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Служіння ближньому
– дияконія – в житті УГКЦ

Посинодальне послання Синоду Єпископів УГКЦ 2016 року
до духовенства, монашества і мирян

Що ви зробили одному з Моїх братів найменших — ви Мені зробили (Мт. 25, 40).

Всесвітліші та всечесніші отці! Преподобні брати і сестри
в монашестві! Дорогі браття і сестри в Христі!

Cобор архистратига 
Михаїла

Наш церковний рік це наче прегарна мозаїка, яку творять Господські, Бого-
родичні празники та велика кількість празників мучеників і святих. Осеред-
ок цієї величної мозаїки — це Господь Наш Ісус Христос, як Бог і як Чоловік. 
На землі день і ніч славить Його Церква-паломниця, а в небі вічну славу 
співає Йому Церква прославлена: превеликий хор ангелів і святих. Святі 
ангели це одвічний Божий хор слави, це Божа сторожа і Божі слуги. Ангели 
сповняють також велику роль у відкупленні людського роду.

Пленарне засідання католицьких Ієрархів Східних Католицьких Церков Європи.

Зібравшись на Священному Синоді в Брюховичах біля Львова 4−11 вересня 2016 року 
Божого, ми, єпископи УГКЦ, зосередили особливу увагу на дуже важливому аспекті хрис-
тиянського життя, а саме на служінні ближньому — дияконії, тобто на соціальному 
служінні Церкви. Це служіння випливає з нашої природи як дітей Божих і проявляється 
на всіх рівнях життя кожного Христового учня: в особистому та сімейному житті, 
у парафіяльній спільноті, у кожній єпархії та на всецерковному рівні. У сучасному кон-
тексті війни та вимушеного переселення багатьох наших співвітчизників із Криму 
та Донбасу тема служіння ближньому стає особливо актуальною. Тому в цьому По-
синодальному посланні бажаємо подати кілька думок для глибших роздумів і вказати 
деякі напрями для служіння ближньому в нашій Церкві.

Кожен із нас уже в перший момент 
християнського буття одержав осо-
бисте доручення служити ближ-

ньому, навіть якщо більшість із нас цього 
моменту не пам’ятають, бо були ще немов-
лятами. Адже наприкінці Чину Хрещення 
священнослужитель подав нам запалену 

свічку, кажучи такі слова: «Прийми оцю 
горіючу свічку і старайся у всьому житті 
твоєму просвічуватися світлом віри і до-
брих діл, щоб, коли прийде Господь, ти міг/
могла світло вийти Йому назустріч зі всіма 

(Закінчення на 4 сторінці)

Зустріч ієрархів Східних
Католицьких Церков Європи

Після щорічної зустрічі католицьких Ієрархів Східних Католицьких Церков Європи, 
яка відбувалася у Фатімі, Португалія, від 20 до 23 жовтня 2016 року, оприлюднено 
спільну заяву, в якій єпископи описують виклики, що стоять перед душпастирством 
католиків східних обрядів, які емігрують у країни Західної Європи, часто до місць, де 
не мають душпастирів власного обряду.

Міграційне явище відкриває Церкву
на дар гостинності

«У нашій праці, — йдеться в заяві, — ми 
черпали натхнення із слів Ісуса Христа, Бо-

жого Сина, Який особисто пізнав болісний 
досвід тих, хто змушений покинути свої 
рідні місця в пошуках нових горизонтів». 

(Закінчення на 6 сторінці)

Свята Церква, пам’ятаючи про вели-
ке значення ангелів для Божої слави 
і нашого спасення, в мозаїці церков-
ного року зали шила окреме місце і на 
почитання ангелів. Тут на першому 
місці стоїть празник Собор свято-
го архистратига Михаїла та инших 
безтілесних сил. Для заохочення до 
більшого почитання ангелів скажемо 
дещо про їхній культ, про мету цього 
празника та його духовне значення 
для нас...

МЕТА ПРАЗНИКА СОБОРУ
СВЯТОГО АРХАНГЕЛА МИХАЇЛА
Головна мета празника — звеличити 
і прославити святого архангела Ми-
хаїла, а з ним й инших ангелів. Про-
славляють його тому, що в обороні 
Божої чести він став на чолі добрих 
ангелів, коли бунтував сатана. Звідси 
і його почесний титул архистратига, 
що з грецької значить “начальний 

вождь”. З тієї причини й іконогра фія 
представляє його як озброєного пол-
ководця: шолом на голові, вогненний 
меч у руках, а під ногами в’ється змій 
— символ сатани.

Богослуження цього дня оспівує 
велич відзначення святого Михаїла 
перед Божим троном, його ревність 
і вірність Богові та опіку й заступ-
ництво за нас. Ось деякі похвальні 
строфи зі стихир вечірні й утрені: 
“Ангельських хорів, воєводо”, “Воє-
вода вишніх сил, Михаїл начальний 
вождь божественних чинів”, “Михаїл 
архи стратиг вишніх сил”, “Ти перший 
поміж безплотними ангелами”, “Ти 
воєвода й поборник, і ангелів на-
чальний вождь, Архистра тиже”, “По-
серед полків ангельських ти найстар-
ший”, “Для хрис тиян ти спасенний 

(Закінчення на 2 сторінці)
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(Продовження з 1 сторінки)

Небесних Сил Архистратиже, повсякчас молимо тебе ми,
недостойнi, щоб твоїми молитвами охороняв i покровою духовної 

твоєї слави захищав нас, що усердно припадаємо до тебе i взиваємо:
вiд напастей спасай нас як старшина Небесних Сил. (Тропар, глас 4)

Cобор архистратига 
Михаїла

Архистратиг Михаїл
— покровитель Києва

Глава УГКЦ підсумував 
Рік Божого милосердя

«Це був великий лік на рану тіла України»

Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Свя-
тослав підбив підсумки Ювілейного року Божого милосердя, який закін-
чується 20 листопада 2016 року.

В інтерв’ю Радіо Ватикану Предсто-
ятель УГКЦ відзначив, що цей Рік 
Божого милосердя для нашої Церк-
ви, зокрема в Україні, був надзви-
чайно потрібний і корисний. «З од-
ного боку, — вважає Блаженніший 
Святослав, — цей рік для України 
був роком великого болю, тому що 
Україна продовжує жити в стані 
війни. Ми знову мали велику кіль-
кість жертв, поранених, збільшу-
ється кількість переселенців. Спо-
стерігаємо нову хвилю еміграції 
з України… Спостерігаємо також 
певне погіршення соціального ста-
ну. І в період болю і страждання 
Святішим Отцем було проголошено 
Ювілейний Рік Божого милосердя. 

Це справді був великий лік на рану, 
яку носить сьогодні на своєму тілі 
Україна».

«Якщо говорити про динаміку 
переживання Року в нашій Церкві, 
то, гадаю, ми його пережили до-
сить динамічно і гарно», — додав 
архиєрей.

Він розповів, що на рівні Сино-
ду Єпископів УГКЦ було створено 
оргкомітет, аби координувати різні 
події Року. «Керівником цього орг-
комітету був призначений владика 
Богдан (Дзюрах), Секретар Синоду, 
який, як я вважаю, виконав своє за-
вдання „на відмінно”. Наша Церква 
в Україні і всьому світі об’єдналася 
в переживанні Року Божого ми-
лосердя. І символом українського 
способу почитання переживання 
Божого милосердя була постать 
Пречистої Діви Марії, зокрема в її 
іконі «Милосердя двері»», — сказав 
Блаженніший Святослав.

За його словами, цей Рік був 
роком особливого соціального 
служіння в нашій Церкві. «З одно-
го боку, ми готувалися до Синоду 
Єпископів нашої Церкви, на якому 
центральною темою була дияко-
нія як служіння ближньому. Під 
час підготовки до Синоду відбуло-
ся кілька цікавих подій. Зокрема, 

(Закінчення на 6 сторінці)

заступник”, “Михаїле Архистратиже, тебе 
оспі вуємо вірно як сильного заступника, 
охоронця і визвольника лю дей”. У дні сво-
го празника він усіх нас взиває до спільно-
го собору-зібрання з ангелами, щоб відда-
ти належну славу Богові: “Як верхов¬ний 
вождь небесних божественних сил, (Миха-
їл) днесь скликає людські хори, щоб один 
світлий празник з ангелами укласти, праз-
ник їхнього собору божественного, і разом 

Богові трисвяту пісню заспівати” (Стихира 
хвалитна).

Цей празник звеличує також усі ангель-
ські хори, бо вони разом зі святим Михаїлом 
творять пречудний небесний собор. Тому 
сьогодні і святих ангелів славимо, величає-
мо, дякуємо їм за поміч та просимо в них 
опіки.

о. Катрій Юліян, ЧСВВ,
“Пізнай свій обряд” (фрагмент)

Проповідь на празник св. Архистратига Михаїла

Святий Апостол Юда написав наступні слова у своєму посланні: «І тоді, як сам архангел 
Михаїл, змагаючись із дияволом і сперечаючись з ним про тіло Мойсея, не наважився вине-
сти зневажливого суду…» (Юди 1,9). Дуже багато правди сказано у цих словах: про архан-
гела Михаїла, про його боротьбу з дияволом, Мойсея та суд. Про ангелів та їхню службу 
перед Богом зустрічаємо багато разів згадку у Святому Письмі. Відразу, коли згрішили 
Адам та Єва і були вислані з Едемського саду, тобто із раю, Господь поставив херувима 
з полум’яним миготливим мечем, щоб стерегти дорогу до дерева життя (пор. Бут 3,24).

В книзі Буття зустрічаємо відомості про ан-
гела, котрий розмовляв з рабинею Агар, що 
втікала від своєї пані Сараї. Ми довідуємося 
теж, що він знає про її вагітність й намовляє, 
щоб вона не втікала, а повернулася до своєї 
господині та покорилася їй (пор. Бут 16,8–
9). Вчить її покори та простоти. Із читаних 
текстів Святого Писання, ми довідуємося, 
що ангели та всі небесні сили служать перед 
Всевишнім та виконують його волю (пор. Пс 
103,20–21).

