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Місячник Української Греко-Католицької Церкви в Польщі

Різдвяне послання

ХРИСТОС
РОЖДА ЕТЬСЯ!

Владик УГКЦ у Польщі
Всесвітлішим, Всечесним і Високопреподобним Отцям, Преподобним Монахам і Монахиням та всім вірним Української Греко-Католицької Церкви у Польщі.
Христос Рождається!
Дорогі Брати і Сестри!
В гимні «Єдинородний Сину», який
в Службі Божій співається від 535 року,
перелічується найважливіші правди віри
про Божий план щодо людини. Безсмертне
Слово Боже задля нашого спасіння зволило
прийняти тіло від святої Богородиці, незмінно ставши чоловіком. Друга частина
гимну починається так: «і розп’ятий був
Ти, Христе Боже». Ікона Різдва Христового є зображенням цих і тих слів. Син
Божий незмінно, тобто без жодної зміни,
цілісно, насправді став людиною. Про це
свідчить сцена купелі, яку видно в долішньому кутку ікони. Новонародженого Сина
Божого, як кожну дитину, купають. Форма
посудини, в якій це відбувається, нагадує
водночас хрестильницю і євхаристійну

чашу. Про розп’яття свідчить те, що розмальована на чорно яскиня народження
має форму могили, а пеленки Дитяти нагадують плащаницю. Св. Василій Великий в проповіді на Різдво вчить, що «Бог
прийшов у тілі, щоб убити смерть в ньому
приховану». «Незмінно ставши чоловіком, розп’ятий був Ти, Христе Боже», гимн
і ікона об’єднують незбагненні для розуму правди: про те, що «Всенепорочна, не
знавши мужа, породила тілесно без батька
сина, зродженого в вічності від Отця без
матері» (догмат 3-го гласу), і що розп’ятий
«смертю смерть подолав». Уособленням нашої безпорадності є св. Йосиф, який на іконі Різдва сидить затоплений в думках. Відповіддю на його і наші сумніви є стихира
(Закінчення на 2 сторінці)

Різдвяне Послання
єрархів Української Греко-Католицької Церкви
у Західній Європі
«З нами Бог! Розумійте народи
і покоряйтеся, бо з нами Бог
Всечесніші та всесвітліші Отці,
Преподобні Брати і Сестри в монашестві,
Дорогі Брати і Сестри!
Дві тисячі років тому наш Спаситель прийшов у світ непевності, страху, імперського насилля і воєн між народами. Христос
прийшов на землю Ізраїлю, де його люд
терпів від римського панування і зради
власних еліт. «І трапилося тими днями,
— вийшов наказ царя Августа переписати
всю землю» (Лк 2,1).

Вже з перших глав Нового Завіту дізнаємося про драматичні історичні обставини: переслідування з боку Ірода, вбивство
дітей, втеча до Єгипту. Розкривається таїнственний погляд на складну і суперечливу
історичну та людську дійсність: радість
пастушків, відвідини мудреців і їхні дари
в контрастному колажі з риданням матерів
Вифлеєму та безмірним страхом родини
з новонародженим немовлям, що змушена
покидати Батьківщину через смертельну
загрозу. «Ось Ангол Господній з’явивсь уві
сні Йосипові та й сказав: “Уставай, візьми
(Закінчення на 2 сторінці)

Всесвітлішому, Всечеснішому Духовенству!
Преподобним Монахам і Монахиням!
Дорогим у Христі Мирянам УГКЦ у Польщі!
Мир у Господі!
З нагоди світлішого празника Різдва Христового
та наступаючого Нового 2017 Року Божого
бажаємо усім Вам добра і миру у серцях, спокою, усіх благ
та Божого благословення у кожному дні Вашого життя.
Митрополит Євген Попович,
Владика Володимир Ющак
Митрополит пенсіонер Іван Мартиняк
Редакція БЛАГОВІСТА

СЛАВІТЕ ЙОГО!

Миколай, Різдво і Дім
Чому Бог став людиною? — на це запитання, здається, богослови дали вже
вичерпну відповідь, яка має багато відтінків. «Щоб спасти люд свій весь» —
проголошує коляда. Щоб «зотлілого Адама обновити», «наново створити
земнородних», «подати нам відродження», «оновити вселенну», «обожити
людство», «звільнити нас від безсловесності» — чуємо в гімнографії Різдва
Христового.

