молоддю з цілого світу.

М

инулого року, також в часі празника у Білому Борі молодь привітала
ікону Богородиці та Хрест молоді
подарований св. Іваном Павлом ІІ, як символі Світових Днів Молоді. З цього часу почалось паломництво, яке завершила зустріч

у Кракові. Ця проща продовжується надалі
а на всіх чекає Панама.
До Білого Бору молодь прибула, щоб поділитися своїми вражіннями і тим чого досвідчили вже після зустрічі у Кракові. На жаль,
не всі доїхали, які були учасниками тих ра-

Спільна молитва в білобірській церкві.

Зустріч з молоддю на приходстві.
дісних днів у столиці Малополскі. му спав. Це оповідання відноситься
Зустріч відбулась в трьох частинах. також і до сучасної людини. Ми таПерша, це була нагода до реф- кож маємо відчути святість місця,
лексій. Учасники оглядали фільм, яким є Церква, тому що тут осоякий пригадував ці радісні момен- бливо промовляє Бог і ставляє нам
ти зустрічі з Папою Франциском. запитання: ким ми є, куди йдемо?
Молодь відвідав також Владика — підчеркнув Владика Володимир.
Володимир Ющак, який подякував
Після Вечірні відбулась третя
молоді за їх участь та за ревну мо- частина підготовлена молоддю.
литовну поведінку і що подолали Це була подячна молитва, за всіх
учасників Світових Днів Молоді.
усі труднрщі цієї зустрічі.
Другою частиною цієї зустрі- Як зазначив о. Ярослав Роман цією
чі була участь у Великій Вечірні молитвою дякуємо Богові за дар
з Литією в білобірській Церкві. На Божого Милосердя, який ми могли
початку цієї молитви питомець IV досвідчити упродовж цього року.
курсу Матей Деменюк з Інська при- Молитвою були релігійні пісні,
йняв нищі свячення читця та свіч- якими прославлено Богородицю та
коносця. У Вечірні взяли участь Господній Хрест. Молитва закінчиотці з кошалінського та слупсько- лась пізно вечером. В часі вечірніх
го Деканатів а також з Архієпар- молитов була нагода скористати
хії Перемисько — Варшавської та з Тайни Покаяння.
о.диякон Павло Почекайло. На
Наступного дня молодь взязакінчення Вечірні Владика Воло- ла участь у Божественній Літургії
димир виголосив проповідь. При- з нагоди Празника Різдва Пресвятої
гадав історію зі Старого Завіту Богородиці. Про всі інформації зі
з Книги Буття. Пригадав історію Свтових Днів Молоді можна читати
Ісаака та його двох синів: Якова та на Фейсбуці за сторінкою: Młodzież
Езава. В особливій спосіб звернув greckokatolicka, яку провадить пані
увагу на сон Якова, про якій була Івона Марцішак.
мова в читаннях з Вечірні, коли то
о. д-р Аркадій Трохановський
Яків відчув святість місця, на яко-
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Воздвиження
Християни візантійського обряду 27 вересня (14 вересня за старим стилем) святкують
празник Воздвиження Чесного Хреста Господнього. Це свято належить до 12 великих празників Східної Церкви та має один день перед- та 7 днів попразництва. Історики Східної
Церкви вважають, що насамперед дві події лягли в основу встановлення цього празника:
віднайдення в IV ст. Хреста, на якому розп’яли Ісуса, та повернення цього хреста з Персії
до Єрусалиму у VII столітті.

С

аме слово «воздвиження» означає
«піднесення», тобто урочистий обряд
почитання та прославлення Хреста
Господнього.
Щодо віднайдення Господнього Хреста, то християнська традиція передала нам
кілька різних легенд. Три з них приписують
віднайдення Хреста св. Олені, матері імператора Костянтина Великого. Датою віднайдення Хреста орієнтовно вважають 326 рік.
Історики не мають інформації про воздвиження Хреста Господнього одразу після його
віднайдення.
Початок празникові Воздвиження дало
посвяченя храму Воскресіння Господнього,
який збудував св. Костянтин Великий на
Голгофі у Єрусалимі. Посвячення храму відбулося за єрусалимського єпископа Макарія
13 вересня 335 року. Наступного дня — 14
вересня — відбулося врочисте воздвиження
віднайденого Хреста Господнього.
Іншою важливою подією, що зробила цей
празник загальним на Сході та Заході, стало
повернення Господнього Хреста до Єрусалиму після того, як 614 року перський цар
Хозрой, здобувши Єрусалим, забрав Хрест
до перської столиці в Ктесифоні. Повернув
Хрест Господній до Єрусалиму імператор

У
Іраклій 628 року після перемоги над персами. Друге урочисте воздвиження Хреста
Господнього в Єрусалимі також відбулося 14
вересня.
Оскільки празник Воздвиження пригадував Христове розп’яття і смерть та при-

Парадокс сили слабких
Майже кожного тижня літургійного року чуємо в середу і п‘ятницю у відпусті: «Христос,
істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, силою чесного і животворящого
Хреста...». В післясвяття Воздвиження чуємо ці слова щодня. Це не єдиний парадокс нашої віри. Вживаємо слово, яке асоціюється з перемогою і тріумфом, для опису події, котра
стала запереченням сили як такої.
Гостроту контрасту між «силою» і тим, що
сталося з Христом, хіба найміцніше відчувається у Велику п‘ятницю, коли на Утрені
страстей чуємо: «Кожний член твого святого
тіла зазнав ради нас безчестя: голова — від
тернини, лице — від оплювання, щоки — від
ударів, уста — від жовчі, змішаної з оцтом,
вуха — від богохульних прокльонів, плечі
— від бичування, рука — від тростини, все
тіло — від розпинання на хресті, руки і ноги
— від цвяхів, груди — від списа». Це ще не
кінець стихири. Після слів, які нагадують
судмедекспертизу жервти здичавілих катів,
гімнограф кличе: «Всесильний Спасе! Ти, що
постраждав за нас і визволив від пристрастей, та, нахилившись до нас чоловіколюбно, підніс нас, — помилуй нас». Де ми після цього піднесення? В анафорі Літургії св.
Івана Золотоустого, в молитві скерованій до
Бога Отця, чуємо: «Ти від небуття до буття
нас привів, і коли ми відпали, Ти знову нас
підняв і не перестав творити все, поки нас
на небо не привів і майбутнє царство Твоє
дарував».
Так, в Божественній Літургії ми вже на
небі, таїнственно являємо Херувимів, ми вгору піднесли серця і відклали всяку житейську
печаль і турботу. І цих відчуттів не можна
звести до чистого сентименталізму. Участь
у Таїнстві Євхаристії має нас вести до визнання, яке читає служитель на закінчення
Божественної Літургії св. Василія Великого:
«маємо смерті Твоєї пам‘ять, ми виділи воскресіння Твого образ, ми сповнилися безконечного Твого життя». Без сотворительної сили сакраментального життя Церкви

рівнювався до Великої П’ятниці,
то стало традицією зберігати в цей
день строгий піст.
Як зазначає у книзі «Пізнай
свій обряд» о. Юліан Катрій, щодо
святкування цього празника в різних Церквах, то Грецька Церква,
наприклад, відзначає його 6 березня, а Римо-Католицька Церква
святкувала цю подію 3 травня, але
при реформі празників за Папи
Римського Івана ХХІІІ 1960 року
це свято викреслили з церковного
календаря.
Характерною ознакою празника
Воздвиження є врочисте вшанування Господнього Хреста через обряд
піднесення його під час утренньої
празника. У Східній Церкві відомі
різні обряди воздвиження Хреста,
зокрема, обряд св. Атанасія на Атосі, обряд гори Синай, Константинопольський обряд. Щодо воздвиження Хреста Господнього на Русі, то