Пригадаймо історію з Авраамом, коли той 
виконуючи Божу волю, зв’язав свого сина Іс-
аака, поклав його на жертовнику поверх дров 
і взявши ніж у руку був готовий, щоб при-
нести свого сина у жертву. І що сталося? — 
В останню мить, коли усе було готове, щоб 
заколоти хлопця, ангел Божий закликав, щоб 
він не простягав руки на свого сина (пор. Бут 
22,10–12). Господь випробовував його довіру 
до себе, як Творця, а чинив він не тому, що 
ніби не знав серця Авраама, але для самого 
слуги свого, Авраама допустив це, щоб той 
до кінця вірив Богові, а не собі; теж, для нас 
із вами, щоб ми вчилися мати праведну до-
віру до Бога до кінця й пам’ятали, що у по-
требі Господь завжди пошле свого ангела, 
щоб той сповістив нам волю із небес. Коли 
Господь давав приписи й вказівки Мойсеєві, 
так сповістив йому: «Ось я посилаю ангела 
мого перед тобою, щоб стеріг тебе в дорозі… 
шануй його і голосу його слухай; не бунтуйся 
проти нього, бо він не стерпить ваших пере-
ступів; бо в ньому моє ім’я» (Вих. 23,20–21). 
А Давид, давши наказ проти волі Божої пере-
лічити «Ізраїля та Юду», наразив людей на те, 
що Господь послав чуму на Ізраїля і вмерло 
70 тисяч чоловік. «Коли ангел простягнув 
був руку на Єрусалим, щоб вигубити його, 
то Господь зглянувся на лихо та сказав анге-
лові, що вигублював люд: Досить уже! Затри-
май твою руку» (2 Сам 24,15–16). Як бачимо, 
що ангели — виконавці Божої волі, завжди 
близькі до людей, є посеред них, тільки ми не 
завжди бачимо їх та не пам’ятаємо про них. 
Так було у випадку з Валаамом, що не бачив 
ангела, котрий ставав перед ослицею, щоб за-
городити їй дорогу. Той бив ослицю, бо вона 
бачила ангела і лягла під Валаамом, щоб не 
йти дальше проти волі Господньої. І дійшло 
до того, що ослиця заговорила людським 
голосом з веління Божого, щоб врозумити 
Валаама. «Тут відкрив Господь очі Валаа-
мові й побачив той ангела Господнього, що 
стояв на дорозі та голий меч у руці в нього. 
І вклонився він, і припав обличчям до зем-

лі» (Числа 22,31). Пригадаймо іншу історію 
із асирійським царем Санхерибом, котрий 
прийшов воювати проти Єрусалиму, де пра-
вив цар Єзекія. Санхериб гордо відзивався та 
був впевнений у своїй перемозі: «Як боги на-
родів інших країн не врятували своїх народів 
від моєї руки, так і Бог Єзекії не врятує свого 
народу від моєї руки… Тоді Господь послав 
ангела, що вигубив всіх хоробрих вояків, 
начальників і князів у війську асирійського 
царя…» (2 Хронік 32,17;21). Вистачило одно-
го ангела, щоб розправився з цілим військом 
та прогнав його геть.

У книзі псалмів читаємо: «Бо ангелам сво-
їм він повелить про тебе, щоб берегли тебе на 
всіх твоїх дорогах» (Пс 91,11). Отже, Господь 
береже своїх людей, допомагає нам, посила-
ючи своїх небесних слуг, ангелів, щоб вони 
опікувалися нами та звіщали волю Всевиш-
нього. Нам відомо, що архангел Михаїл пере-
міг Сатану, могутнього ангела, котрий разом 
з іншими не бажав служити Творцеві; вони 
підняли бунт проти Бога; не хотіли призна-
ти того, що вони лише створіння та мають 
існування завдяки Господові. Збунтувалися 
проти того, кому співають серафими: «Свят, 
свят, свят Господь сил; вся земля повна його 
слави» (Ісая 6,3). Шестикрилі серафими за-
кривають собі двома крилами очі, а двома 
ноги, не сміючи споглядати на Божу велич, 
так описав своє видіння пророк, щоб пред-
ставити нам могутню святість Божого Ма-
єстату. Ангели й архангели, сили та власті 
небесні тремтять перед престолом Всевиш-
нього, беручи участь у його славі. А пророк 
Даниїл «не міг дивитися на ангела…, але впав 
ниць і лежав припавши (до землі), бо зв’язки 
його зору ослабли від цієї слави, тому не 
дивно, що серафими страхалися, не сміючи 
споглядати цю славу (Божу). Не така віддаль 
між Даниїлом і ангелом, на скільки велика 
вона між ангелом, а Господом» (2 Бесіда на 
Ісаю, св. І. Золотоустий). Тому через відмову 
служити Творцеві, колись добрі ангели, ста-
ли злими духами. Саме вони, наші вороги, 
що пропонують нам ніщо інше, як продо-
вжувати противитися нашому Спасителеві. 
Але ми знаємо, що Господь опікується нами, 
дає нам добрих ангелів, котрі бережуть нас 
на стежках цього життя (Мт 4,6; Лк 4,10). 
І пам’ятаємо: «Ангел же Господній зійшов 
з Азарією та його товаришами у піч, віддалив 
розпалений вогонь від печі і вчинив у серед-
ині печі так, немов би там повівав вітерець 
росистий…» (Дан 3,49–51). Захистив ангел 
слуг Божих від вогню матеріального, допо-

може він і кожного разу нам, щоб 
захистити нас від спокус диявола та 
світу, коли ми призиватимемо його 
на допомогу. Тому прославляймо по 
всі наші дні святого великого ар-
хангела Михаїла, наших ангелів хо-
ронителів, що день і ніч пильнують 
наші душі. Не засмучуймо їх нашою 
негідною поведінкою, а стараймо-
ся, щоб наше життя було згідно волі 
нашого Небесного Отця. Розбудімо 
у собі живу віру в існування анге-
лів, котрі прославляють Пресвяту 
Трійцю, служать Господові та вико-
нують його волю всюди й завжди, 

не забуваючи їхню послугу для нас 
з вами, грішних людей. Завершмо 
сьогоднішнє розважання словами 
із стихири Вечірньої: «Божествен-
ний архангеле Михаїле! Зберігай 
нас, що з вірою прибігаємо під твою 
охорону, і покривай упродовж ціло-
го нашого життя. У страшну годну 
смерті будь для нас усіх, архангеле, 
найбільш надійним помічником!» 
(стих. Вечірні на «Господи взи-
ваю…», свято арх. Михаїла).

Владика Ігор Возьняк
21.11.2006
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Члухівський храм Зачаття св. Івана Хрестителя.

Новий іконостас.

На врочистості, що відбулася в суботу 
8 жовтня, були також присутні, крім 
прихожан, представники місцевої ад-

міністрації, доброчинці храму, художники та 
люди доброї волі, які своїм заангажуванням 
та працею помогли зреалізувати амбітний 
задум ревіталізації храму місцевою греко-
католицькою спільнотою. Зокрема важли-
вим і важким завданням було встановлення 
нового іконостасу в заміну давнього, який 
не конче відповідав канонам. Зникли також 
своєрідні настінні розписи.

Вітаючи в порогах церкви своїх владик 
присутні почули слова: «Це було Боже Про-
видіння, що наш храм має покров Зачаття св. 
Івана Хрестителя, бо ж так само, як перед ві-
ками, дана подія стала початком нового, так 
і поява нашої святині стала початком нового 
в сучасному. Записано бо — Той, що прихо-
дить родитися, це пророк Всевишнього. Так 
само і наша церква на члухівщині стала і за-
лишається до сьогодні символом нових часів 
і ми за це вдячні Богу».

Подію та літургію транслювало напряму 
ґданське радіо. І це також був знак часу, бо, 
як відзначив парох о. Роман Ференц, слухачі 
могли цією дорогою безпосередньо почути 
живу інформацію про нашу Церкву в Польщі 
та послухати фрагментів східної Божествен-
ної Літургії.

Владика Володимир Ющак у своїй пропо-
віді нав’язав до старозавітної розповіді про 
Ноя та його ковчег. Його будова, відзнавив 
Владика, була відповіддю на часи, коли люд-

ство почало віддалюватися від дороги добра, 
а схилятися до пропасті. Ной був тим, хто на 
заклик Всевишнього, дав початок новому.

— Сьогодні, в цей урочистий день, ми 
повинні згадати і у молитовній пам’яті мати 
всіх тих, хто в минулому будував цю спільно-
ту тут на Помор’ї. І в Білому Борі, і в Баркові, 
і тут у Члухові чи інших місцях, всюди вони 
старалися класти шлях у майбутнє для на-
ступаючих поколінь, зберігати вірність Богу. 
Так само повинні ми пам’ятати про всіх от-
ців, які тут служили, а яких вже немає між 
нами, а всі вони приклалися до воздвиженя 
цієї святині, нашого спільного ковчегу, який 
нам служить сьогодні.

Беручи голос після довершення посвя-
чення нового іконостасу Архиєпискп Євген 
Попович зокрема відзначив, що члухівська 
спільнотa особливо наділена Божими ласка-
ми, бо ж саме звідси маємо і священичі, і мо-
наші покликання. Звідси маємо також гарних 
людей, які сьогодні пишуть наше українське 
життя в Польщі.

Митрополит разом з делегатами від пере-
миської парафії подарували члухівській па-
рафії ювілейне Євангеліє та релікварій з мо-
щами блаженного Йосафата Коциловського. 
Натомість Владика Володимир Ющак вручив 
визначним парафіянам подячні грамоти.

Празник закінчися спільною трапезою 
на прицерковному майдані та в ресторані, 
де можна було вже вільно порозмовляти на 
поточні теми.

автор Б. Тхір

Чверть століття
члухівської парафії

Вітальне слово до Владик від о. Романа Ференца.

У Літургії взяли участь парафіяни разом з запрошеними гістьми.

На закінчення торжества — освячення води.

За нами Рік Божого милосердя, проголо-
шений папою Франциском «для того, 
аби ми щодня жили милосердям, яким 

Отець віддавна нас покриває»(Булла «Облич-
чя милосердя»). Несподівано римська інав-
гурація Року милосердя мала український 
і греко-католицький акцент. Папа Франциск, 
довідавшись що в Ярославі вшановують іко-
ну «Милосердя двері», забажав, щоб була 
вона іконографічним елементом врочистого 
відкриття часу благодаті. Звісно, можна під-
бити підсумки останніх дванадцяти місяців 
під статистичним оглядом, підраховуючи 
кількість книжкових видань, прощ, пропо-
відей, і навіть сповідей. Але те, що найваж-
ливіше, відбулось у потаємності сердець ві-
руючих, які знає тільки Серцевідець.

Сопричастя з Римом, крім неоціненних 
дарів, несе, однак, для східних католиків та-
кож ризик запозичень і поступової втрати 

власної тотожності. Як в політиці і економіці, 
так і в церковному вимірі латинський світ до-
бре структурований. Маринович застерігає 
від політичного, а певно і демографічного, 
розчинення в західному світі. УГКЦ мала б 
це робити стосовно літургійного і духовно-
го життя своїх вірних. Сьогодні мільйони 
греко-католицьких заробітчан живуть в ла-
тинському світі. З подиву гідною наполегли-
вістю в Італії, Іспанії і Португалії творять 
основи церковного життя. В іспанському 
місті Уельва збудували від фундаментів свій 
храм. Прекрасний подвиг, з одним знаком 
запитання. Невже спадкоємці східнохристи-
янського культурного багатства не можуть 
інакше показати правди про милосердного 
Бога, як вітражем з сентиментальним зобра-
женням Ісуса за проектом св. Фаустини?