Т

ропар передсвяття Різдва зосереджується на відновленні
образу Божого: «Христос народжується, щоб підняти передше
упалий образ». Надбанням богословської думки є сьогодні вчення
про присутність образу Божого не
тільки у кожній індивідуальній людині, а й у спільноті людей. У Катехизмі
Католицької Церкви читаємо, що «образ Божий присутній у кожній людині. Він сяє у співпричасті осіб подібно
ло єдності Божих Осіб між собою»

(1702). Катехизм УГКЦ говорить, що
«образ Божий — основа не лише особової неповторності людини, а й людської спільноти» (132).
Ця присутність не може бути статичною. Або проявляється в тому
самому, що діється у Святій Тройці,
або її немає. Катехизм Католицької
Церкви вчить нас: «Існує певна подібність між єдністю Божих Осіб і братерством, яке люди повинні встано(Закінчення на 3 сторінці)

Різдвяне послання

Владик УГКЦ у Польщі
(Продовження з 1 сторінки)
з недільної утрені 5-го гласу. Порівнюється
в ній вихід Воскреслого з запечатаного гробу
до народження з Богородиці. Ангели не розуміли як Бог міг прийняти тіло, а сторожі
не чули, коли Христос воскрес, «бо це й те
було закрите для тих, що досліджують, але
тим що вірою поклоняються таїнству, явились чудеса». На іконі зусилля людського ума,
який хоче досягти Бога, символізують три
мудреці з дарами, що на конях піднімаються
вгору. Вони також передвіщають три жінки
мироносиці, які рано-вранці, наражаючись
на небезпеку, поспішатимуть до гробу, щоб
помазати тіло Розп’ятого.
Візантійські письменники
своє захоплення оновленням, яке принесло людству народження Ісуса, передають
багатьма словами: це новотворення, нове
сотворення, прикликання, новий Божий
творчий поклик, нетління і безсмертя, а також відродження. Але в прагненні виразити свою вдячність множенням слів, людина
остаточно доходить до визнання, яке чуємо
в Акафісті Пресвятій Богородиці: «Пісня
найкраща буде ніщо в порівнянні з багатством милосердя твого, і хоч принесемо
тобі, царю святий, стільки пісень, що зернин
піску, то не зробимо нічого достойного супроти тих дарів, які дав ти нам, що співаємо:
Алилуя». Вочоловічення Божого Сина, зціляючи людську природу, не тільки звільняє
її від гріха, але й дарує силу творити добро.
В передсвяття Різдва чуємо на утрені: «Неплідна на чесноти людська природо, радуйся
і ликуй! Христос бо йде, щоб тілесно народитися від Діви і вчинити тебе плідною на добрі
вчинки». Предметом глибокого іспиту совісті
мало б бути те, як радість святкування Різдва
перетворюється на добрі вчинки, не принагідні, на хвилі передсвяточних емоцій, але
регулярні, зроджені солідарністю з іншими,
незважаючи на їхню національність, расу
і сповідувану віру. В свято Різдва на утрені
називається нас «христокрасними людьми»,
які «удостоїлися Божого приходу» і «нині
втішаються знову буттям». Це ім’я не може
не мобілізувати до подвигу, надлюдських
зусиль: красою власного життя об’являти
Христа, бути його образом для інших.
Такий вимір універсалізму несуть наші
коляди, натхнене Святим Письмом, літургією та іконографією свідчення віри і любові
до Воплоченого. В коляді «Возвеселімся всі
разом нині» слово «всі» є лейтмотивом: «всі
утішайтесь», «весь світ відкупив», «торжествуймо всі купно щиро». І найважливіше
визнання: «которий весь світ спасе від ада,
через нього вічна всім нам відрада». Перед
очима автора цих слів мусила стояти ікона
Різдва Христового: Дитя Ісус в яслах, які нагадували саркофаг, в темному вертепі, який
прикликав біблійний образ шеолу-аду, місця
перебування померлих, стан розпачу і забуття. В коляді «Дивная новина» то Богородиця
висловлює волю загального спасіння: «Скажи, правосуде, де хто з вірних буде? Хай зі
Мною пред Тобою стануть всії люди, щоб
Тебе молити і Тебе просити, щоб Ти дав нам
в Своїм царстві во вік віків жити».