пасхальне таїнство Ісуса Христа не діяло б
в людській історії, не зроджувало б нових
і нових християн.
Так, вийшовши з храму стаємо віч-на-віч
з земськими турботами. Коли триматимете
в руках цей номер «Благовіста» в Польщі буде
вже в прокаті фільм «Волинь». Українці, зокрема греко-католики, змальовані в ньому
як такі, що священну сферу релігії принесли
в жертву кумирові сліпої ненависті. Тверезий
огляд дійсності наказує сподіватися безчестя для нашого спільнотного тіла. Наші вуха
вже звикли до прокльонів. Але на фальшиві
звинувачення, якими вдаряють в само серце
греко-католиків як еклезіальної спільноти,
маємо право повторити за Христом: «Коли я
зле сказав, доведи, що воно зле; а коли добре,
то за що б‘єш мене»(Ів 18,3).
Світла і розради у важких хвилинах християнин шукає в слові Божому. Слова апостола Якова для тих, хто не чув про хрест Христовий, звучатимуть як заохота до мазохізму.
Слухаючи їх з вірою, скріпимось надією:
«Уважайте за найвищу радість, мої брати,
коли підлягаєте різноманітним спокусам. Ви
знаєте, що проба вашої віри виробляє витривалість, за витривалістю ж нехай слідом іде
досконала дія, щоб ви були досконалі та бездоганні і щоб нічого вам не бракувало»(Як
1,2–4). Це не перша проба, яку доводиться
пройти нашій спільноті. Хоч по-людськи ми
в сьогоднішній Польщі дедалі слабші, вийдемо з цього скріпленими, якщо залишимось спільнотою, котра ввіряє своє життя
Розп‘ятому.
о. Богдан Панчак
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цей обряд згадується тут у ХІІІ ст.
Патріарший Собор 1276 року дозволив воздвиження в усіх церквах.
Окрім празника Воздвиження,
Церква вшановує Хрест Господній і в інші дні. Зокрема, у Хрестопоклонну неділю (третя неділя
Великого посту). Східна Церква 7
травня (ст. ст.) також відзначає Явлення знамена Чесного Хреста на
небі в Єрусалимі, яке відбулося 351
року за св. Кирила Олександрійського під час П’ятдесятниці. Ще
одним святом вшанування Хреста
Господнього є Походження дерева
Чесного Хреста, яке відзначають 1
серпня (ст. с). Під час цього свята відбувається похід чи процесія
з частинкою Хреста Господнього,
який у цей день переносили з царської палати в Царгороді до храму
св. Софії. Цей празник встановили
у Царгороді у ІХ ст.

Проповідь

сьогоднішнє свято Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього вірні понад десятки разів повторюють
слова „Господи помилуй” під час
урочистого Богослужіння. Побожні християни, як колись, так і тепер, припадають до землі, віддаючи
шану Хресту, на якому Спаситель
світу в Кривавій Жертві віддав своє
життя, щоб спасти грішний люд від
вічної загибелі та відкрити дорогу
до вічного щасливого життя.
Поклоняючись святому Хрестові, ми поклоняємося йому передусім, як таємниці Божої любові. Бо
саме на Хресті Бог показав людям
найвищий прояв і доказ своєї любові через страждання і смерть свого Божественного Сина. Бо тільки
правдива любов є готова на таку велику жертву — віддати своє життя
за спасіння інших людей.
Щоб підкреслити важливість
нинішньої події, Церква встановила на честь свята Воздвиження Чесного Хреста строгий піст. Зроблено
це не для того, щоб обмежити наші
можливості святкування, а для
того, щоб відвернути нашу увагу
від чистої людської радості, яка походить від страв, і максимально зосередити нашу увагу на духовному
значенні події Воздвиження Чесного Хреста, як символі безмежної
Божої любові. А Божа любов для
християнина є джерелом найбільшої радості.
Хрест, котрий для поган був символом ганьби, приниження і погорди, після воскресіння Ісуса Христа,
став символом радості, воскресіння,
життя вічного, а також відкуплення
від гріха. Апостол Павло так висловився про це: „Слово про хрест —
глупота тим, що погибають, а для
нас, що спасаємося, сила Божа” (1
Кор. 1, 18). Христос Своєю кров’ю
освятив хрест, перетворивши його
на символ, накладаючи який на
себе, ми себе скріплюємо і оберігаємо від підступів лукавого. Досить
часто у нашому розумінні хрест виступає або ототожнюється із терпіннями, чи стражданнями, чимось
негативним, але це, можна сказати,
дещо хибне розуміння. Хибне тому,
що хрест — це вічно живий символ
безконечної Божої любові до нас
грішних, символ цілопальної Хрис-

тової жертви, символ нашого відкуплення і спасіння, символ Христової
перемоги над смертю і дияволом.
Святий хрест, це символ також нашої перемоги над злом разом з Ісусом Христом.
Отже, хрест безпосередньо
пов’язаний з Ісусом Христом, і саме
тому він для нас являється джерелом любові, ярмом, яке є легким
для нас, дорогою, яка єднає нас із
Господом. Тому поняття „хрест”
і „Христос” є нероздільними
і ми, коли віддаємо честь хрестові, пам’ятаймо, що віддаємо честь
нашому Спасителеві, відповідаємо
любов’ю на Його любов, визнаємо
свою віру в Ісуса Христа.
Ось свідчення одного молодого
лікаря про те, як святий хрест врятував йому життя у дитинстві.
Одного разу діти йшли до школи. Дорога стелилася попри цвинтар. Троє однокласників йшли
разом, ведучи між собою веселу
дитячу розмову. Коли зрівнялися
з хрестом, що стояв посередині
цвинтаря, один з товаришів зняв
з голови кашкета і перехрестився.
Двоє інших, переглянувшись між
собою, почали реготати. Малий
Івась не міг зрозуміти, за що на
нього сипляться такі зневажливі
насмішки його товаришів. В школі,
глузуючи з Івася, „товариші” перед
цілим класом висміювали його за
його побожність: вони брали його
кашкета й кидались ним по класі,
на перерві витирали ним шкільну
дошку, а коли виходили зі школи,
закинули його на високе дерево,
нахабно сміючись: „Іди до хреста,
перехрестися, як ти вмієш, може
твій кашкет тоді сам до тебе прилетить!” „Друзі” пішли собі додому, а малий Івась, як не намагався,
та зняти свого кашкета з високого
дерева так і не зміг. Довелося йому
на цей раз самому йти додому.
Коли він зрівнявся з хрестом, став
перед ним, поглянув з любов’ю на
розп’яття. Його дитячі очі вмить
наповнилися слізьми. „Мій любий
Ісусе, за що вони так зненавиділи
мене? — питала заплакана дитина
розп’ятого на хресті Ісуса,— що
я злого зробив, що вони так сміються з мене? Ісусе, захисти мене,
(Закінчення на 7 сторінці)

Проща з нагоди 20-ліття
коронації ікони Милосердя Двері
Минуло вже 20 літ від коронації ікони Милосердя Двері Папою Іваном Павлом ІІ в 1996 р.
Ця річниця була нагодою, щоби відбути прощу до чудотворної ікони та відвідати рідні
землі, звідки були виселені українці.