Для члухівської парафії був це важливий день. Віряни разом з нашими владиками та запро-
шеними гістьми відзначили ювілей 25-ліття існування. Цей також день парафія Зачаття 
св. Івана Хрестителя в Члухові відзначила торжественним посвяченням нового іконоста-
су з участю Перемисько-Варшавсього Митрополита Архиєпископа Євгена Поповича та 
Вроцлавського-Ґданського Ординарія Кир Володимира Ющака.

Зайві альтернативи
В тексті «Що відбувається з нинішнім світом?», який з‘явивися на сайті zbruc.eu і згодом 
в польському перекладі в щоденнику «Gazeta Wyborcza», Мирослав Маринович аналізує су-
часні виклики, що станули перед Україною, котра «опинилась у лещатах між російським 
„силуванням до любові” і європейською Ukraine fatigue — втомою від незрозумілої, а тому 
нецікавої України». Віцеректор Українського католицького університету парадоксально 
вбачає в цьому провіденційний сенс: «бо обидва альтернативні шляхи не відповідають 
новітньому призначенню України. Западання в антицивілізацію „русского міра” для нас по-
гибельне — це більш-менш очевидно. Тому проєвропейські аспірації України є важливим за-
побіжником такої небезпеки. Своєю чергою, нехіть Європи щодо України рятує нас від ціл-
ковитого розчинення в добре структурованому латинському світі, бо ж нинішня Україна 
— лише напівфабрикат, лише сирий матеріал, в якому може визріти нова альтернатива».

(Закінчення на 10 сторінці)
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святими й увійти беззаборонно у чертог не-
бесної слави Його і царювати з Ним у безко-
нечні віки. Амінь». Цi «добрi дiла», якими ми 
покликанi просвiчуватися, — це дiла милосер-
дя, через якi ми даємо ближньому в потребi 
можливість пережити присутнiсть всемилос-
тивого Бога у своєму життi. Саме тепер, за-
вершуючи Ювiлейний рiк Божого милосердя, 
ми маємо слушну нагоду пригадати собi, що 
милостивий Господь спiшить допомагати ін-
шим людям нашими ногами, пiдтримує хво-
рих i немiчних нашими руками, вислуховує 
скривджених нашими вухами, потiшає засму-
чених нашими устами, несе слабких на наших 
плечах, пригортає інших до Себе нашими сер-
цями. Іншими словами, покликання кожного 
християнина — бути іконою Божої доброти 
й любові у світі. А обіцянка, дана нам у Та-
їнстві Хрещення про царювання з Господом 
у безконечні віки, припускає, що ми вже тут, 
на землі, відчуваємо свою «царську» відпові-
дальність за дияконію.

Уже на сторінках Старого Завіту

натрапляємо на численні слова та заклики, 
якими наш Творець вимагає особливої уваги 
до бідних, котрими є ті, що позбавлені еле-
ментарних матеріальних засобів для прожит-
ку, — чужинці, вдови та сироти: «Бо Господь, 
Бог ваш, Бог над богами й Господь над воло-
дарями, Бог великий, могутній і страшний, 
що не зважає на особу й не бере дарунків, 
що творить суд сироті й удовиці та милує 
чужинця, даючи йому хліб і одежу» (Втор. 
10, 17–18). Вибраному народові Господь по-
дає чіткі інструкції щодо ставлення до убо-
гих: «Справді, вбогі ніколи не переведуться 
на землі, тому то я тобі й заповідаю: щедро 
розтулюй свою долоню для свого брата, для 
нужденного й для вбогого в твоїй землі» 
(Втор. 15, 11).

Господь бажає, щоб Божий народ був 
чутливим до потреб своїх нужденних братів 
і сестер і щоб віддавав Йому прославу жерт-
вою та милостинею для потребуючих. У Кни-
зі Товита читаємо: «Роби милостиню з того, 
що маєш. А коли милостиню робиш, око твоє 
нехай не буде скупим. Не відвертай свого 
лиця від усякого бідного, і обличчя Боже не 
відвернеться від тебе» (4, 7–8). У Книзі про-
рока Ісаї уже говориться про діла милосер-
дя як про світло, яке просвічує душу і все 
довкілля доброчинця: «…коли голодному 
ти віддаси хліб твій, наситиш пригніченого 
душу, тоді засяє твоє світло в пітьмі, тьма 
твоя буде, немов південь» (58, 10). А в Припо-

відках читаємо: «Хто чинить бідному добро, 
той Господеві позичає, і Він йому відплатить 
за його добродійство» (19, 17).

У Новому Завіті велика частина знаків 
і Господніх чудес є ділами Божого милосердя. 
Коли учні Івана Хрестителя питають Ісуса, чи 
Він є Месія, то чують відповідь: «Ідіть і спо-
вістіть Іванові про те, що чуєте і бачите: сліпі 
бачать і криві ходять; прокажені очищуються 
і глухі чують; мертві воскресають і вбогим 
проповідується добра новина» (Мт. 11, 4–5). 
Тож Христос дає зрозуміти, що можна пізна-
ти, ким Він є, за Його ділами, і закликає своїх 
апостолів творити те саме: «Істинно, істинно 
говорю вам: Хто в Мене вірує, той так само 
діла робитиме, що їх Я роблю. А й більші 
від них робитиме, — бо Я вже йду до Отця 
Мого» (Ів. 14, 12).

Отож Господь заповідає нам усім виходи-
ти назустріч тим, хто відчуває потребу в на-
шій допомозі: «Дай тому, хто в тебе просить, 
а хто хоче позичити в тебе, не відвертайся» 
(Мт. 5, 42). Він вказує нам, що кожне діло ми-
лосердя, зроблене ближньому, немовби зро-
блене Йому: «Істинно кажу вам: усе, що ви 
зробили одному з моїх братів найменших — 
ви мені зробили» (Там само 25, 40). Водночас 
застерігає нас, щоб, чинячи діла милосердя, 
ми не були марнославними та честолюбними: 
«Уважайте добре, щоб ви не чинили ваших 
добрих учинків перед людьми, які бачили б 
вас, а то не матимете нагороди в Отця вашо-
го, що на небі. Отож, коли даєш милостиню, 
не труби перед собою, як роблять лицеміри 
по синагогах та вулицях, щоб їх хвалили 
люди. Істинно кажу вам: Вони вже мають 
свою нагороду. Ти ж, коли даєш милости-
ню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить 
твоя права: щоб твоя милостиня була таємна, 
і Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі» 
(Там само 6, 1–4).

Милостиня була складовою частиною
 
життя Церкви апостольських часів. У Діян-
нях апостолів говориться про Тавиту, яка 
була «повна добрих діл та милостині, що 
чинила» (9, 36), і про сотника Корнилія, що 
«чинив народові великі милостині й завжди 
Богові молився» (Ді. 10, 2). Святий Павло за-
охочував Церкви в Коринті та Галатії допо-
магати братам у потребі: «А щодо збірки на 
святих, то робіть і ви так, як я був наказав 
Церквам галатським. Першого дня тижня 
кожний з вас хай відкладає в себе, збираю-
чи, що може заощадити, щоб збірок не ро-
бити тоді, коли сам прийду. А коли прийду, 

Служіння ближньому
– дияконія – в житті УГКЦ

(Продовження з 1 сторінки)

пошлю тих, що їх ви вважатимете, 
з листами, щоб вони віднесли ваш 
дар у Єрусалим» (1 Кор. 16, 1–3). 
В іншому місці св. Павло писав: 
«Хто скупо сіє, скупо буде жати; хто 
ж щедро сіє, той щедро жатиме. Не-
хай дає кожний, як дозволяє серце, 
не з жалю чи примусу: Бог любить 
того, хто дає радо» (2 Кор. 9, 6–7).

Новий Завіт особливим чином 
поєднує

 
дві найбільші заповіді: любові до 
Бога і любові до ближнього. Пише-
бо св. Іван Богослов: «Коли хтось 
каже: «Я люблю Бога», а ненави-
дить брата свого, той не правдомо-
вець. Бо хто не любить брата свого, 
якого бачить, той не може любити 
Бога, якого він не бачить. І таку ми 
заповідь одержали від Нього: хто 
любить Бога, той нехай любить 
і брата свого» (1 Ів. 4, 20–21). Коли 
ми хочемо любити Бога, то мусимо 
виявити цю нашу любов через до-
бре ставлення і турботу про ближ-
нього. Коли ми в храмі вчимося 
любити Бога, слухати Його Слово, 
освячуємося Святими Таїнствами, 
отримуємо Господню любов, то це 
для того, щоб, виходячи із храму, 
ми віддавали те, що отримали: слу-
жили «літургію після Літургії», чи-
нячи діла милосердя.

Ми ніколи не будемо вповні
 
християнами, якщо лише прийма-
тимемо, братимемо щось від Бога. 
Наше покликання любові − служи-
ти Богові через служіння потребую-
чій людині. Християнське життя, як 
свідчення безкорисливої любові та 
уваги до іншої особи, має стати на-
шим повсякденним стилем життя, 
а не лише епізодичною благочин-
ністю, яка не породжує справжньої 
відповідальності.

Про незамінність і важливість 
дияконії в житті Христових учнів 
свідчить увесь досвід і наука Церк-
ви від початків і аж до нинішніх 
днів. Так, у своєму Першому по-
сланні до коринтян св. папа Кли-
мент (+99 р.), повчає, що спасіння, 
дане через віру в Ісуса Христа, не 
звільняє християн від добрих діл: 
«Отож що будемо робити, браття? 
Чи ми станемо лінивими в добро-
чинності та припинимо практику 
любові? Боже борони, щоб ми об-
рали такий шлях! Радше спішімо 
з усією силою та готовістю ума чи-
нити всяке добре діло» (33, 1).

Особливим чином св. Іван Зо-
лотоустий (349−407 рр.) закликав 
заможних християн столичного 
Царгорода до дияконії: «Чи ти на-
справді хочеш віддати шану Тілу 
Христовому? Тоді не нехтуй Ним, 
коли Він нагий. Коли ти (у храмі) 
Його вшановуєш шовковими шата-
ми, не занедбуй Його надворі, коли 
Він гине від холоду та нагості» (До 
Євангелія від Матея, Гомілія 50, 4).

У наш час римські архиєреї
 
постійно нагадують про особливу 
місію Церкви, яка полягає в служін-
ні ближньому. Вельми промовистим 
щодо цього є навчання теперішньо-
го Єпископа Рима, Папи Франциска, 
який закликає Церкву йти на пери-
ферії, щоб занести світло Божої лю-
бові й Божого милосердя всюди, де 

люди зазнають страждання, смутку 
й недолі: «Скільки ж ситуацій не-
впевненості й страждання у ниніш-
ньому світі! Скільки ж ран на тілі 
багатьох, які вже не мають більше 
голосу, бо їхній крик ослаб і згас 
через байдужість багатих народів. 
Церква покликана обмивати ці рани 
оливою потішення, перев’язувати 
милосердям і лікувати їх солідар-
ністю й належною увагою. Не впа-
даймо в байдужість, яка принижує, 
у звичку, яка присипляє дух і не до-
зволяє відкрити новизну, у цинізм, 
який нищить. Розплющмо наші очі, 
аби побачити біду світу, рани стіль-
кох братів і сестер, позбавлених 
гідності. Відчуймо себе провокова-
ними, чуючи їхнє волання про до-
помогу. Наші руки нехай потиснуть 
їхні руки, притягнімо їх до себе, аби 
вони відчули тепло нашої присут-
ності, приязні й братерства» (Булла 
«Обличчя милосердя», 15).