Універсальною має також бути свідомість,
що Син Божий народився в найжалюгідніших умовах. «Дивная новина: нині Діва Сина
породила в Вифлеємі, Марія єдина. Не в царській палаті, а межи бидляти, у пустині, у яскині, це треба всім знати». Причиною виняткового місця Різдва в духовному світі нашого
народу, який в своїй безмежній більшості
протягом століть зазнавав злиднів, була саме
ця свідомість: Бог став людиною подібною
до нас, бідною, виключеною, яку переслідували, змушуючи до втечі з рідного краю до
Єгипту. В буллі «Обличчя милосердя», якою
відкривався Рік милосердя, папа Франциск
написав, що в цьому святому році «ми зможемо пізнати відкриття сердець до всіх тих,
хто живе у найбільш безнадійних життєвих
периферіях, що їх так часто світ створює
драматичним чином». Безнадійні життєві
периферії — це землі, де точаться війни з зовнішнім агресором, це також країни, в яких
люди не вміють скинути з себе ярма минулого, яке душить їх корупцією і цинізмом еліт.
Такою периферією є, на жаль, Україна. Папа
Франциск втілив в життя свої слова про відкриття сердець: на його прохання проведено
збірку пожертв для України в усіх католицьких храмах Європи. І наші старання, щоб
прийти з допомогою тим, хто страждає внаслідок війни і кризи, не можуть закінчитися
з Роком милосердя. В останньому листі під
назвою «Милосердя і нещасна» єпископ Риму
написав, що «милосердя не може бути якоюсь дигресією в житті Церкви, але становить
саме її життя, роблячи видимою і відчутною
глибоку правду Євангелія».
Дорогі у Христі!
В новий 2017 рік увійдемо, знаючи з досвіду власного і наших братів та сестер, те, що
папа Франциск написав у буллі «Милосердя
двері»: «Скільки ж ситуацій невпевненості
й страждання у нинішньому світі! Скільки ж
ран на тілі багатьох, які вже не мають більше
голосу, бо їхній крик ослаб і згас через байдужість багатих народів». Але християнина
має супроводити свідомість, що з моментом
втілення Бог назавжди ввійшов в людську історію, а Христова Пасха, його страждання,
смерть і воскресіння, означає, що Бог «переміг начало і владу темряви» (молитва на Час
6-ий). Хай ювілеї, які святкуватимемо цього
року — 400-ліття Чину святого Василія Великого і 70-ліття провінції Сестер Служебниць — сповнять нас радістю і допоможуть
нам вчитися на добрих прикладах. 150-ліття
канонізації св. священномученика Йосафата
Кунцевича і 70-ліття смерті блаженного священномученика Йосафата Коциловського
хай пригадують нам, що наше існування як
Церква завдячуємо мучеництву і ісповідництву єрархів, священиків, монахів, монахинь
і мирян. Вони заплатили високу ціну за право на існування Греко-Католицької Церкви.
Не змарнуймо їхньої жертви!
70-ліття акції «Вісла»
застане нас в якісно новій ситуації. Разом
з нами, виселеними і нащадками виселених,
в наших храмах моляться брати і сестри
з України, заробітчани і студенти, для яких
Польща є тимчасовим або в перспективі постійним місцем життя. Ікона Різдва Христового, крім варіянту, який називається канонічним, в нашій традиції зазнала впливу
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західних мистецьких зразків. На
іконі з Гломчі, яка зберігається
в Історичному музеї в Сяноці, три
мудреці, які поклоняються Новонародженому, представляють три
покоління, символічно — людство
всіх часів. Хай в наших храмах, як
і на тій іконі з ХVII-го століття, поруч сивоволосих чоловіків і жінок,
яких 70 років тому дітьми вирвали
з рідної землі, стануть їхні діти,
люди в силі віку, та діти їхніх дітей,
внуки і правнуки, щоб всупереч
задумам очільників комуністичної
системи в післявоєнних роках і ворожості багатьох сьогодні не переривався ланцюг поколінь.
Всім Вам бажаємо миру і радості, за
словами коляди: «Пастиріям уподобімся, Рожденному поклонімся,
щоб ізволив мир нам дати, скорби
в радість преміняти — віруючим,
віруючим у нього». Нам самим,