У

прощі взяли участь також вірні з парафії Валч та Щецінок. Спільна проща
почалася в четвер 18 серпня. У планах прочан були такі місця, як санктуарій
у Ярославі, Верхрата, Гораєць, Жуків, Нове
Село, Люблинець Старий та Новий. Кожне
з тих місць своєрідне і в особливий спосіб
віддає історію земель Закерзоння і українців.
Прочани відвідали любачівську землю, з якої
були виселені у 1947 р.
Святкування Празника Преображення
Господнього почалися від Молебеня до Богородиці. Потім відбулася літургія, яку очолив Глава УГКЦ Патріярх Святослав Шевчук.
В часі святкування особливо запам’яталися
слова Блаженнішиого Патріярха про необхідність милосердя: „Сьогодні хочемо ввійти
через відкриті Двері Милосердя. Милосердя
сьогодні дуже потрібне, тому що ми любимо
іншим витягнути те, що погане, а про себе
забуваємо, або показуємо в кращому світлі.
За словами Папи Франциска Патріярх Святослав просив, щоб з минулого вміти вибрати те, що добре і хай воно нас єднає. Вміймо
бути милосердним, тому що до цього запрошує нас Господь Бог.”
На завершення літургії у прочитаному
слові польською мовою Патріярх сказав,
що ікона Милосердя Двері є свідком протистояння двох народів: українського та польського. Її об’явлення у цьому місці є однак
доказом, що ці два народи потребують себе.
Сьогоднішнє свято повинно бути проханням, щоб просити про Боже милосердя і вибачення за вчинене зло між двома народами і, як вчив Іван Павло ІІ, разом будувати
краще майбутьнє, але на підгрунті пошани
та любові.
Наступного дня прочани взяли участь
у празнику в Верхраті, де також об’явилася
Божа Мати. Можна сказати, що паломники
мандрували марійним шляхом. У цьому місці об’явилася Божа Мати, був монастир і поховані українці, які віддали життя за волю
українського народу. Перед літургією на їх
могилах відправлено Панахиди. На ці богослужіння прибуло чимало вірних з України.
Хоч у цьому місці немає вже монастиря, який
тут стояв раніше, але є побудована в найновіших часах каплиця, біля якої збираються
щорічно вірні та моляться. Треба сказати, що

ікона з цього місця перейшла свою довгу дорогу, але на щастя збереглася в василіянському монастирі у Крехові в Україні і сьогогдні
відома, як Крехівська Богородиця. Святкову
літургію очолив Владика Петро Крик з Німеччини, якого привітав парох о. Іван Тарапацький. У літургії молилися також отці
з України та Польщі. Владика Петро у проповіді пригадав слова Патріярха Святослава, а також сказав про особливу віру тих,
які прибувають, щоб тут помолитися. Це
особливе свідоцтво віри, над яким треба поклонитися. Говорив про долю всіх виселених
з тих земель, як і тих, які сьогодні вибирають
скитальщину, щоб шукати кращого майбутнього. Це завжди розлука з батьківщиною,
тому присутність у цьому місці має нас єднати. Не можна промовчувати зла і українці
повинні з цього місця про це говорити. Це
свідоцтво правді — відзначив Владика Петро. Після літургії відбулося освячення води
та фруктів, квітів і зілля. Після бослужінь
усіх прочан прийнято почастунком у селі
в Верхраті.
Після обіду заплановано відвідати ще
Гораєць, Жуків та Нове Село. У Горайці на
відновленому цвинтарі о. Іван Тарапацький та о. др Аркадій Трохановський спільно з прочанами молилися Панахидою перед
пам’ятником помордованих мешканців Горайця. Близько 200 осіб було тут замордованих польськмм військом. Опісля на цвинтарі
в Жукові на гробі о. Колтуняка Панахидою
помолился за усіх священиків, які працювали
на Любачівщині та віддали тут своє життя.
З черги у Новому Селі молитву занесено за
тих, які несли поміч молодим хлопцям та дівчатам, які боролися за волю українського
народу в 40-их роках.
У неділю 21 серпня день почався з молитви на цвинтарі в Старому Люблинці. Найперше на могилі борців, які загинули у боях
за волю українського народу в 1918–1920 та
40-их рр. Опісля усі прочани молилися за
помордованих 20 березня 1945 р. мешканців
Старого Люблинця та всіх інших похованих
на цьому кладовищі. Тут треба також сказати, що по довгих роках і за великим клопотанням о. Івана Тарапацького цвинтар
у Старому Люблинці став власністю грекокатолицької парафії. У цьому році зусиллям

допоможи мені добре вчитися, а я обіцяю,
що завжди буду Тебе любити!”
— Іванку, почекай,— почувся голос старшокласника,— чи це не твій кашкет?
— Мій, дякую! — посміхаючись, відповів Івась, радіючи в думках тому, що кашкет
таки сам до нього прилетів.
Коли Івась підходив до свого дому, біля
воріт побачив заплакану маму.
— Мамо, що сталося, чого ви плачете? —
запитував здивований син.
— Дитино, де ти був? Я вже всі очі виплакала. Сусіди розказують, що двох хлопців,
що поверталися зі школи, збила машина і їх
у важкому стані відвезли до лікарні. Я подумала, що це ти потрапив під машину і ось
вже бігла з думкою про те, щоб хоч живим
тебе застати.
Заспокоївшись, мати з сином пішли до
хати. Тоді Івась розказав матері про свої
шкільні пригоди, і пояснив чому він ішов зі
школи не з своїми однокласниками.

З цього часу проминули роки... Іван закінчив школу з золотою медаллю, а потім
з червоним дипломом закінчив медичний
університет. За всі свої успіхи він дякує Ісусові, а здобуті знання втілює у своїй благородній праці, рятуючи життя багатьом, що
потрапили в біду. Коли його запитують, як
йому, молодому спеціалісту, вдається робити
такі складні операції, він, зі щирою усмішкою
на устах, відповідає: „Я оперую не сам — зі
мною завжди є Ісус”.
Дорогі у Христі брати і сестри! Вшановуючи сьогодні святий хрест, хай він завжди
пригадує нам про присутність Бога у нашому
житті і Його любов до нас, особливим знаком
якої є Пресвята Євхаристія. Нехай святий
хрест зміцнює нас любов’ю Христа, допомагає зберігати душевний спокій, перемагати
труднощі, спокуси, гріхи, все, що повстає на
дорозі до Бога, впевнено провадить нас до
Христа, до участі в Царстві Небесному.
о. Михайло Чижович, редемпторист

Прочани з о. А. Трохановським та о. І. Тарапацьким в церкві
в Новому Люблинці.

Молитва на кладовищі.

На літургії у Верхраті.
пана Мирослава Гарасима з Битова
прибрано цвинтарі в Новому та
Старому Люблинці. Пан Мирослав зорганізував збірку грошей,
яка була проведена в місцевостях,
де проживають виселенці з тих сіл.
Упорядкуванням цвинтарів зайнялося Комунальнеп Підприємство
з Цєшанова.
Після молитви на кладовищі
всі переїхали до церкви в Новому
Люблинці, де відправлено Божественну Літургію, яку очолив о.
Іван Тарапацький у співслужінні
о. Аркадія Трохановського з Валча.
У літургії взяли участь давні мешканці цього села та їх діти й онуки,
які сьогодні проживають в Україні
та в різних частинах Польщі. Була
також с. Софія Лебедович з чину
Сестер Служебниць, яка походитиь з цього села. За словами о.
Івана, церква в Новому Люблинці
дуже характерна. Щоправда тут
не проживає жодна українська
родина, але вона оживляє раз або
два рази до року. Це за причиною
самих люблинчан, які організують
тут свої родинні свята та ювілеї. Це
ніщо інше, як віра тих людей, які
попри всіх протистоянь тут приїжджають та не дозвалають забути
про це місце.