Святіший Отець Франциск, як 
справжній учитель віри, не тільки 
закликає до вразливості щодо убо-
гих. Він сам перший дає приклад 
жертовного служіння вбогим і зне-
доленим, зокрема і в ставленні до 
українського народу. Це засвідчив 
збір пожертв, проведений в усіх ка-
толицьких парафіях Європи, який 
разом із щедрим особистим даром 
Святішого Отця став основою гу-
манітарної акції «Папа для Украї-
ни». Цей безпрецедентний жест ми-
лосердя і співчуття, який виявив до 
нас Папа Франциск, спонукає нас 
до глибокої вдячності, а водночас 
до щедрості й жертовності стосов-
но тих, хто зазнає несправедливості 
і кривди.

Українська
Греко-Католицька Церква

 
впродовж своєї тисячолітньої істо-
рії постійно давала приклад жер-
товного служіння рідному народо-
ві, особливо в буремні часи утисків, 
бездержавності й поневолення різ-
ними супротивними потугами, як 
рівно ж і в період внутрішньодер-
жавних та суспільних криз.

Як не згадати велике діло со-
ціального служіння Галицьких 
митрополитів, зокрема Йосифа 
Сембратовича (1821−1900 рр.), 
який своєю діяльністю практично 
викоренив недугу алкоголізму се-
ред мешканців тогочасної Галичи-
ни. Знаменно, що своє Пастирське 
послання, присвячене протидії пи-
яцтву та алкоголізму, митрополит 
назвав «О достоїнстві чоловіка», 
підкреслюючи цим, що будь-яка 
невпорядкована пристрасть чи за-
лежність руйнує самі підвалини 
людської гідності й самоповаги, 
а відновлення фізичного та мораль-
ного здоров’я повертає людині її 
первісну гідність і красу.

Особливого розвитку соціальне 
служіння Церкви набуло за митро-
полита Андрея Шептицького. Свя-
щеники очолювали кооперативний 
рух у селах і містах, сестри-монахині 
засновували дитячі садки — захо-
ронки. Сам митрополит докладав 
величезних зусиль до відродження 
української науки й мистецтва, а сво-
їм пророчим словом утверджував 
серед вірних здоровий спосіб життя, 
захищав інститут сім’ї, дбав про ви-
ховання молоді в дусі євангельського 
патріотизму і любові до ближнього.
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Упродовж свого довголітнього архи-
єрейського служіння праведний Андрей 
Шептицький часто звертав увагу на неза-
мінність діл милосердя як вияву живої віри 
і любові: «Свою християнську любов треба 
ділами доказувати! Всяке тут говоріння пус-
те, коли за ним не йдуть діла!» (Пастирське 
послання «Найбільша заповідь», 1901 р.). За 
його словами, «нема певнішого способу за-
служити на Боже милосердя, як милосердя 
стосовно ближніх» (Пастирське послання на 
Великий піст, 1929 рік). Митрополит Андрей 
розумів, що в ділах милосердя Євангеліє 
стає видимим, а наша віра осягає спасенну 
конкретність.

У часи комуністичного режиму,
 
коли на матірніх землях Церква була пере-
слідувана, ми відчували велику солідарність 
і щедру підтримку з боку наших вірних на 
поселеннях. Там українці, згуртовані навколо 
своїх пастирів під проводом ісповідника віри 
патріарха Йосифа розбудовували не тільки 
церковне життя, а й соціальне служіння: 
школи, гімназії, вищі навчальні заклади, жі-
ночі й молодіжні організації, будинки для 
людей похилого віку тощо. Наші парафії 
ставали місцем дуже активного громадсько-
го життя, плекаючи в душах вірних любов до 
Бога і до рідного стражденного народу.

Вийшовши з підпілля, наша Церква в Укра-
їні почала відбудовувати свої структури — па-
рафії, монастирі, навчальні заклади, і відразу 
посіла активну громадянську позицію, чим 
здобула авторитет не лише серед власних ві-
рних, а й серед усіх людей доброї волі в Укра-
їні. Захист ненародженого життя, рух за тве-
резість, душпастирські програми подолання 
недуги корупції, підтримка сімейних ціннос-
тей, регулярні відозви за чесність і прозорість 
політичних процесів, капеланське служіння 
в українському війську, у в’язницях та лікар-
нях, духовний супровід мирних змагань на-
роду за власні права й свободи — ось далеко 
не повний перелік тих ділянок, в яких Церква 
підносила свій голос на захист гідності люди-
ни й гармонійного розвитку всього суспіль-
ства на основі Божого закону.

Окремо слід згадати нинішні страждання,
 
спричинені війною в Україні. Важкі випро-
бування, які випали на нашу долю, показали 
також небувалу жертовність і самопосвяту 
нашого народу в Україні та на поселеннях 
сущого. Ми дякуємо Богові за ці благородні 
пориви української душі, свідками яких ми 
стали за останні три роки змагань за кращу 
долю рідного народу. Проте ще надовго зали-
шатимуться закликом до милосердя, солідар-
ності й чинної любові тисячі вбитих, десятки 
тисяч важкопоранених, мільйони біженців 
і переселенців. Ми не маємо права звикнути 
до їхнього страждання, стати нечутливими до 
їхніх зойків, проходити байдуже попри їхню 

недолю. Навпаки, нехай виявом нашої живої 
віри стане ще більша солідарність із постраж-
далими від війни і нехай ця солідарність на-
бере практичного виміру, залежно від потреб 
конкретної родини чи людини та відповідно 
до можливостей парафіяльної спільноти.

Українська
Греко-Католицька Церква

 
покликана здійснювати дияконію як на рівні 
поодиноких членів, так і на рівні спільнот, 
до яких ми належимо: християнських сімей, 
братств, сестрицтв, парафій, монастирів і ре-
лігійних згромаджень, єпархій, митрополій 
і всієї нашої помісної Церкви. Основне, щоб 
кожний відчув особисте покликання послу-
жити ближньому і в такий спосіб дати йому 
пережити Божу любов у своєму житті. Свя-
тий Дух у різний спосіб промовляє до нас: 
когось Він спонукає допомагати потребую-
чим, які живуть поруч, а когось запрошує до 
спільної дії, щоб допомогти братам і сестрам, 
котрі живуть далеко від нас.

Передумовою впорядкованого служіння 
спільноти часто виступає певна організація. 
В Україні на національному та єпархіальному 
рівнях добре розвинулася діяльність «Карі-
тасу», організації, яка діє під патронатом і за 
сприяння церковної ієрархії та яка своїм по-
слідовним свідченням віри й реальним задово-
ленням потреб нужденних заслужено здобула 
повагу й довіру не тільки серед вірних Церкви, 
а й серед багатьох інших громадян.

Та все ж ми не маємо права перекладати 
цей обов’язок служіння лише на якісь струк-
тури: державу, соціальні служби чи навіть на 
згадану щойно церковну організацію. Чини-
ти діла милосердя повинні всі без винятку 
члени Церкви: єпископ, священик і мирянин, 
чоловік і жінка, старший і молодший, багатий 
і бідний. Служіння ближньому — це не приві-
лей найбільш заможних серед нас, а завдання 
кожного з нас, бо ми завжди можемо знайти 
таких, що в гіршій ситуації ніж ми.

При цьому жертвувати слід з відповід-
ним настроєм, тобто з відчуттям любо-
ві до людини, створеної на образ і подобу 
Бога. Здійснюючи доброчинну діяльність, 
церковні благодійні організації та групи не 
мають обмежуватися простим збиранням 
чи розподілом коштів і речей чи продуктів, 
а повинні завжди виявляти особливу увагу 
до особи, яка опинилася в потребі, та ви-
конувати в християнській спільноті вельми 
цінну виховну функцію, плекаючи в людях 
соціальну відповідальність, готовність діли-
тися, повагу, любов та милосердя в дусі Хрис-
тового Євангелія. Благодійність Церкви, хай 
на якому рівні вона здійснюється, не може 
перетворюватися просто на ще один різно-
вид організованої соціальної допомоги. Діла 
милосердя — це жест любові та щирої уваги, 
скерований до тих, які потребують нашої до-
помоги, це нагода дати іншому можливість 
зустрітися з живим Христом.

У рамках програми «Жива парафія»
 
закликаємо кожну парафіяльну спільноту 
цього року зосередити особливу увагу на ди-
яконії як «зустрічі з живим Христом». У па-
рафії є багато конкретних форм для такого 
служіння: відвідування хворих, допомога 
бідним, годування голодних, захист сиріт, 
підтримка тих, які терплять несправедли-
во, миротворча діяльність, потіха засмуче-
них, захист ненароджених дітей і т. п. Слід 
пам’ятати, що насамперед ми несемо відпові-
дальність перед тими потребуючими, які жи-
вуть серед нас. А відтак, по змозі, парафія по-
винна підтримувати харитативну діяльність 
Церкви на регіональному, національному та 
міжнародному рівнях.

Якщо цього ще не зроблено, у кожній па-
рафії належить створити харитативну групу 
чи парафіяльний осередок «Карітасу», які б 

Митрополит Андрей Шептицький

ставили собі за мету залучати ві-
рних до свідчення милосердної Бо-
жої любові, чи то стосовно членів 
самої парафіяльної спільноти, чи 
то «у світі». За підтримки єпархі-
ального «Карітасу» такий осередок 
має бути відповідальним за підго-
товку всієї парафіяльної спільноти 
до реалізації обов’язку перетворити 
віру на конкретні діла милосердя. 
Він також повинен виховувати осіб 
та групи, які постійно компетент-
но працюватимуть у Церкві у сфері 
благодійної діяльності.

Утім, щоб виявити милосердя 
і любов до ближнього, не треба йти 
далеко. Часто ті, хто спраглий на-
шої уваги, доброти, підтримки, ро-
зуміння і любові, є поруч із нами: 
у сусідньому будинку, на тій самій 
сходовій клітці, під одним дахом. 
Передусім маємо глянути мило-
сердними очима на членів своєї 
родини.