священикам і семінаристам бажаємо сили, щоб наслідувати у непохитності блаженних священномучеників. Монахам і монахиням
бажаємо витривалості на обраній
дорозі подвигу, за прикладом святого Йосафата Кунцевича. Всім Вам,
Дорогі Брати і Сестри, хай Чудесний порадник подасть своє світло,
яке здатне розвіяти темряву і вселити надію.
Благословення Господнє на вас,
його благодаттю і чоловіколюб’ям.
+ Архиєпископ Євген Попович
Митрополит
Перемисько-Варшавський
+ Єпископ Володимир Ющак
Владика Вроцлавсько-Ґданський
Перемишль — Вроцлав,
Різдво Христове 2017 р. Б.

Різдвяне Послання
єрархів Української Греко-Католицької
Церкви у Західній Європі
(Продовження з 1 сторінки)
Дитятко та матір Його, і втікай до
Єгипту і там зоставайся, аж поки
скажу тобі, бо Дитятка шукатиме
Ірод, щоб його погубити» (Мт 2,13)
Син Божий не вибирав «спокійного» чи «легкого» часу, не шукав
можливості спростити свою місію.
Навпаки, Він увійшов в наш світ,
наш біль, наш переляк — цілих
народів та поодиноких, простих
людей — і навіки перемінив все
людство.
З нами Бог! Після Воплочення,
Смерті і Воскресіння Христа, вже не
володіє світом ні страх, ні смерть.
Ми врятовані від лиха. Ми можемо
з Богом стати і стояти понад грізним злом.
З нами Бог — відчуймо Його
присутність, яка звільнює від панування лукавства.
Навколо багато хаосу, шуму,
ерзацу, брязкоту, болю, несправедливості та страждань. Вони
причиняють неспокій душі, провокують свідому і несвідому боязнь.
В сучасному світі, де стає все менше стабільних орієнтирів, людина
відчуває глибоку самотність. Серед
буревіїв і потрясінь інформаційного суспільства, важко почути той
«лагідний вітерець», в якому гряде Господь, як колись до пророка
Іллі. Навіть старозавітній пророк
не відразу Його впізнав. А у світі,
що захоплений собою і сучасними засобами заглушує переляк,
біль, справжнє, таїнственне, нам
ще важче почути голос Бога, відчути Його. Бо наш Господь тихий.
«Він очеретини надломленої не
доломить, і ґнота тліючого не по-

гасить», — каже пророк Ісая (Іс.
42,3).
Христос приходить у тиші, ніжності та милосерді і нас до них закликає. Спаситель запрошує йти до
глибин, до правдивого. Не боятися
відкрити і відкритися на Таїнство,
зосередитися на найважливішому,
слухати, молитися, чувати.
У різдвяну ніч ми особливо, подитячому, маємо нагоду зустріти
таїнство тиші, у якій приходить до
нас Господь. У ніжності колядки,
у тихому світлі різдвяної свічки,
у родинній молитві та неспішній
Святій Вечері. Цінуймо цю різдвяну тишу і час буття разом, не порушуймо їх метушнею, непорозуміннями чи сварками.
Зупинімся. Замовкнім і вслухаймося. Вдивляймося в Таїнство.
Шукаймо правдивої радості та істинного щастя. Будьмо у ці дні з Богом і одне з одним. Будьмо… таки
з Богом.
Розумійте народи і покоряйтеся,
бо з нами Бог
Різдво Христове, історія Воплочення, ставить проблеми та
виклики, з якими зустрічається

«Так отже, дорогі мої Отці, зачнім обнову від св. Йосафата» Бл. мч. Йосафат Коциловський

Мощі св. Миколая
у церкві в Циганку
У суботу 17 грудня 2016 року до храму св. Миколая греко-католицької парафії в Циганку
впровадили мощі св. Миколая Мир Ликійського Чудотворця. Відбулося це на прохання пароха о. Павла Поточного, спрямоване до Глави і Отця УГКЦ Блаженішого Патріярха Святослава від 21 грудня 2015 року, за благословенням Високопреосвященішого Архиєпископа
Євгена, Митрополита Перемисько-Варшавського. Мощі святого передав Преосвященіший
Владика Іриней (Білик) з Риму.