Парох, о. Іван подякував пані
Олені Комар та її родині за дбайливість і пригадування, щоб щорічно тут зустрічатися. Подякував
також за опіку над Церквою, в якій
кожного року відновлюються різні
елементи. На завершення літургії о.
Іван склав подяку всім хто допоміг,
щоб відбувся цей празник та посвятив фрукти і заспівано многолітства
усім прочанам. Потім процесійно
всі учасники літургії перейшли на
цвинтар в Новому Люблинці. На
могилі борців за волю України, а також за о. Северина Метеллю та його
дружину відслужено Панахиди. Молитвою згадано також помордованих 20 березня 1945 р. мешканців
Нового Люблинця і 33 жертви помордованих 10 жовтня 1944 р. на
Руді Ружанецькій. На цвинтарі о.
Іван надав слово пані Олені Комар. Розповіла про ремонтні праці
в церкві та звернула увагу на слова
„Вічная Пам’ять”, які так часто у цей
день ми повторювали. „Та пам’ять
має бути в нас не тільки раз до року,
але нащодень, коли будемо думати
за українські справи і будемо у цьому патріотами. Тільки в такій спосіб
бути в нас пошана до тих, які відда(Закінчення на 12 сторінці)

№ 9-10 (309-310) 2016 р. «БЛАГОВІСТ» стор. 7

Білобірська школа
іконописання
У половині серпня свої пороги для бажаючих відкрила літня школа писання ікон у Білому
Борі. Молодь, якої зголосилося до організаторів п‘ять осіб, влаштувалася у гостинних кімнатах паломничого центру. Займалися й замешкали з ними під одним дахом о. др Ярослав
Роман та сестра Олена Манькут СНДМ.

П

ро ідею школи та її початок згадує
отець Ярослав: «Ми тут зустрічаємося вже шостий раз. Це група бажаючої молоді, що хоче пізнати мистецтво ікони
— як її пишеться, яке її богослов’я, які канони, що відносяться до писання ікони.
Ідея школи появилася в мене у 2008 році,
коли я став працювати у Білому Борі. Варто
було, отже, спробувати показати молодим
людям, як пізнати ікону. Ми її бачимо щодня,
молимося перед нею, а небагато хто знає, як її
пишеться. У 2010 році нам вдалося зреалізувати європейський проект, який допоміг нам
відкрити школу для п’ятнадцяти осіб. Це був
початок й ідея продовжується до сьогодні.
Кожен рік, кожен проект це нова тема
і нова ікона. І так за першим разом ми писали ікону Спаса Нерукотворного, потім був
Архангел Гавриїл,, а далі Богородиця Умиління. З цією ж іконою пов’язана історія.
Отже, у 2013 році мав бути в нас Патріярх
Святослав. Ми рішили подарувати йому на
згадку зустрічі нашу ікону, яка мала бути виготовлена спільними силами. Так сталося.
Ікона поїхала з Патріярхом до Києва, а минулого року, у листопаді до нас потрапила
інформація, що вона отримала декрет та
ім’я Надія Молоді і поміщено її в академічній церкві в Ірпінїї (недалеко Києва). Для нас
це велика честь».

Група, разом зі своїми опікунами, до занять ставиться серйозно, бо їхня праця, це
не тільки наношення візерунку на дошку.
Тут також молитва, слухання Божого Слова,
розмова, співпраця у спільноті. Готові ікони
учасники табору беруть з собою до своїх домів, де мають їх вже дехто цілу колекцію, бо
приїжджають брати участь у заняттях школи
вже вкотре. Пригода з іконою триває.
Про свою працю над іконами та досвід
бути в групі говорять самі учасники табору:
— Бути разом і працювати над іконою
мене привабило від самого початку. Я зголосився на перший табір і вже приїжджаю тут
п’ятий раз. Дуже люблю працювати і бачити
результати своєї праці. Готові ікони вішаю
вдома на стіні. Маю їх сьогодні цілий комплет. У майбутньому хочу написати власну
ікону згідно зі своїм задумом. (Павло)
— У таборі беру участь четвертий раз.
Це цікава праця, що вимагає зосередження,
а я люблю працювати у спокої та в тишині,
це якраз щось для мене. Тут себе реалізую.
(Антоній)
— Я тут вперше, але знаю, що буду ще
приїздити. Тут можна багато навчитися від
отця та сестри, пізнати цікавих людей та
бути разом з ними. (Оля)
— Це моя вже п’ята зустріч. П’ять літ тому
мене привело тут зацікавлення — що тут буде

Учасники школи іконописання.

Під час праці над іконами.
відбуватися, як можна протягом
— Моя пригода з іконописантижня написати ікону. Виявилося це ням почалася, коли я поступила
можливе, а велика у цьому заслуга в четвертий клас початкової шкосестри Олени, яка завжди служить ли. Початок був досить тяжкий, бо
доброю радою. У майбутньму хочу рука була ще невправна, але вдаприсвятити себе мистецтву, а в на- лося і сьогодні я з цієї ікони дуже
ближчому часі, на прохання моєї задоволена. Вона в мене вдома.
бабці, напишу ікону для неї. (Аня)
(Марія)

Владика Петро Крик
в Гурові Ілавецькому
Неділя 7 серпня стала для вірних парафії Воздвиження Чесного Хреста в Гурові Ілавецькому
подвійним святом. Саме цього дня парафію відвідав Владика Петро Крик — екзарх для
українців грекокатоликів Німечини та Скандинавії, який очолив святкову літургію та
поділився у проповіді з вірими своїми спогадами з минулих літ, коли тут бував ще як один
з нечисленних тоді греко-католицьких священиків, що працювали на Вармії та Мазурах.
— Добре пам’ятаю вашу парафію ще з тих
часів, коли тут парохом був отець,, а потім
єпископ Юліян Ґбур. Тоді ще богослужіння правилися в латинському костелі. Були
це такі часи, що коли ми правили поранню
літургію в грудні, нам навіть не включали
електрики. Тоді ми відправляли при свіч-

ках, читали Апостола, Євангеліє. Це було
випробування, бо ми були українці, грекокатолики. А тепер маємо зовсім інші часи, ви
тут маєте гарний храм, відбудований з руїни,
розмальований. Ваша церква сьогодні це шедевр, яким треба тішитися і гордитися.
Наш сьогоднішній обов’язок це спільна
молитва. Ми повинні до цього храму приходити і разом молитися. Отже, прошу вас,
щоби ця святиня була завжди виповнена
вами і вашими молитвами.
Радію, що можу бути з вами і також радію,
що бачу тут молоде покоління, що стає на
місце тих, що тут колись були. Так повинно
бути. Старайтеся, отже цінити і шанувати
свою церкву. Вона ж бо не є тільки зовнішнім
храмом, який видно, але також особистою
церквою кожного з вас.
Після смерті Вроцлавсько-Ґданського
єпископа Теодора Майковича у 1998–1999
рр. о. Петро Крик став адміністратором вакантної Вроцлавсько-Ґданської єпархії. Працював там до кінця 2000 року, коли-то Папа
Іван Павло ІІ покликав його на єпископський
престіл до Мюнхену. Єпископська хіротонія
і введення на престіл відбулися 3 лютого 2001
року у Соборі Покрови Пресвятої Богородиці в Мюнхені. Головним святителем був Ми-
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Владика Петро Крик в порогах церкви в Гурові Ілавецькому.

Вірні гурово-ілавецької парафії на літургії з Владикою П. Криком.
трополит Перемисько-Варшавський
кир Іван Матриняк, а співсвятителями — владика Михайло Гринчишин і владика Юліян Ґбур.
Завершення літургії цієї неділі
стало посв’ячення автомобілів, що

в наш час давно вже перестали бути
предметами розкоші, а стали необхідними засобами пересування, потрібними нащодень.
Богдан Тхір

160-річчя від дня народження та 100-ліття від дня смерті Івана Франка

Ми мусимо навчитися
чути себе українцями

Іван Франко

Мойсей
Поема
Пролог
Народе мій, замучений, розбитий,
Мов паралітик той на роздорожжу,
Людським презирством, ніби струпом,
вкритий!
Твоїм будущим душу я тривожу,
Від сорому, який нащадків пізних
Палитиме, заснути я не можу.

Іван Франко знакова постать української
культури та розвитку української державності — поет, прозаїк, драматург, вчений,
етнограф, фольклорист, історик, філософ,
соціолог, економіст, журналіст, перекладач,
громадсько-політичний діяч.