Сім’я є місцем зростання у вірі,
 
школою служіння і любові. Не-
випадково святий Павло пов’язує 
стан віри зі станом взаємної під-
тримки і турботи одне про одного 
в родині: «А коли хтось про своїх, 
особливо ж про домашніх, не дбає, 
той віри відцурався: він гірший, 
ніж невірний» (1 Тим. 5, 8). Навпа-
ки, сім’я, в якій панує дух взаємної 
любові й підтримки, стає джерелом 
милосердя, що напуває потоками 
любові багатьох людей із ближчого 
і дальшого оточення. Саме до цього 
скерована і благодать, яку отримує 
подружжя в день вінчання, засно-
вуючи християнську сім’ю як до-
машню Церкву — спільноту Божої 
любові й взаємного служіння. Це 
служіння, починаючись у родині, 
поширюється далеко за її межі. Гар-
но про це говорить молитва з Чину 
вінчання: «І дай їм від роси небес-
ної з висот і від достатку земного, 
наповни їх доми пшеницею, вином 
і оливою, і всяким добром, щоб 
вони подавали потребуючим».

Вірні УГКЦ покликані також 
брати участь у різних доброчин-
них і волонтерських заходах, яких 
з’явилося чимало в цей час воєн-
ного лихоліття. Будь-яка добра 
ініціатива може стати конкретною 
відповіддю на крик брата чи сестри 
в біді. Церква підтримує кожний 
вільний вияв турботи охрещених 
про поодиноких осіб та цілі групи, 
які перебувають у потребі. Тому ми, 
як пастирі Церкви, завжди вітаємо 
ці ініціативи як одну з форм участі 
всіх вірних у харитативному по-
сланництві Церкви.

Дорогі браття і сестри, 
 

пам’ятаймо, що бідний Лазар завжди 
стоїть при воротах нашого дому, по-
дібно як це описано в євангельській 
притчі. Відкриймо, отже, наші серця 
йому і проявімо йому Божу любов 
і милість, якщо не спільною дією 
Церкви, то приховано й непомітно 
для людей, щоб нас могли стосу-
ватися слова Господні: «Прийдіть, 
благословенні Отця Мого, візьміть 
у спадщину Царство, що було при-
готоване вам від створення світу. Бо 
Я голодував, і ви дали Мені їсти; мав 
спрагу, і ви Мене напоїли; чужинцем 
був, і ви Мене прийняли; нагий, і ви 
Мене одягли; хворий, і ви навідались 
до Мене; у тюрмі був, і ви прийшли 
до Мене... Істинно кажу вам: усе, 
що ви зробили одному з Моїх бра-
тів найменших — ви Мені зробили» 
(Мт. 25, 34–36. 40).

Благодать Господа нашого Ісуса 
Христа, любов Бога і Отця і причас-
тя Святого Духа нехай буде з усіма 
вами!

Від імені Синоду Єпископів
Української Греко-Католицької 

Церкви
+ СВЯТОСЛАВ

Дано в Києві, при Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового, у день Святих 

преподобної Параскеви Терновської
та мучеників Назарія, Гервасія,

Протасія й Келсія,
27 жовтня 2016 року Божого

ДУШПАСТИРСЬКА РАДА
ПЕРЕМИСЬКО-ВАРШАВСЬКОЇ АРХИЄПАРХІЇ

Згідно з декретом Архиєпископа 
Євгена, Митрополита Перемисько-
Варшавської Архиєпархії з дня 10 
жовтня 2016 р. вих. 653/Х/2016 було 
покликано Душпастирську Раду 
Архиєпархії.

У склад ради ввійшли:
Від духовенства: о. Галушка Іван, 
о. Козіцький Микола, ЧСВВ, о. Ко-
стецький Микола, о. Кушка Петро, 
ЧСВВ, о. мит. Лайкіш Іван, о. Назар 
Григорій, о. Панчак Богдан, о. Па-
расюк Василь ЧСВВ, о. Піпка Іван,
о. Поточний Павло, о. Рогунь Пав-
ло, о. Степан Богдан, о. Стороняк 
Роман, о. Тарапацький Іван.
Від Чернецтва: с. Гнилиця Ми-
рослава, ССЙ, с. Маціна Наталія, 
ССНДМ, с. Шевчик Магдалина, 
ЧСВВ
Від мирян: Бахор Мирослав — Бар-
тошиці, Гойсак Славомир — Пант-
на, Грицина Павло — Ряшів, Полев-
чак Катерина — Гіжицко, Попович 
Богдан — Перемишль, Притула 
Мирослав — Ельблонг, Тхір Богдан 
— Гурово Ілавецьке.

Душпастирська Рада діє на осно-
ві кан. 272 Кодексу Канонів Східніх 
Церков і Статуту Єпархіяльної 
Душпастирської Ради. Головни-
ми завданям ради є підтримувати 
єпископа у справах, що стосують-
ся програмування та координу-
вання душпастирської діяльності 
в єпархії.

До обов’язків Ради належить:
• розпізнавати релігійні та мо-

ральний стан життя вірних,
• ознайомлювати Єпископа 

з духовними потребами ві-
рних, представляти Єпископу 
свої думки та пропозиції щодо 
різноманітної душпастирської 
діяльності в єпархії,

• ділитися досвідом, шукаючи 
більш ефективних методів 
душпастирювання,

• допомагати в підготовці та 
у здійсненні душпастирської 
програми,– допомагати свя-
щеникам у душпастирській 
праці.

Консисторія УГКЦ у Польщі
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Єпископи описують сучасне явище міграції 
як «можливість для Церкви, тому що вона 
відкриває нас на дар гостинності». Ієрархи 
висловлюють подяку місцевим душпасти-
рям і парафіяльним спільнотам латинської 
Церкви в цих країнах «за батьківську турботу 
і гостинність, яку вони проявляють до наших 
вірних, що належать до Східних Католицьких 
Церков».

Піклування про родини,
розділені через міграцію

«Ми, східні католицькі єпископи Європи, — 
читаємо далі у посланні, — усвідомлюємо 
свою відповідальність за вірних, які пере-
бувають за межами своєї матірної Церкви. 
Ми хочемо підтримувати й утверджувати 
кожного з них та їхні родини. Особливу ува-
гу присвячуємо сім’ям, які розділені з при-
чин міграції, щоб ще раз підкреслити кра-
су сім’ї та її фундаментальне значення для 
людства».

Бажання співпрацювати з душпастирями 
латинського обряду

 
Єпископи Східних Католицьких Церков 
Європи висловлюють свою готовність і ба-
жання тісніше співпрацювати з латинськими 
душпастирями, щоб забезпечити дедалі від-
повіднішу опіку своїм вірним, які перебува-
ють в юрисдикції Латинських Церков, а та-
кож, щоб сприяти підвищенню обізнаності 
латинського духовенства про східні традиції.

Душпастирська опіка згідно принципу 
інтеграції, а не асиміляції

Ієрархи заявили, що їхня турбота про ві-
рних ґрунтується на принципі інтеграції, 
а не асиміляції. «Ми дбаємо про те, — за-
значили вони, — щоб наші вірні, які збира-
ються в своїх душпастирських осередках, 
були добре інтегрованими в місцеву Церкву 
приймаючої країни, тому що ми впевнені, 
що східні християнські традиції є даром 

також і для латинських громад». 
Проте, як читаємо у зверненні, «та-
кож і східні традиції стоять перед 
великим викликом секуляризму, 
який хоче спотворити християн-
ське життя. Тому, зусилля, які ми 
витрачаємо на втілення Євангелія 
в культуру наших народів, часто 
полонених сьогоденням, допомо-
жуть нам краще відчувати, що ми 
є частиною історії, яка розпочалась 
до нас і триватиме після нас».

Зустріч 2017 — у Лондоні
 
На запрошення владики Гліба Лон-
чини, СУ, який очолює українську 
Греко-Католицьку Єпархію Пресвя-
тої Родини з осідком в Лондоні та 
є Апостольським Візитатором для 
вірних УГКЦ в Ірландії, наступна 
зустріч європейських ієрархів схід-
них обрядів відбудеться у Лондоні.

www.uk.radiovaticana

Зустріч ієрархів Східних
Католицьких Церков Європи

(Продовження з 1 сторінки)

Процесійна хода навколо храму у Фатімі.

Празник в Колобжеґу
У суботу 15 жовтня греко-католицька парафія в Колобжеґу відзначила храмовий празник 
Покрова Пресвятої Богородиці. Це була також нагода, щоб подякувати Богові за власну 
церкву. 20 літ тому освячено храм, в якому колобжеська спільнота молиться сьогодні. Тор-
жество очолив Владика Володимир Ющак у співслужінні отців: протосинкела о. митрата 
Богдана Галушки, деканів: о. д-р Аркадія Трохановського з Валча та о. д-р Ярослава Романа 
зі Щецінка, а також пароха Тшеб`ятова о. Богдана Фецюха та місцевого пароха о. Марка 
Сосницького.

З нагоди празника відслужено Велику 
Вечірню з Литією, а вірні скористали 
з Тайни Покаяння. У суботній день 

окрім місцевих парафіян прибули також про-
чани з інших місцевостей. Найперше відслу-
жено Молебень до Богородиці, який очолив 
о. Аркадій Трохановський. На початку Боже-
ственної Літургії усіх прибулих привітав о. 
Марко Сосницький, а діти і парафіяни при-
вітали Владику Володимира Ющака.

У проповіді Владика Володимир зосе-
редився на поясненні чим сьогодні є пара-
фія. Вирізнив три найважливіші елементи. 
Найперше, парафія це спільнота, яка бажає 
освятити себе. По-друге, кожна парафія має 
свого настоятела в особі пароха. Він відпо-
відає за парафію, навчає, уділяє Святих Таїн 
та управляє. Йому у цьому мають помагати 
вірні та визначені особи. Вкінці, парафія має 
своє місце, свій храм, щоб виконувати свою 
місію.

Владика пригадав також отців, які послу-
жили у тій спільноті, покійних: о. Мелетія 
Білинського, о. Йосафата Осипанко, о. Йо-

сафата Романика, а також о. Теодозія Янкова, 
який в Україні та о. Романа Малиновського, 
пароха Битова. Парафія перейшла шлях по-
дібний до інших наших спільнот. Вкінці ве-
ликим зусиллям вірних та отців Василіян 
побудовано храм, який був освячений у 1996 
р. а довершив цього нинішній Митрополит-
пенсіонер Архиєпископ Іван Мартиняк. 
Сьогодні також є і приходство побудоване 
о. Марком Сосницьким та парафіянами.

Перед кожною спільнотою стоять нові 
виклики. Найбільшим нині є опіка над емі-
грацією з України. Владика Володимр заохо-
тив, щоб не бути байдужими, але відкрити 
себе і допомагати особам з України, щоб 
віднаходили своє місце в наших парафіях. 
Завершуючи проповідь Владика додав, що 
парафія це щось дуже активного, це спіль-
нота яка постійно живе. Сьогодні дякуємо за 
цей час 20-ліття, але і просимо, щоб Покров 
Богородиці був широкий і обіймав всіх, та-
кож і тих, які поза парафією — підкреслив 
Владика Володимир.