О

фіційне передання мощей для нашої
парафії відбулося в Ярославі 19 серпня 2016 р. під час торжеств з нагоди
20-ліття коронації Чудотворної Ікони „Мило-

сердя Двері”. Тоді Блаженіший Патріярх Святослав передав їх на руки о. Павла Поточного
і п. Ольги Вербовської. В тому самому часі
Блаженіший Святослав освятив ікону святого Миколая з XVIII століття, яку до Циганка
передали пан др Станіслав Стемп’єнь і пані
Малгожата Давідюк з Перемишля.
Храмовий празник попередили дводенні
духовні вправи. Реколекційні науки виголосив о. Марюш Дмитерко. У своїх науках
отець зокрема відзначив значення святого
Миколая для проповіді правди про Божество Ісуса Христа, який воплотився в людське тіло. Також звертав увагу на факт, що
„споживацький світ пробує відірвати святого

Празничну літургію очолив о. митрат Андрій Сорока.

(Закінчення на 10 сторінці)

сучасна Європа, та біль війни, який переживають Україна, Близький Схід, Африка,
у іншу, Божу, перспективу. Бог забажав стати Людиною у нашому недосконалому світі,
щоб преобразити його. Ми також покликані
його преображати — огортати підтримкою
і молитвою бідних та самотніх, допомагати
тим, хто страждає від війни, переслідувань
та інших небезпек.
Дитятко з Матір’ю та Йосифом були «біженцями» в Єгипті. Зараз в світі нараховують 65 мільйонів вимушених переселенців
та біженців. Серед них до двох мільйонів
громадян України, внутрішніх переселенців,
що втекли від воєнних дій на сході України.
Вони покинули рідних, домівки, друзів, все
попереднє життя, бо небезпека вища, ніж
страх перед невідомим. Десятки тисяч українських військових і сотні тисяч мирних
мешканців сірої зони на Донбасі зустрічатимуть це Різдво як Богородиця з Обручником
Йосифом — в убогих стаєнках, окопах і польових умовах. Для багатьох родин, традиційне вільне місце за свят–вечірнім столом
промовлятиме трагічною відсутністю, яку заповнити може лише присутність Божа, а саме
її ми разом святкуємо.
Бог у цьому Різдві з кримчанами, бо наш
Крим терпить від переслідувань, порушень
прав людини. Він з військовополоненими,
заручниками та в’язнями сумління.
Посеред нас також немало тих, хто переживає складні особисті обставини, почувається забутим і покинутим. В західній Європі
є до двох мільйонів економічних мігрантів
з України, теж вимушених, бо в пошуках заробітку українці покидають своїх рідних,
відчувають відчуженість, залишеність, непевність у майбутньому.
Труднощі та виклики переживають не
лише новоприбулі, а також ті, кого предки
давно покинули Україну і кого Батьківщиною
стали країни Західної Європи. Протягом ХХ
століття українці здобули надзвичайно багато — численні організації та інституції допомагали збирати в розсіянні сущих вигнанців,
творити унікальний простір збереження та
розвитку української культури та ідентичності. І з часом надати неоціненну допомогу
землі наших батьків, коли та здобула неза-

лежність. Зараз ми бачимо як багато з цих
інституцій занепадають, втрачають минулу
славу, а з кожним поколінням зростає асиміляція. Як зберегти свою ідентичність і віру?
Як передати їх дітям? Як не розчинитися
в океані рас і народностей? Однак, і не законсервувати себе та не перетворити живу віру
і давні звичаї на музейні? Як оживити наші
інституції, щоб вони відповідали на сучасні
потреби? Як промовляти до світу, щоб ті, хто
вибрав належати до нашої Церкви, не будучи
українцями, відчували себе її частиною? Як
запросити до нашого вертепу усіх — зі сходу і зі заходу, з півночі та з півдня? Відповіді на ці запитання мусимо шукати разом,
у молитві, яка завжди дає натхнення і зцілює,
у Різдві, що об’єднує — убогих пастушків та
мудреців, людей та звірів, небо і землю.