Н

ародився 27 серпня 1856 року в селі
Нагуєвичі (львівська область) в родині коваля. Навчався в Дрогобицькій гімназії, Львівському (філософський
факультет), Чернівецькому та Віденському
університетах. Доктор філософії (1893), дійсний член Наукового товариства імені Шевченка (1899), почесний доктор Харківського
університету (1906)

Садиба Франків у Нагуєвичах.

Невже тобі на таблицях залізних
Записано в сусідів бути гноєм,
Тяглом у поїздах їх бистроїзних?
Невже повік уділом буде твоїм
Укрита злість, облудлива покірність
Усякому, хто зрадою й розбоєм

Головна кімната франкової хати.

Тебе скував і заприсяг на вірність?
Невже тобі лиш не судилось діло,
Що б виявило твоїх сил безмірність?
Невже задарма стільки серць горіло
До тебе найсвятішою любов’ю,
Тобі офіруючи душу й тіло?
Задарма край твій весь политий кров’ю
Твоїх борців? Йому вже не пишаться
У красоті, свободі і здоров’ю?
Задарма в слові твойому іскряться
І сила, й м’якість, дотеп, і потуга,
І все, чим може вгору дух підняться?
Задарма в пісні твоїй ллється туга,
І сміх дзвінкий, і жалощі кохання,
Надій і втіхи світляная смуга?
О ні! Не самі сльози і зітхання
Тобі судились! Вірю в силу духа
І в день воскресний твойого повстання.
О, якби хвилю вдать, що слова слуха,
І слово вдать, що в хвилю ту блаженну
Вздоровлює й огнем живущим буха!
О, якби пісню вдать палку, вітхненну,
Що міліони порива з собою,
Окрилює, веде на путь спасенну!
Якби!.. Та нам, знесиленим журбою,
Роздертим сумнівами, битим стидом,—
Не нам тебе провадити до бою!
Та прийде час, і ти огнистим видом
Засяєш у народів вольних колі,
Труснеш Кавказ, впережешся Бескидом,
Покотиш Чорним морем гомін волі
І глянеш, як хазяїн домовитий,
По своїй хаті і по своїм полі.
Прийми ж сей спів, хоч тугою повитий,
Та повний віри; хоч гіркий, та вільний,
Твоїй будущині задаток, слізьми злитий,
Твойому генію мій скромний
дар весільний.
Д[ня] 20 липня 1905

Могила І. Франку на Личаківському
кладовищі у Львові.
За громадсько-політичну діяльність, яку
було кваліфіковано як соціалістичну пропаганду, Франко чотири рази був ув’язнений
австрійською владою (у 1877, 1880, 1889
і 1892).
Помер 28 травня 1916 р. Похоронений на
Личаківському кладовищі у Львові.
Іванові Франку належить ініціатива ширшого вживання в Галичині назви «українці»

Музей у львівському домі І. Франка.
замість «русини» — як традиційно
називали себе корінні галичани.
В «Одвертому листі до галицької
української молодежі» (1905) Франко писав: «Ми мусимо навчитися

чути себе українцями — не галицькими, не буковинськими, а українцями без соціальних кордонів…
(ред)

Проповідь на свято Покрови Пресвятої
Богородиці

Г

оловний мотив, який причинився до
встановлення цього празника, це видіння святого Андрія Юродивого. Царгород, столицю Візантії, облягали араби. Ціле
місто й народ перебували у великій тривозі.
У храмі Пресвятої Богородиці на Влахернах,
де зберігалася її риза, правиться всеночне.
Молячись, народ переповнив церкву. Між
народом ревно молиться про охорону міста
святий Андрій Юродивий зі своїм учнем Епіфанієм. Відправа закінчується. Святий Андрій бачить, як від царських дверей — так
звалися у греків головні вхідні двері церкви
— йде світлом осяяна Пресвята Богородиця
у супроводі святого Йоана Хрестителя і святого Йоана Богослова та при співі великого
хору святих. Божа Мати підходить до престолу, вклякає, довго молиться і заливається сльозами. Відтак встає, здіймає зі своєї
голови преясну хустку-покров-омофор, по-

грецьки мафоріон, і широко простирає її над народом у церкві.
Видіння зникає. Святий Андрій та
Епіфаній, які бачили це видіння,
зрозуміли, що Пресвята Богомати
прийшла, щоб врятувати місто.
Звістка про чудо блискавкою розноситься по всьому місті. Вороги
відступають. Місто врятоване.
Від тієї хустки-покрова і празник дістав свою назву. Покровомофор став символом опіки і заступництва Пречистої Діви Марії.
Ким був святий Андрій Юродивий? Назагал історики вважають,
що він за походженням був скитомслов’янином з південних земель
Руси-України. Разом з иншими невільниками опинився в Царгороді
в одного багатого пана. Тут пізнав

і полюбив християнську віру. Роздумуючи над словами святого апостола Павла: „Ми нерозумні Христа
ради, ви ж у Христі розумні” (1 Кор.
4, 10), — він почав поводитися,
(Закінчення на 11 сторінці)
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Незбагненний Митрополит
Сильвестр Сембратович
Сембратовичі — лемківська шляхта. Згідно з однією версією, їхній рід походив із с. Виссов
Біцького деканату. Фундатором роду був солтис Виссовський, який мав сім синів, звідси
й прізвище (сім братів). Згідно з іншою, це шляхта чеського походження, яка вперто трималася свого коріння й не бажала германізуватися. Іменована від “я сем брат”.

С

ильвестр народився 3 вересня 1836 р.
в сім’ї пароха Дошниці (Лемківщина).
Студіював богослов’я та філософію
в колегії Папи Урбана VIII в Римі, висвятився 1860 р., там же склав докторат. Після короткого перебування на посадах помічника
пароха в селах Лемківщини став капеланом
і управителем монастиря василіянок у Словіті (1862-1863). З 1863 р. — префект духовної
семінарії у Львові. У 1865-1869 рр. — доцент,
з 1869 р. — професор теології Львівського
університету, декан богословського факультету в 1872-1873 і 1878–1879 рр. Із 1877 р.
— крилошанин, із 1878 р. — архіпресвітер
митрополичої капітули, з 1879 р. — єпископ
юліополітанський і суфраган митрополита
Йосифа Сембратовича (свого дядька). 1882
р. замінив його на митрополичому престолі.
Інтронізований 1885 р. Із 1894 р. — кардинал.
Віце-маршалок Галицького сейму в 1883–
1897 рр., член Палати вельмож австрійського
парламенту в 1885–1898 рр. Його брат Теофіл
Сембратович став генералом австрійської
контррозвідки.
С. Сембратович був одним із перших
українських католицьких космополітів,
або, як їх називали тоді, “ультрамонтанів”.
На його погляд, українська нація мала існувати як спільнота насамперед конфесійна,
греко-католицька, про що з ним у свої студентські роки завзято сперечався Франко.
Свої ідеї майбутній митрополит намагався
пропагувати на шпальтах заснованого ним
“Руського Сіону” (1877) — першого в Галичині богословського місячника українською
мовою. Але ще в 1880-ті роки в амбівалентності Греко-Католицької Церкви галичани більше шанували східний обряд, аніж
вірність престолові св. Петра. Символом
москвофільської партії була тоді сутана
греко-католицького священика, як це не парадоксально звучить нині. Своїм світоглядом
новий митрополит випереджав час на 20–30
років. І це автоматично викликувало конфлікт з його оточенням.