Після літургії відбулася ще процесія, а під 
хрестом була від-
правлена Панахида 
за загиблих борців 
за волю України, по-
кійних парафіян та 
жертв акції „Вісла”. 
Потім ще освячено 
воду, а на завершен-
ня у церкві відбуло-
ся мировання.

У 2018 р. коло-
бжеська спільнота 
буде відзначати юві-
лей 40-ліття парафії.

о. Аркадій 
Трохановський

Церква у Колобжеґу.

(Продовження з 6 сторінки)

Глава УГКЦ
підсумував Рік Божого 

милосердя

відбувся з’їзд організацій, спіль-
нот, структур нашої Церкви, які 
займаються соціальним служінням. 
І вперше можна було побачити, як 
багато наша Церква робить… Цьо-
го року ми відкрили для себе ба-
гатство служіння ближньому, яке 
чинить уже сьогодні наша Церква 
і хочемо, аби це багатство тільки 
примножувалося», — зазначив Гла-
ва Церкви.

З іншого боку, продовжив він, 
ми мали гарний приклад — сам 
Святіший Отець проголосив окре-
му папську акцію для допомоги по-
страждалим від війни в Україні під 
назвою «Папа для України» (У ре-
зультаті акції було зібрано понад 10 
мільйонів євро. — Ред.).

«На Синоді Єпископів ми не 
тільки заслухали тему соціально-
го служіння, створили відповід-
ні структури для координування 
такого служіння. Ми сказали, що 
служіння ближньому, діла мило-
сердя ближньому мусить чинити 
кожен особисто, бо це є части-
ною живої віри», — переконує 
Предстоятель.

«Цього року також було багато 
традиційних паломництв, які були 
позначені, зокрема, ювілейним від-
пустом... Я можу констатувати, — 
сказав Блаженніший Святослав, — 
що сотні тисяч людей прийшли в ці 
паломництва. Особливо послужили 
вірним священики-сповідники, мі-
сіонери Божого милосердя. І наші 
люди дуже користали зі Святого 
Таїнства Сповіді. Традиційно наші 
люди багато сповідаються, бо від-
чувають, що це є саме той момент 
уділення Божого милосердя, яке ми 

відчуваємо і переживаємо особисто 
через розрішення та прощення на-
ших гріхів, яке ми отримуємо під 
час сакраментального розрішення 
через руки і молитву священика 
в Церкві».

Глава Церкви відзначив, що пе-
реживання Року Божого милосердя 
в Україні по-особливому відчуваєть-
ся, зокрема, через духовний запит, 
який сьогодні отримують усі лідери, 
глави Церков на єднання Церков Во-
лодимирового Хрещення. Він роз-
повів, що якраз у ці дні бере участь 
у пленарній асамблеї Папської ради 
у справах єдності між християнам, 
тема якої якраз і звучить «Єдність 
християн: якою є модель повного 
сопричастя?». І поки що ми не має-
мо єдиної відповіді на питання щодо 
повного сопричастя. Ми є в постій-
ному пошуку. «Зміст нашого пошуку 
в Україні і на вселенському рівні це 
пошук діяння Святого Духа, який 
є джерелом єдності. Саме ми з ну-
тра живих християнських Церков 
і спільнот, які натхнені Святим Ду-
хом, можемо таку модель поєднання 
зродити. Воно не прийде ззовні, не 
прийде від людини. Єднання є да-
ром Божим. Але ми мусимо цей дар 
сприйняти, усвідомити і втілити 
в наше життя», — вважає Блажен-
ніший Святослав.

За словами Предстоятеля, він 
відзначив найбільш промовисті 
ознаки Року Божого милосердя. 
«Переконаний, що в майбутньому 
з’явиться ще багато інших ласк, 
які отримала наша Церква у цьому 
Році», — додав Глава Церкви.

Департамент інформації УГКЦ
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Церква
— молода Божим Духом

З Вроцлавсько–Ґданської Єпархії у СДМ 
взяло участь близько 60 мирян та 5 
священиків. Ця група особливо відріз-

нялась від інших. Їх ознакою були однакові 
сорочки з лого СДМ та нашої єпархії. Для 

кожної особи участь у цих молитвах була ве-
ликим духовним пережиттям. Була це нагода 
поглибити свою віру, вислухати катехиз голо-
шених Владиками нашої Церкви та Патріяр-
хом Святославом, задуматися над життєвими 

рішеннями на майбутьнє, але також пізнати 
чимало цікавих осіб, тому що тут зібрався 
весь світ. Час СДМ був благословенним мо-
ментом в житті кожного учасника.

Молоді люди показали свій спосіб пере-

живання віри. Кожна нація зі своєю куль-
турою добавляли різні елементи, що про-
явлалося в різних мовах, піснях, літургійних 
обрядах. Це показує, що Ісуса Христа можна 
проповідувати в різних життєвих обставинах 

Світові Дні Молоді, які пройшли в Кракові, були нагодою, щоб показати, що віра в Бога, 
це не тільки справа людей похилого віку, але також й молодих. Всесвітня зустріч молодих 
людей показала, що християнство, це релігія радості, життя та любові. Різними мовами, 
також українською, молодь прославляла Господа Бога.

і в такий спосіб поширювати Добру 
Новину. Спільно з молоддю були 
також владики, священики, монахи 
та монахині. Це все дає велике від-
чуття живучості Католицької Церк-
ви. На прикладі СДМ треба сказати, 
що Церква, це також місце молодих 
людей, подруж з дітьми, багаточис-
ленних в дітях родин. СДМ прине-
сли надію, що Слово Боже засіяне 
в серцях молодих людей принесе 
стократний плід, так як згадує про 
це притча про таланти: „Бо кожно-
му, хто має, додасться, і він матиме 
над міру” (Мт. 25,29). Тут почина-
ється постійна формація, в якій 
мають допомогти священики та ду-
ховні провідники. СДМ мають зна-
йти своє продовження. Не можна 
зупинитися, хіба що на молитовну 
рефлексію. Хай це буде участь у ви-
вчанні Катехизму, Христос — Наша 
Пасха, участь в молитовних зустрі-
чах, пізнаванню Часослова чи про-
щах. Це все має усвідомити потребу 
Бога в житті кожної особи.

Особливим пережиттям для мо-
лодих людей була зустріч з Папою 
Франциском. Упродовж тих кіль-
кох днів Папа Франциск поставив 
три важливі запитання: звідки ми 
прийшли, що робимо та в якому на-
прямі йдемо. На ці запитання Папа 
просив, щоб молодь дала сама собі 
відповідь, але беручи до уваги, що 
Ісус Христос є тільки правдивою 
дорогою.

Молода людина, вибираючи на-
шого Спасителя, має справді відчу-
ти правдиве щастя — такий переказ 
залишив Папа Франциск молоді. 
Пригадав також про особи св. Фа-
устини та св. Івана Павла ІІ, як го-
лосителів Божого Милосердя. Це 

чергове завдання для кожної особи 
— бути милосерним — бо це свідо-
цтво віри в правдивого Бога. Папа 
закликав молодь, щоб чинила діла 
милосердя, а на закінчення Хресної 
Дороги просив, щоб молодь сіяла 
надію, щоб кожен був тим сіячем, 
якого насіння падають на добрий 
грунт. Папа просив також молодих 
людей, щоб були волонтерами, щоб 
бути в службі іншим людям, які 
цього потребують. Пригадав тут 
особу молодого чоловіка-студента, 
який був дуже заангажований 
у підготовленні СДМ в Кракові. На 
жаль, на місцяь до відкриття цього 
свята, помер. Називаючи цього мо-
лодого чоловіка нашим приятелем 
заохотив, щоб відкрити свої серця, 
тому що Христос подає кожному 
свою руку.

На завершення зустрічі Папа 
закликав молодь, щоб жити та ду-
мати за принципами, які подає нам 
Господь Бог. Це є головне завдання 
людини, і щоб ніколи не старіти 
в своїй совісті, а постійно плекати 
„молодий дух”. Тільки в такий спо-
сіб можемо свідчити про Бога, який 
є Богом життя.

СДМ закінчилися, але на свій 
спосіб мають продовжуватися. Но-
вим викликом хай буде участь у мо-
литовній зустрічі молоді з Європи, 
яку організує екуменічна спільнота 
з Тезе. Ця зустріч відбувається на 
зламі січня та грудня. З кінцем року 
молодь запрошує Латвія, а місцем 
зустрічі буде Рига. Хай наша молодь 
буде і там. Не змарнуймо цього 
часу. Проповідуймо з молоддю Іс-
уса Христа.

о. д-р Аркадій Трохановський

УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ ХРИСТОВІ * УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ ХРИСТОВІ * УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ ХРИСТОВІ

Українська молодь з Польщі з опікунами на СДМ.

IX З’їзд матуристів
— Краків 2016

У Кракові в днях від 30 вересня до 2 жовтня 2016 року відбувався ІХ З’їзд матуристів під 
гаслом «Учителю, що мені робити?». Молоді люди разом зі своїми катехитами проводили 
спільно час.

З’їзд почався в п’ятницю вечером і день 
закінчився спільною вечерею. В суботу 
після сніданку матуристи з опікунами 

подалися до до парафіяльної церкви Воздви-
ження Чесного Хреста. Там була відслужена 
Божественна Літургія, під час якої молодь 
мала нагоду скористати з таїни сповіді. Після 
Літургії о. Григорій Назар з Горлиць, коорди-
натор Світових Днів Молоді 2016 р., виголо-
сив проповідь про життєві вибори.

Після обіду всі переїхали до санктуарію 
Божого Милосердя в Лаґєвніках, де в греко-
католицькій каплиці Всіх Святих Українсько-
го Народу помолилися Молебнем до Божої 
Матері. Потім відвідали санктуарій святого 
Івана Павла ІІ, де молилися за мир в Україні.

Молитовно день закінчився Ісусовою Мо-
литвою в парафіяльній церкві. В неділю після 
Божественної Літургії наші групи поволі, за 
своїми розкладами, роз’їхались кожна в свою 

сторону.
Дякуємо усім осо-

бам, які підтрима-
ли нашу цьогорічну 
ініціятиву.

Запрошуємо вже 
на наступний рік усіх 
майбутніх матурис-
тів і їхніх катехитів 
до участі у Х з’їзді 
матуристів, який за 
планом відбудеть-
ся в перший веекенд 
жовтня 2017 р.

о. Богдан Крик,
о. Ярослав РоманПеред санктуарієм Божого Милосердя в Лаґєвніках.

Дорога Молоде!
28 грудня 2016 року почнеться 
європейська зустріч молоді ТЕЗЕ 
в Ризі — столиці Латвії, яка по-
триває до 1 січня 2017 року. Є це 
наступна нагода, щоб пережити 
і зглибити свою віру з молоддю різ-
них європейських країн. Подібно, 
як ми приготовляли себе на Світові 
Дні Молоді, які пройшли у Крако-
ві, так і тепер хочемо запросити Вас 
поїхати до Риги.