Сьогодні до усіх нас приходить Христос,
і усім звіщається добра звістка. Будьмо благовісниками одне для одного, ділімося з кожною людиною теплом, світлом і таїнством.
З усіма нами є Бог!
† ПЕТРО (Крик),
Апостольський Екзарх для українців
у Німеччині і Скандинавії
† ГЛІБ (Лончина),
Єпископ Єпархії Пресвятої Родини
в Лондоні, Апостольський Візитатор
для українців в Ірландії
† ДІОНІСІЙ (Ляхович),
Апостольський Візитатор
для українців в Італії та Іспанії
† БОРИС (Ґудзяк),
Єпископ Єпархії св. Володимира в Парижі,
Апостольський Делегат у Швейцарії
і країнах Бенілюксу

Храм у Циганку постійно ремонтований повертає до первісного вигляду.

Миколай, Різдво і Дім
(Продовження з 1 сторінки)
вити між собою у правді та любові»
(1878). Наприкінці 2016-го року
слова про братерство між людьми
у правді та любові звучать як провокація. Адже настав час постправди
і егоїзму, час загострювання поділів
і заперечування сенсу солідарності.
Інколи потрібно свідчення когось «ззовні», щоб усвідомити вартість власної спадщини. На одному з українських порталів молода
дівчина «із територій по східний
бік Збруча», яка з сімнадцяти років весь час мала зв‘язок із західними українцями — «гуртожицька
сусідка-львів‘янка, перше коханнятернополянин, просто друзі — дрогобиччани, коломийчани», — пише
про вплив, який справила на неї
Галичина. «Цей край — підсумовує вона — дозволив мені повірити у святого Миколая, дав пізнати
інше Різдво, дав відчути Дім».
В її родині не було вітань і подарунків на Миколая, святкування
Різдва полягало у варенні куті і накриванні на стіл, в неділю не відвідували богослужінь. Західноукраїнська традиційність, з якої дехто
іронізує, «дає орієнтир, стрижень,
може, подекуди навіть вирівнює
дороги. У сакральній традиції є те,
що підносить (ідеться про віру), але
водночас є й те, що раціоналізує,

заземлює (у доброму сенсі слова),
показує, на чому стоїш і на що слід
стати. Іншими словами, традиція
дає ґрунт для доброго розростання
коріння, а від цього — розростаються й крони».
Сімдесять років тому наші батьки і діди востаннє перед виселенням святкували Різдво на рідних
землях. Для тоталітарної держави,
ідеологію якої щодо меншин реанімують сьогоднішні польські прихильники моноетнічної держави,
«Вісла» мала стати тим, чим Збруч
був в часах Совєтської імперії —
межею, за якою українство і грекокатолицизм підлягали скасуванню. Таке не сталося. Традиція дала
ґрунт для доброго коріння, з якого
розрослися крони церковних куполів. Але змагання триває. Харківський єпископ Ігор Ісіченко так
бачить наші ризики і шанси: «Перетворення парафії на осередок опору
асиміляції, острівець національної
культури в чужому морі, може загнати її в глухий кут повільного, але
неминучого згасання. Але модель
етноконфесійної репрезентативи,
центру інтеґрування української
громади східного обряду в поліетнічний суспільно-культурний контекст як ориґінального феномену,
що додає неповторних барв мультикультурному суспільству, здається
плідною й доволі перспективною.
За однієї умови: якщо вдасться подолати комплекси меншовартості
й спокусу марґіналізації».
З нами Бог!
о. Богдан Панчак
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Пам’ятник

Богдану-Ігорю Антоничу*
у Львові
Довго очікуваний пам’ятник видатному українському поету 20–30 рр. минулого століття
нарешті встановили у Львові в неділю 20 листопада на вул. Городоцькій, біля цирку. Це
перший в Україні пам’ятник поету (якщо не рахувати того, що колись стояв на його могилі
на Янівському кладовищі).
Авторами скульптурної композиції, яка
включає в себе не тільки саму скульптуру, але
й сквер навколо неї, це митецький колектив
у складі: скульптор В. Одрехівський, архітектори Д. Белах, Л. Лібич, О. Матушков.