С. Сембратович став адміністратором
митрополичого престолу після скандального судового процесу 1882 р. у Львові проти
прихильників православ’я, тобто у винятково напруженій ситуації, ще й завдяки
протекції польських політиків. Але був він
надто інтелігентним і слабовільним, через
що не вмів домогтися послуху від вірних. На
прикладі Віктора Ющенка нині знаємо, як
може сприяти політикові його зовнішність.
Натомість карикатурний образ єзуїта, мальований у сатиричних часописах “Зеркало”
і “Страхопуд” — довготелесого дистрофіка
в окулярах — імовірно, копіювали з високої
й худої постаті С. Сембратовича.
Тож, зауваживши нерішучість С. Сембратовича, австрійський уряд і Папа Лев XIII
завагалися, проте було вже запізно. Інтронізація таки відбулася, хоч і затягнулася на
три роки. 1885 р. митрополит узяв активну
участь у передвиборній кампанії до австрійського парламенту. Митрополичому комітетові, що діяв у тісному порозумінні з намісни-

Відкритий православний
університет Святої Софії у Києві
Слідом за Гарвардом: в Україні розпочав роботу Відкритий православний університет
Святої Софії. Так само створювався Свято-Сергіївський інститут в Парижі.
На території заповідника «Софія Київська» 4
березня презентували Відкритий православний університет Святої Софії. «Україна відкрита світові. Церква відкрита суспільству»
— cаме під таким девізом на території заповідника відтепер буде постійно діяти екуменічний майданчик для роздумів над історією
та формування майбутніх ідей. За задумом
організаторів, цей освітній майданчик дозволить зробити певні кроки у відновленні
єдності України та українського Православ’я,
— повідомляє кореспондент РІСУ Тетяна
Калениченко.
Розробниками проекту стали Ініціатива
«21 листопада» та заповідник «Софія Київська», а приурочено його до 1000-ліття початку княжіння Ярослава Мудрого. Організатори
підкреслюють, що новий університет є недер-

жавним, неконфесійним об’єднанням, а спільнотою вірян різних релігій, які займатимуться
освітою та просвітою. За словами протоєрея
УПЦ Георгія Коваленка, завданнями проекту
буде: пропагування європейських та біблійних, формування українських цінностей та
ідей з фокусом на міжнародну спільноту, обговорення реформ та майбутнього, а також
шляхів відновлення єдності Православ’я.
«Ми створили відкритий майданчик для
діалогу представників суспільства, різних
конфесій, науковців та міжнародних експертів. Ми сподіваємось на відновлення величі
Київської митрополії та досягнення єдності,
чого бажає народ. Це лише одна з візій, яку
ми пропонуємо», — додав він.
Робота університету відбуватиметься не
лише у традиційних формах. Зокрема мова
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ком Галичини Пилипом Залєським
і польським виборним комітетом,
вдалося провести в парламент три
кандидатури, тоді як спільному
москвофільсько-народовському
комітетові — одну. Проте “митрополичі” депутати були екстримально пасивні, в парламенті майже не
з’являлися — це був перший удар по
репутації С. Сембратовича. Зазнала
краху й заснована ним газета “Мир”
(1885–1887), що пропагувала гасло
польсько-української співпраці. Намісник і граф Альфред Потоцький,
які були її спонсорами, невдовзі
розчарувалися й припинили фінансування. Тому вже 1885 р. митрополит діяв у атмосфері глухої ненависті та презирства. Москвофіли
влаштовували йому гучні обструкції, найгучніша — напад на нього
студентів у Віденському двірці 1893
р., коли його зустріли викриками
“зрадник” і тухлими яйцями. Народовці теж вважали Сембратовича
полонофілом, тож митрополит почувався самотнім. Прикро читати
звіти про засідання митрополичої
капітули, яка майже перебувала під
контролем москвофілів. Отці Олексій Торонський і Олександр Стефанович, які співчували митрополитові, здебільшого відмовчувалися та
сиділи, немов би води в рот набрали
(згідно з традицією галицького конформізму: “Ми з тобою, але сам розумієш…”), натомість тон задавали
його про-православні опоненти Антоній Петрушевич (кустос капітули)
та Теофіл Павликів (парох основної
Успенської парафії, втім обоє були
досвідченими парламентаріями).
Митрополит пасував, і виходило
так, що не його підлеглі виправдовувалися перед ним, а навпаки, він
виправдовувався перед своїми підлеглими. “Мені стало жаль його,
— писав у одному зі своїх листів о.
Стефанович, — видно, той чоловік
розуміє нашу ситуацію й наш правдивий стан, і хотів би щось зробити, та не має ні одного чоловіка
коло себе, котрий би його попирав.
Коли вже зачато завзято боронити
“старшої” партії, митрополит зачав
м’якнути, і далі й не знав уже, що
робити”.

йде про відкриті лекції від учасників Ініціативи «21 листопада» про
європейські цінності; філософи та
богослови представлять цикл заходів на тему «Релігія у ХХІ столітті». Постійно діятиме круглий стіл
«Українська Православна Церква
у ХХІ ст..»; відбуватимуться міжнародні конференції «Премудрість
земна і небесна»; буде створено віртуальний університет та електронну бібліотеку разом з видавничим
відділом «Бібліотека Премудрості»; запрацює дитяча школа «Анни
Ярославни». Ці проекти стали можливими завдяки фінансовій підтримці меценатів та представників
бізнесу.
Важливими аспектами роботи
університету стане освіта он-лайн
та дистанційне навчання, підкреслила професор Інституту філософії
ім. Г. Сковороди Людмила Филипович: «Освіта потребує реформування. Ми бачили чудові приклади НаУКМА та УКУ, однак православна
ніша довго залишалась вільною.

Усе ж, незважаючи на глуху
стіну нерозуміння й навіть презирства з боку своїх вірних, митрополит уперто провадив Церкву
на шлях вестернізації та дбав про
поліпшення її загального стану.
Саме на час керування С. Сембратовичем митрополією відбулася
реформа ордену василіян (1882),
1884 р. митрополит заснував дівочий інститут під управою сестер василіянок, 1889 р. збудував
нову греко-католицьку семінарію
у Львові, заснував товариство св.
Павла, що займалося місіонерською
працею, товариство св. Петра, яке
допомагало бідним парафіям. 1892
р. санкціонував заснування згромадження сестер служебниць і реформу сестер василіянок 1897 р.
Саме С. Сембратович домігся від
уряду реалізації давньої обіцянки
утворити нову єпархію з центром
у Станіславові (1885) й скликав
у 1891 р. синод своєї Церкви (попередній синод відбувся ще 1720
р.). У 1896 р. разом з Олександром
Барвінським ініціював створення
Католицького русько-народного
союзу — першого українського політичного угруповання на духовних
засадах католицизму.
У 1897 р. в кардинала виявили
рак. Згідно з легендою, на смертному одрі “полякуючий” С. Сембратович мав сказати: “Я каюся і знаю,
що милосердний Бог мені простить
[тобто співпрацю з польськими
політиками в галузі нейтралізації
прихильників православ’я та панславізму], але чи простить мені мій
народ і мій клир?” Поширення цієї
москвофільської байки та проникнення її до наукових публікацій демонструють правдиву “зачарованість на Схід” (як сказав би Ярослав
Галан) її поширювачів.
Кардинал Сильвестр Сембратович помер 4 вересня 1898 р. Цікаво зауважити, що в Галичині йому
таки поставили пам’ятник — у с.
Підлюте біля Перегінська, куди митрополит любив приїздити влітку.
Це зробив німець Шмідт, власник
маєтків у Сколівському повіті.
Ігор Чорновол

Богородиця з Софійського собору.
Нарешті ми дочекались появи відкритого університету, чиїм базисом
мають стати наукові дослідження, що надаватимуть актуальну
(Закінчення на 12 сторінці)

Михайло Лесів (1928–2016)