Вік учасників є від 16 до 30 року 
життя. Кошти: 50 євро (нічліг і хар-
чування). Кожний учасник буде 
мати викуплене страхування — 50 
зл. і кошт дороги — 200–230 зл.

При зголошенні просимо по-
дати: ім’я і прізвище, вік і адресу 

електронної 
пошти.

Заохочує-
мо нашу мо-
лодь взяти 
участь у цьо-
му виїзді. Всі охочі повинні зголо-
ситися до своїх парохів, або безпо-
середньо до о. Руслана Марцішака, 
а також через сторінку Młodzież 
Greckokatolicka на Фейсбуці. На цій 
сторінці будуть подані всі точні ін-
формації зв’язані з виїздом.

Термін зголошення до 15 листо-
пада 2016 року.

Від імені організаторів
тел. 505541758, e-mail: ruslik@o2.pl

Місто Риґа — столиця Латвії.
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У Ґданську посвятили
Сквер Хрещення Руси-України

Це була чергова подія, яка засвідчила кілька фактів: місто Ґданськ справді «вільне місто», 
в якому греко-католицька парафія та її храм мають своє, визнане і постійне місце; ми-
наючий Рік Милосердя ласкавий для греко-католиків у Польщі; невтомно будуємо імідж 
й відзначаємо велич далекоглядної політики великого рівноапостольного князя київського 
Володимира Великого.

Так ось посвяченням прицерковного 
майдану іменем Скверу Хрещення 
Руси-України закінчився празник По-

крови Пресвятої Богородиці, відсвяткова-
ний в неділю 16 жовтня у ґданській греко-

католицькій конкатедрі cв. Варфоломея 
і Покрови Пресвятої Богородиці. Чину по-
свячення довершив Вроцлавсько-Ґданський 
ординарій Володимир Ющак у сослужінні 
о. митрата Йосифа Улицького, ґданського 
пароха.

Довершився черговий етап розвитку па-
рафії, знаком чого було встановлення ми-
нулого року на її території та посвячення 
пам’ятника хрестителеві Київської Русі, кня-
зеві Володимиру Великому, проведенню ряду 
публічних зустрічей, літургій та конференцій 

за участю наукових авторитетів та реалізації 
книжкових публікацій на дану тему.

У проповіді під час празничної Боже-
ственної Літургії Владика Володимир від-
нісся до події з-перед віків, коли-то Пресвя-
тая Богородиця накрила своїм омофором 
Константинополь захищаючи його перед 
наїздниками. Її побачили під час благальних 
молінь св. Андрій з Єпіфанієм.

— Ця дійснність з-перед віків, — відзна-
чив Владика — актульна також сьогодні. 
Загорози і небезпек не бракує і правдопо-
дібно не бракуватиме їх до часу, коли існу-
ватиме людство. Сьогодні, коли слідкуємо 
за інформаціями зі світу, реально бачимо, 
що небезпеки не бракує. Йдуть війни, а ми 
задумуємося, чи не дійдуть вони до нас. 
Маємо у пам’яті двадцяті-тридцяті роки 
минулого століття і великий голодомор 
в Україні, пам’ятаємо про 1946 рік і львів-
ський псевдо-собор, знищення нашої Церк-
ви, маємо у пам’яті наше виселення у 1947 
році... Пам’ятаючи про сумне та жорстоке 
минуле, пам’ятаймо однак про єдність та 
молитву, в якій прибігаємо до Пресвятої 
Богородиці заносячи до неї всі наші нещас-
тя і потреби, що при Її заступництві ми як 
Церква, як народ не маємо чого боятися, бо 
Вона постійно з нами.

Посвячуючи сквер перед церквою Влади-
ки Володимир Ющак відзначив, що ця пло-
ща, для нас, що її можемо відвідувати у будь-
який час, може також бути місцем іспиту 
совісті, де «Ми повинні себе запитувати, що 
є з нашою мовою, що з пам’яттю про рідний 
край, цей найближчий, і цей заповітний. Та-
кож варто запитати про свою церковність, 
і своє майбутнє».

Традиційно, всіх присутніх, включно 
з єпископом і о. Митратом, після святкувань 
пригорнула місцева українська світлиця, де 
можна було і підкріпитися, і порозмовляти 
з прителями. (бт)

Владику Володимира Ющака вітають віряни ґданської парафії.

Парафіфяни слухають Слова Божого.

Після посвячення скверу.

Аксіос
Аксіос, тим словом, що з грецької мови, повторюваним чимало разів, і що значить гідний, 
сповіщаємо, що той, який приймає Тайну Священста, справді може виконувати службу Бо-
гові. На чому вона і полягає? Св. Василій Великий у 242 Листі пише ось так про священика: 
„Будьте лікарями для поранених і наглядайте за здоровими, виліковуючи тих, що хворі, 
а здорових, заохочуйте до належної віри”. Знов св. Іван Золотоустий пише так: „Священик, 
що приносить Безкровну жертву повинен бути такий чистий, наче б він стояв у самому 
небі посеред небесних Сил” (Про священство 3,4).

Про це все, що пишуть знамениті 
Отці Церкви, пригадали ми собі 3 
жовтня у білобірській церкві. В цей 

день Тайну Священства у санктуарії Різдва 
Пресвятої Богородиці прийняв о. диякон 
Павло Почекайло, який закінчив Греко-
Католицьку Семінарію та Католицькій Уні-
верситет у Любліні, а який походить з Члу-
хова. Після дияконату, що мало місце 14 
серпня, став катехитом в українській школі 
в Білому Борі.

У цей радісний день до церкви прибуло 
багато вірних з його рідної, та довколішніх, 
місцевостей. Прибуло також чимало свяще-
ників з Вроцлавсько-Ґданської Єпархії, а тор-
жество очолив Владика Володимир Ющак 
ЧСВВ.

Висвячення на пресвітера відбувається 
під час Божественної Літургії через покла-
дення рук єпископа і моління Церкви. Після 
Великого Входу, коли були принесені дари 
на престіл, о. митрат Богдан Галушка при-
вів о. диякона Павла до престолу, щоб цей 
отримав Тайну Священства. Тут перед Вла-
дикою диякон клякає похиливши голову на 
престіл. Тоді відбувається моління. Покла-
даючи руки на висвячуваного, єпископ при-
кликає на нього благодать Святого Духа. Так, 
висвячуючи пресвітера, єпископ молиться: 
«Божествення благодать, що завжди недужих 
оздоровлює і те, що їм недостає, доповнює, 
поставляє благоговійного диякона в пресві-
терство. Тож помолімся за нього, щоб зійшла 
на нього благодать Пресвятого Духа, і про-

мовмо всі: Господи помилуй». До 
молитви єпископа долучається мо-
ління Церкви, співаючи багаторазо-
вим кличем «Аксіос», коли зодяга-
ють висвяченого в священичі ризи. 
Тим спільнота стверджує, шо став 
достойним священичого служіння.

У проповіді Владика Володимир 
зауважив, що це Господь вибирає 
собі тих, які мають служити Йому та 

дбати за Його отару. Це завжди Та-
ємниця, чому Господь нас вибирає. 
Звісно, що люди є різними і це зале-
жить від осби, як вона буде співдіяти 
з Божою ласкою. Чи буде плекати те, 
що отримала, чи запропастить дар. 
Не можна забути, що кандидат до 
священства стає однак священиком 

Тайну Священста приймає о. диякон Павло Почекайло.

(Закінчення на 10 сторінці)
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Cвяткування 25-ліття Ювілею
Християнської Марійської Дружини

Спільне фото членкинь ХМД з Митрополитом Євгеном Поповичом 
і Архиєпископом кир Іваном Мартиняком та нашими душпастирями.

Почесні гості Огляду.

Поїздкою до Матері Божої „Милосердя Двері” в Санктуаріум у Ярославі в першу суботу 
жовтня було зреалізовано останню точку програми святкування 25-літнього Ювілею 
Християнської Марійської Дружини (ХМД), яка діє при Соборі Св. Івана Хрестителя 
у Перемишлі.

Від покликання Християнської Марій-
ської Дружини у 1991 році минуло вже 
25 років. Урочисті святкування Ювілею 

тривали три дні. Згідно з програмою, в день 
величавого свята Різдва Пречистої Діви Ма-
рії в Архикатедральному Соборі Св. Івана 
Хрестителя наш достойний гість Високопре-
освященніший Архиєпископ і Митрополит 
Перемисько–Варшавський Кир Євген Попо-
вич служив Архиєрейську Святу Літургію 
у співслужинні з Високопреосвященнішим 
Архиєпископом і Митрополитом Кир Іва-
ном Мартиняком та отцями: о. митратом 
Богданом Степаном, парохом, о. деканом 
Іваном Тарапацьким, о. канцлером Павлом 
Рогунем, о. Христофором Блажеєвським, 
парохом Ярослава та протодияконом Воло-
димиром Качмаром. Сповіддю служили о. 
Дмитро Лешко та о. Володимир Данилів. На 
Літургіїї були присутні Сестри Служебниці 
НДМ, Сестри Йосифітки зі Згромадження 
СЙОПДМ та семінарист Адріан Лихач і ві-
рні парафіяни.

Після Святої Літургії і проповіді, Митро-
полит Кир Євген вручив членкиням ХМД 
Ювілейні грамоти, а членкині, за довголіт-
ню душпастирську опіку своїм душпастирам 
склали подяку і вручили квіти.

Наступною точкою програми святкування 
була проща до Чудотворної Ікони БМ „Мило-
сердя Двері” у Ярославі. Вранці, в першу су-
боту жовтня, на Службі Божій перед прощею 
до Ярославської Чудотворної Ікони «Мило-
сердя Двері» членкині ХМД в молитвах про-
сили про Боже благословення для своїх ро-
дин, мир в Україні та цілому світі. Потім, під 
опікою пароха о. митр. Богдана Степана, всі 
взяли участь у прощі до Ярослава.

У Ярославі о. Христофор Блажеєвський, 
парох і опікун Чудотворної Ікони «Мило-
сердя Двері», сердечно привітав членкинь 
ХМД та усіх прочан, які перед Чудотворною 
Іконою Милосердя Двері молилися і співа-
ли пісні до Божої Матері: „Як гарно у храмі 
Твоїм Богородице”, „О Маріє Мати Божа...”. 
А до Ісуса: „Будь Благословенний Христе 

XVII Огляд
релігійної творчості

Можливо, що цього мабуть мало хто сподівався, а це дійсно, як досі був рекордний під 
оглядом кількості учасників, організований вже сімнадцятий раз, Огляд релігійної твор-
чості. Черговий раз в Комплексі шкіл з українською мовою навчання в Гурові Ілавецькому 
зустрілося більше 400 дітей і молоді, щоби спільно помолитися та запрезентувати перед 
ровесниками і публікою свої артистичні програми, темою яких були душевні переживання 
та рефлексії над Роком Божого Милосердя, що його обличчям стала ярославська чудот-
ворна ікона Брама Милосердя.

«Величає душа моя Господа»

Цьогорічний огляд, що відбувся в су-
боту 5 листопада, пройшов під кли-
чем «Величає душа моя Господа». 

Організували його Катехетична комісія 
Перемисько-Варшавської Архиєпархії УГКЦ 
та парафія Воздвиження Чесного Хреста 
в Гурові Ілавецькому. Всього у залі запре-
зентувалося 19 артистичних ансамблів, які 
разом з публікою утворили понад 500-осо-
бову молитовну спільноту, що дане свято 
розпочала від відспівання подячного Бого-
родичного гимну перед копією ікони Брама 
Милосердя. Ця ікона була також присутня на 
сцені під час цілого Огляду.

У вступному слові перед відкриттям 
Огляду о. декан Іван Лайкіш, парох гурово-

ілавецької парафії з радістю відзначив, що це 
велика потіха та надія, що з кожним роком 
тут появляється щораз-то більше учасників, 
які долають навіть сотні кілометрів, щоби 
побути разом. Це в прямому означає, що ідея 
огляду потрібна, пропонує цікаві теми й при-
мушує реалізувати переказ, завдяки якому 
уважний глядач дещо задумується над по-
точним життям.

На Огляд його учасники разом зі своїми 
опікунами та батьками приїхали з Лелькова, 
Кентшина, Асун, Срокова, Орнети, Ґодкова, 
Моронга, Видмін, Бань Мазурських, Циган-
ка, Ґіжицька, Пасленка, Ельблонга, Топшин, 
Варшави, Круклянок, Венґожева, Бартошиць, 
Ольштина та Гурова Ілавецького.

Закінчуючи свою програму, мо-
лодь з української школи в Гурові 
Іл. поставила перед іконою свічки, 
що стали вимовним символом по-
дяки за Рік Божого Милосердя від 
усієї нашої спільноти.

Після артистичних виступів від-
булася ще презентація мультфільму 
«Катедральний Собор в Перемиш-
лі» виготовлений українською Ані-
маційною компанією АРТ-ВІДЕО.

На закінчення заходу представ-
ник Митрополита кир Євгена По-
повича о. Ярослав Гостинський, 
ельблонзький вручив подячні гра-
моти катехитам й вихователям за 
гарне приготування дітей та мо-
лоді до виступів. Подякував також 
організаторам за проведення дуже 
успішного огляду.

Богдан ТХІР

Боже наш” і „ Наче повний голос 
дзвону...”

Важливою точкою програми 
були благальні молитви членкинь 
ХМД за мир у світі і Україні:
• до Фатімської Божої Матері
• до Святого Духа
• до Пресвятої Богородиці.

На кінець цих молитов прозву-
чала пісня-гимн „Боже вислухай 
благання...”.

Спільно з прочанами, перед Чу-
дотворною Іконою о. Богдан і о. 
Христофор відслужили Молебень 
до Ярославської Божої Матері «Ми-
лосердя Двері», і Молебень до Ісуса 

Христа. Відтак о. Христофор вручив 
усім зібраним прочанам посвячені 
пам’яткові іконки «Милосердя Две-
рі» і, зокрема, посвятив їх ново-
придбані образочки і вервиці.

На завершення прощі о. Хрис-
тофор Блажеєвський попросив 
усіх прочан до парафіяльного дому 
почастунок.

Милою атмосферою з пам’ят-
ко ви ми знімками завершилась 
остання точка програми святку-
вання 25-річчя діяльності Хрис-
тиянської Марійської Дружини 
у Перемишлі.

Катерина Козак

Виступають діти з Гурова Ілавецького.
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Саме завдяки цій святій милосердя Боже називають 
«польською спеціальністю». Відомий польський бого-
слов, знавець християнського Сходу о. проф. Вацлав 
Гриневич, вважає, однак, що цей культ має ознаки по-
верховості як щодо практик, так і у вченні. Каже він, 
що не має відваги молитися коронкою. Не хоче «вмов-
ляти Богові гніву і своєю молитвою умилостивлювати 
його», бо вірить у Боже милосердя і на нього воліє по-
силатися». Люблінський науковець вважає, що конче 
потрібно звертати увагу на контекст, в якому зростала 
Фаустина, бо релігійний світ, в якому її виховували, 
залишив на ній свій відбиток.

Чотирнадцять років тому в «Благовісті»(9/2002) пи-
салося про те в тексті «Традиція багата молитвою про 
милосердя». На відміну від політичного, економічного 
і багатьох інших аспектів, літургійний і духовний світ 
українців це не «лише напівфабрикат, лише сирий ма-
теріал, в якому може визріти нова альтернатива». Не 
потрібно альтернативи для Божественної Літургії св. 
Івана Золотоустого, в якій чуємо про Бога багатого 
в милість, милосердя і щедроти. Ніщо не перевершить 
візантійської гімнографії, яка не втомлюється оспіву-
вати Бога, котрий у воплоченні, смерті і воскресінні 
Ісуса виявив безмежне милосердя до грішників. Що 
кращого за Акафіст, в якому кличемо «радуйся, ниво, 
родюща багатство милосердя»? Коли це усвідомимо, не 
треба буде простягати руки, як по милостиню, до за-
хідних християн, чиї хресні дороги, вервиці і коронки 
мають вартість в добре структурованому латинському 
церковному світі.

о. Богдан Панчак

Зайві альтернативи
(Продовження з 3 сторінки)

Аксіос
(Продовження з 8 сторінки)

на вікі вічні. Має нести вірним Ісуса Христа, розгрішати 
їх, щоб були без гріху, допомагати хворим, терплячим, 
освячувати усе, чого доторкнеться. Щоб так було, му-
сить багато від себе вимагати, мусить вкласти в це слу-
жіння багато зусилля. Одночасно на тій дорозі не може 
бути сам, має відчувати підтримку вірних.

На закінчення літургії о. Павло подякував Владиці, 
священикам, своїй дружині та батькам і дідусям, а та-
кож усім хто прибув того дня до білобірської церкви. 
Отця Павла Почекайло з радістю також привітали свя-
щеники Вроцлавської-Ґданської єпархії у своій спіль-
ноті. Новий священик, це радість для цілої спільноти 
мирян та духовних осіб. Перед новоєреєм тепер час 
приміції. Оцю Павлові бажаю Божого благословення 
і хай Мати Божа провадить і оберігає від зла. Будь до-
брим знаряддям в Божих руках.

о. д-р Аркадій Трохановський

Вітаємо о. д-ра Мирослава Драпалу

з Ювілеєм 20-ліття 
священства!

Всечесний Отче Мирославе!

Двадцять років тому, 12 
жовтня 1996 р. Ви прийняли 

ласку єрейських свячень
з рук Владики Теодора 

Майковича.
Тоді Ви повністю віддали себе

на службу Христові та Його містичному тілу 
— Церкві. Це неперевершений дар для нашої 

спільноти у Польщі, за який висловлюємо велику 
вдячність і пошану.

Зокрема дякуємо Вам Отче за вірність
й жертвенну відданість Христові

та плекання молитовного й літургійного
життя у Лігницькій спільноті.
Дякуємо також за труд будови

і доглядання парафіяльного комплексу,
організацію численних парафіяльних

та єпархіяльних заходів,
душпастирську й катехитичну працю.

На дальше служіння бажаємо Вам
щедрих Божих Ласк, здоров’я, сили,

мудрості, радості та всього, що потрібне
для угодного, Божого життя.

Нехай Господь благословить Вас і скріпляє,
а Пресвята Богородиця завжди оберігає

під святим своїм покровом
на многії та благії літа!

Парафіяни з церкви Успення
Пресвятої Богородиці у Лігниці

Єпархіальний
художній біблійний конкурс для 

дітей та молоді у 2016/2017 р.
Правила конкурсу:
1. Художній Конкурс: „Біблійні оповідання з Книги 

Виходу”,
2. Мета конкурсу:

• поглиблення знання про Святе Письмо
• поглиблення християнського життя
• 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
• для учнів початкової школи — клас VI
• для учнів гімназії

4. Організатори та правила конкурсу:
• Конкурс відбувається за благословенням Вроц-

лавсько–Ґданського Єпископа Кир Володимира 
Ющака

• Організатори: Єпархіяльний Катехитичний Від-
діл та Душпастирський Відділ до справ дітей та 
молоді Вроцлавсько–Ґданської Єпархії

• роботи повинні бути самостійні, раніше не публі-
ковані, 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 пере-

слання робіт
• організатори застерігають собі право не поверта-

ти і публікувати конкурсні роботи
5. Призи:

• переможці конкурсів отримають нагороди фун-
довані організаторами

• переможці конкурсів отримають нагороди
• на з`їздах дітей у 2017 р. в Білому Борі та в Лігниці.

6. Час надсилання праць:
• виготовлені роботи слід надсилати до 1 травня 

2017 року за адресою:
ks. 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
о. д-р Ярослав Роман

VIІ Біблійна Олімпіада
Вроцлавсько-Ґданської Єпархії
з „Книги Виходу” Старого Завіту

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 Вроцлавсько-
Ґданської Єпархії.

Мета конкурсу:
• Поглибити знання про бібілйні події Старого 

Завіту.
• Показати вартості Святого Письма в житті 

людини.
• Поглибити віру та формувати християнську по-

ставу на підвалинах Божого Слова.
• Розбудити до більшого зацікавлення Святим Пись-

мом і активності на катехизі, у школі та вдома.

Етапи Біблійної олімпіади:
І етап — шкільно-парафіяльний:
1. Кожен парох отримає запитання до І етапу біблій-

ного конкусу.
2. У І етапі кожного учасника обов`язує:

• Знання з Книги Виходу, розділи 1–20.
• І етап провести до 30 березня 2017 р.
• Зголошення учасників:
• До 30 квітня 2017 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, катехиткі та 
вчителі української мови, щонайменше дві особи.

• Час призначений для відповідей — 45 хвилин.
• Переможців парафіяльного етапу належить зго-

лосити до о. д-ра Аркадія Трохановського.
• Конкурс відбудеться на основі Святого Письма 

Старого та Нового Завіту виданого видавни-
цтвом МІСІОНЕР з 2007 р. та найновіші видання 
видавництва МІСІОНЕР.

ІІ етар — Єпархіяльно-фінальний:
1. ІІ фінальний етап відбудеться в травні 2017 р. 

у Познані.
2. У ІІ фінальному етапі обов`язує учасників:

• Знання з Книги Буття, розділи 1–40,
• Загальна інформація про Книгу Виходу,

3. Учасники фінального конкурсу приїжджають на 
власний кошт.

4. Лауреати та учасники фіналу отримають нагороди.

Душпастирський Відділ до справ дітей та молоді
Вроцлавсько–Ґданської Єпархії
о. д-р Аркадій Трохановський

Катехитичний Відділ
о. д-р Ярослав Роман

Церква Архистратига Михаїла у Пєнєнжні.