Наш професор
Професора Михайла Лесіва можна охарактеризувати як людину, що йшла проти течії.
І то буквально в усіх вимірах людського життя.
Він народився у змішаній родині. Коли після
смерті батька, який загинув як солдат Червоної армії у квітні 1945 року, його мати разом
з цілою польською родиною в рамках тзв.
репатріяції опинилася на Західному помор‘ї,
Михайло, як єдиний хлопець в родині, не
зрікся української і греко-католицької тотожності, успадкованої, згідно з усталеною традицією, дитиною чоловічої статі по батькові.
Професору Лесіву, як людині слова, завдячуємо автобіографічний запис чорним по білому,
як трактували греко-католицьких кандидатів
до священства, котрі в комуністичній Польщі
не мали іншої можливості реалізувати покликання, як вступити до римо-католицької семінарії. Його вірність національній і релігійній
ідентичності варто показувати сьогодні, коли
в незрівнянно легших умовах тисячі українців готові стати кимось іншим. Як в одному
з віршів написав нью-йоркський поет Василь
Махно: «прочитаєм про нашу вітчизну,що
у черзі на карту поляка».
В 1981 році, коли тривав «карнавал» Солідарності, в перших вільних виборах професора Михайла вибрали деканом гуманітарного факультету Університету Марії
Кюрі-Склодовської в Любліні. Згадує його
учень і приятель проф. Єжи Бартмінський:
«Як декан він добре записався в пам‘яті. Це
з його ініціативи в перших днях воєнного
стану Рада факультету відважно — як єдина
в університеті — прийняла ухвалу на захист
своїх інтернованих працівників. Це не лиши-

лося без впливу на його професійний ріст:
справа про присвоєння йому Державною радою звання професора, яка почалася в березні 1979 року, попри швидко надані і вельми
позитивні характеристики професорів В. Курашкевича, Л. Мошинського і В. Вітковського
затягнулася на чотири з половиною років, до
жовтня 1983 року. Довше на звання професора — також через позанаукові причини —
чекав мабуть тільки Леон Кой».
В січні 2001 року люблінських грекокатоликів позбавили права на участь в Тижні
молитов за єдність християн. Не є секретом,
що сталося це на вимогу місцевого православного владики. Скандального виміру події надало те, що були вже надруковані і розвішені плакати, на яких греко-католики на
рівні з іншими мали гостити інші конфесії.
На нових вже нас не було. 23 січня 2001 року
в люблінському додатку «Ґазети Виборчої»
з‘явився лист професора Михайла озаглавлений «Екуменізм по-люблінськи». В його
закінченні Лесів дає відповідь на запитання
про причини викреслення греко-католиків:
«На мою думку спрацювала тут нехіть до
Греко-Католицької Церкви, яку царат жорстоко зліквідував там, де сягала його рука,
а довершив справу совєтський режим в 1946
році в східній Галичині і на Закарпатті. Екуменічна рада не ліквідовує, але викреслює,
в ім‘я чого і кого? Чи це принесло хосен справі екуменізму? Я порадив би залучити до екуменічних переговорів, якщо екуменізм має

Професор Михайло Лесів. Фото Моніка Ґриґєль.
значити те, що повинен значити, також люблінських греко-католиків,
і з ними консультувати, чи хотіли
б вони спільно молитися за єдність
християн, повторю — єдність в різноманітності, а не викреслювати
з плакатів без їхнього відома і на
здивування всіх здорово мислячих
християн». На маргінесі: на екуменічному полі в Любліні без змін.
Михайлові Лесіву не судилося
стати священиком. На заваді станули непереборні в 50-х роках ХХ
ст. в комуністичній Польщі перешкоди. З другого боку, сам в спогадах визнає, що рішення вступити
до Духовної семінарії в Ґожові було
результатом «переживань і потужних стресів в часах війни і двох
окупацій, що знеохочувало до
світського життя», радше втечею
від «трудного, сповненого несправедливості життя». В Божому за-

думі це мало глибокий сенс. Без
найменшого сумніву Михайло був
би ревним душпастирем. Його служіння приносило б духовні плоди.
Але так само не підлягає сумніву,
що в тих часах він не мав би нагоди
і шансів розвивати свій науковий
талант. А так можемо про нього
говорити: наш професор. Бо майже 25 років вчив семінаристів азів
церковнослов‘янської мови і відкривав нам багатство української
культури і мови. Своїм талантом
служив Церкві ціле життя. Отці
Ріпецький, Гриник, Дзюбина, Романик і владика Майкович в домі
Отця вийшли йому на зустріч і подякували за це.
Вічна Тобі пам’ять Дорогий
Професоре!
o. Богдан Панчак

Плавання на байдарках
З третього по сьоме липня околицями Валча відбулосувся уже VIII Плавання на байдарках.
У цьому заході взяли участь 34 особи з Інська, Старгарду, Лємборка, Гданська, М’ястка,
Щецінка, Валча та Познаня.
У цьому році учасники плавали ріками:
Пілавою та Добжицею. Всього разом переплинули 46 кілометрів. Під час плавання на
ріках чекали також перешкоди і це ускладнювало їх долання. Не завжди також погода допомагала. Інколи треба було захищати
себе від дощу. Для молоді це була додаткова
пригода. Всі виявляли велику солідарність
і взаємно допомагали собі, щоб ніхто не залишився на перешкодах. Всі успішно завершили плавання, а кожен учасник отримав
золоту медаль як пам’ятку з події. З черги
найкращі чотири пари отримали також кубки. Спеціальною нагородю для кожного учасника були зелені сорочки з написом: Заплив
на байдарках — Валч 2016.
Учасники запливу кожний день починали
молитвою, слухали Боже Слово та єдналися
при спільній трапезі. Після вечері був час на

спортивні змагання. Кожного дня відбувалося також спільне співання пісень, яке дуже
об’єднало молодь. Участь священиків у заході допомагала у цьому, що можна було вести
індивідуальні катехизи з молоддю. У запливі
взяли участь організатор о. Аркадій Трохановський та о. Руслан Марцішак з родиною
і о. Степан Прихожденко з родиною, а також питомець люблінської Семінарії Матей
Дем’янюк з Інська. Спільно з учасниками
плавав інструктор Андрій Шеремета.
У середу 6 липня “байдарківці” взяли
участь у Великій Вечірні з Литією з нагоди
празника Різда Івана Христителя у валецькій
Церкві. Плавання закінчилося 7 липня літургією. Все відбулося за великою підтримкою
німецької добродійної організації Реновабіс.
о. д-р Аркадій Трохановський

Учасники VIII Плавань на байдарках.

Церква Покрови Пресвятої Богородиці у Ґодкові.

Проповідь на свято
Покрови Пресвятої Богородиці
(Продовження з 9 сторінки)
як нерозумний-юродивий, звідси і його назва. Діставши від пана
свободу, він багато часу проводив
у молитві й читанні святих книг.
Коли жив святий Андрій і коли
було чудо покрова? На це питання
тяжко дати чітку й задовільну відповідь. Думки істориків розділилися. Одні кажуть, що святий Андрій жив за панування цісаря Льва
І Великого (457–474), тобто у V ст.,
більшість пересуває роки життя
святого Андрія на часи цісаря Льва
VI Мудрого (886–911).
Свято Покрову у греків було місцевим празником і після падіння
Царгорода в 1453 р. його перестали
святкувати. Не знати також, чому

якраз 1 жовтня стало днем празника. Можливо, що того дня святий
Андрій мав видіння, а можливо
тому, як дехто думає, що того дня
Східна Церква відзначає пам’ять
святого Романа Сладкопівця, який
склав багато гимнів у честь Пречистої Діви Марії. Наступного
дня після празника наша Церква
святкує пам’ять святого Андрія
Юродивого.
Празник Покрову має службу
великих свят зі всеночним, але не
належить до 12 великих празників.
Він не має ані перед- ані попразденства. Львівський Синод 1891 p.,
редукуючи празники, наказав цей
празник переносити на неділю.
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Проща з нагоди
20-ліття...
(Продовження з 7 сторінки)
ли своє життя за волю українського народу” — сказала
пані Олена Комар.
Проща, як на прощу пристало, була насичена молитвою. Йдучи марійним шляхом (Ярослав, Верхрата)
ми також пам’ятали за тих, які були помордовані польським військом в 40-их роках та віддали своє життя
за кращу долю українського народу. Ми поклонилися
українським предкам тих земель.
Події цього року показують, що нам не можна мовчати чи бути весь час на колінах і каятися за минуле,
бо вимагають цього поляки. Українці з земель Закерзоння перейшли свій тернистий шлях і треба про це
свідчити. Мають також свою трагічну історію. Історія
ніколи не буде чорно-біла, одні святі, другі погані. Історія цієї землі показує, що треба говорити про правду, українцям не можна мовчати, бо також є жертвою
польських комуністів. Не можна себе залякувати, хоч
тут на любачівській землі також це можна відчути.
Правда дозволяє наладнати відносини між людьми та
народами. У цьому може допомогти заклик до взаємного прощення. З вірою ідемо дальше в життя маючи
надію, що Мати Божа Милосердя Двері буде нас провадила і вчила як будувати кращу майбутьність в дусі
взаємної пошани.
о. д-р Аркадій Трохановський

Веб-сайт

Ольштинська молодь
на СДМ

Конкатедральної парафії
в Гданську
На початку липня ц.р., що співпало із черговою
річницею переказання Греко-Католицькій Церкві
Вроцлавсько-Гданської Єпархії у Гданську храму св.
Вартоломея (03.07.1997 р.), — оновлено віртуальний
сайт гданської конкатедральної парафії, за адресою:
www.cerkiew.gdansk.domiwka.info, на якому можна
буде слідкувати за душпастирськими подіями і життям парафіяльної спільноти, та цілої нашої Церкви,
як рівнож можна буде зазнайомитися із діяльністю
і функціонуванням Гданського Санктуаріюм Св. Володимира В. (+1015) — Хрестителя Руси-України, Апостольства Молитви «Оранта», Християнського Братства
Св. Володимира В., а також буде можна зазнайомитись
з літургічним графіком відправ Св. Літургій, та інших
Богослужень у неділі, свята та будні в конкатедральному соборі Вроцлавсько-Гданської Єпархії впродовж
цілого року.
Звичайно, й надалі можна буде прослуховувати
Службу Божу та інші відправи в гданському соборі,
в режимі on-line, на нашій електронній веб-сторінці
— www.cerkiew.gdansk.domiwka.info, як також на дотеперішньому сайті — www.domiwka.info.
Конкатедральна Парафія Св. Вартоломея і Покрови
Пресвятої Богородиці — Санктуарій Св. Володимира
Великого Хрестителя Руси-України в Гданську

ЗАПРОШЕННЯ
Управа Мазурського Відділу Об’єднання Українців
у Польщі і греко-католицька парафія
п.п. Пресвятої Тройці в Ґіжицьку
щиросердечно запрошують на

(Продовження з 4 сторінки)
участь у катехизі та літургії очоленій Блаженнішим
Святославом в Арці Господа у Новій Гуті та літургії
очоленій Митрополитом Євгеном Поповичем у Санктуарії Фатімської Божої Матері у Кракові. Глава УГКЦ
подякував молоді за те, що саме вони стали обличчям
України на Світових Днях Молоді. За євангелистом
Матеєм нагадав, що немає безвихідних ситуацій там,
де присутній Ісус Христос: «Він бо залишається джерелом зцілення, від нього йде наше туземне життя
і він джерело нашого життя у вічності». Архиєпископ
Святослав Шевчук сказав, що надіється на та те, що
українська молодь це носіій християнської надії і що
саме вона поміняє світ на краще.
На Краківських Болонях, разом з 600 тис. молодих
паломників, наші взяли участь у врочистому відкритті СДМ, вітали Папу Франциска, слухали його наук,
а в п’ятницю взяли участь у хрестній дорозі.
В суботу, після літургії та катехизи прочитаної
Главою УГКЦ молоді пройшли пішки 15 км від Берегів на Campus Misericordiae, щоби спільно з Папою
Франциском адорувати Пресвяті Тайни і взяти участь
у цілонічному чуванні. В неділю ранком разом з усіма
паломниками з цілого світу наша молодь взяла участь
у Божественній Літургії, яка відправлена була на закінчення цієї величної події. На закінчення торжеств
Папа оголосив, що чергова зустріч відбудеться у 2019
р. в Панамі.
Після тижня спільних молитов, роздумів та зустрічей наші молоді люди повернулися до Ольштина. Важко було прощатися, але скріплені усім пережитим, усі
вирішили вже збирати кошти, щоби поїхати на чергові
Світові Дні Молоді до Панами.
Іван Курій

„XVІ Міжнародні Концерти Церковної Музики”,

Софійський собор у Києві.

Відкритий православний
університет Святої Софії у Києві
(Продовження з 10 сторінки)
інформацію з перших рук. Філософи готові долучатись
до відновлення традицій Київської Русі».
Протоієрей Георгій Коваленко зазначив, що метою
проекту є популяризація загальнолюдських європейських біблійних цінностей, артикуляція цінностей сучасних українців з подальшою репрезентацією світовій
спільноті.
Також Університет ставить собі за мету обговорення проблем реформування суспільства, проблем і шляхів відновлення єдності Українського Православ’я,
проблем майбутнього всієї української релігійної
спільноти як єдиної спільноти представників різних
релігій різних конфесій. Найголовніше завдання —
створити майданчик для спілкування, дискусії, освіти
й просвіти.
Відкритий Університет — тобто, сучасний освітній
заклад некласичного типу, відкритий до новітніх технологій, відкритий до медіа, відкритий до суспільства.
Це — Відкритий Православний Університет. Ми
представляємо православ’я, яке відкрите світові, готове до діалогу з суспільством, з іншими конфесіями,
з іншими релігіями.
за www.orthodoxy.org.ua
та http://risu.org.ua/

які відбуватимуться 15–16 жовтня 2016 р.
на Мазурах.
В цьому році заплановано десять концертів
у церквах і костелах на терені Мазурського Відділу
ОУП, саме: в Банях Мазурських, Будрах, Венгожеві,
Видмінах, Вількасах, Ґіжицьку і Круклянках.
В концертах візьмуть участь хори з України,
Польщі і Литви.
Разом будемо гостити біля 300 хористів.
Широсердечно запрошуємо всіх, хто має бажання послухати церковного співу, релігійних пісень
і спільно з нами у духовності переживати виняткові
хвилини подаровані хористами
— учасниками цього заходу.
Запрошуємо!!!
З пошаною:
Голова Мaзурського Вiдділу ОУП
— Катерина Полевчак
Ґіжицький парох — о. д-р Василь Парасюк ЧСВВ

Виступ хору священнослужителів з Дубна. 2014 р.
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Нічне чування — Campus Misericordiae.

Ґданський бенефіс
(Продовження з 4 сторінки)
лися у співпраці й завжди дбали щоби відносини поміж поляками та українцями були добросусідські. Ця
співпраця має також реальний вимір у вигляді понад
тридцяти різноманітних видань наукового і популярного характерів.
З подячним словом до гостей звернувся також посол України в Ґданську Лев Захарчишин. Він і подарував їм книжки та ювілейні медалі. Відзначив, що праця
таких відданих осіб дуже потрібна на шляху пізнання
та примирення обох сусідських народів.
Саме цим видатним особам, професору Володимиру
Мокрому, режисеру Павлу Збєрському та професору
Тадеушу Стеґнеру зорганізований був ґданський бенефіс. Вони також є авторами більшості книжок презентованих на виставці у церкві та співредакторами
часописів, в яких маємо надруковані статті присвячені
темі володимирової спадщини. 
(ред)
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