Пам’ятник Антоничу у Львові.
Виступаючи зі словом дперед згромадженими львів’янами, представниками міської
влади, митцями, шанувальниками поезії Антонича, владика Венедикт, єпископ-помічник
Львівської архиєпархії УГКЦ, відзначив: «Торік ми посвячували пам’ятник Митрополиту
Андрею, цього року посвячуємо пам’ятник
для Богдана-Ігоря Антонича. Чому ми ставимо ці пам’ятники? Коли дивитись на їхнє
життя, ці пам’ятники їм вже не допоможуть

і не додадуть. Вони що зробили, те зробили.
Ці пам’ятники є важливі для нас. Сьогодні,
коли ми згадуємо особу Богдана, він мав надто коротке життя. Думаю, що більшість з нас
старші за нього. Але за 28 років свого життя
він зробив достатньо багато. Кожний з нас
має унікальне життя. В цьому унікальному
житті він був особою ніжною, тендітною,
делікатною, милосердною, але з іншого боку,
у трудних, складних ситуаціях, міг поступати
принципово і дуже твердо, бо жив правдою.
Цією правдою був Бог, він цю правду почерпнув в родині, бо його батько був священиком.
Хай цей пам’ятник буде для нас усіх сьогодні
згадкою, що наше життя Бог дав нам, щоб ми
у цьому житті також щось зробили, бо воно
швидко пробігає. Дивлячись на цю постать,
радіємо, що в нашому народі були такі герої,
такі особи. Час війни сьогодні показує, що
вони є. Ці риси героя, риси святі та праведні, кожен з нас має в себе добувати і ними
жити»[…].
Варто нагадати, що свого земляка раніше
вшанували брати-лемки й встановили йому
пам’ятник в рідному селі Новиця, в місці, де
стояло колись приходство і де він народився
(сьогодні тут, у ново збудованому домі, щорічно відбуваються молодіжні табори грекокатолицької молоді «Сарепта»).
Богдан-Ігор Антонич помер 6 липня 1937
на 28 році життя. Похоронений на Янівському кладовищі у Львові, де навчався на гуманітарному факультеті Львівського університету за спеціальністю польська філологія.
Могила затратилася у роки військових лихоліть і була віднайдена у 60-х роках подружжям письменників Ірини та Ігоря Калинців.
Вони встановили дерев’яний хрест, який
простояв на могилі до 1989 року, коли тут
встановили пам’ятник авторства львівського
скульптора Теодозії Бриж (цього пам’ятника
на початку 2000-х років вже не було).
На постументі надмогильного пам’ятника
можемо прочитати фрагмент поезії:
Зелений Бог буяння й зросту
Зітре на попіл мої кості,
Щоб виростало, щоб кипіло
П’янких рослин зелене тіло.
Хто ти, що клониш чола куряв,
Вогонь, чи Бог, чи птах, чи бурчя?
На відкритті пам’ятника поету на сквері перед будинком львівського цирку в неділю 20
листопада забракло п. Ігоря Калинця (його
дружина п. Ірина померла у 2012 р.).
* Богдан-Ігор Антонич

Пам’ятник Антоничу в Новиці.

Народився 5 жовтня 1909 року в селі Новиця Горлицького повіту на Лемківщині. Його
батько — греко-католицький священик Василь Кіт, що змінив прізвище незадовго перед народженням єдиного сина. Дитячі роки
Антонича припали на час Першої світової
війни, коли його батьки були змушені 1914
року переселитися до Відня, а 1919 року — на
Пряшівщину, до Чехословаччини.
Із середини 1920-х років жили в с. Бортятин (Львівська обл). Хлопець спочатку навчався вдома, а з 1920 року — у Сяноцькій
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Могила поета на Янівському кладовищі у Львові.

Новиця. Тут колись стояла рідна хата Антонича.
гімназії, яку він закінчив 1928 року. із загальними філологічними студіПісля закінчення гімназії Богдан- ями і поетичною творчістю АнтоІгор вступив на гуманітарний фа- нич багато уваги приділяв оволокультет Львівського університету дінню українською літературною
за спеціальністю «Польська філо- мовою.
логія» (1928–1933 рр.). Паралельно
Поет друкував твори у журналах різних політичних спрямувань
(«Вогні», «Дзвони», «Вісник», «Назустріч», «Наша культура», тощо).
Перша збірка поезій Б.-І. Антонича «Привітання життя» вийшла 1931 р., коли авторові було
22 роки. Згодом з’явилися ще дві:
«Три перстені» (1934 р.) та «Книга
Лева» (1936 р.). Уже після смерті
поета побачили світ «Зелена Євангелія» (1938 р.) та незакінчена збірка «Ротації» (1938 р) Б.-І. Антонич
добре грав на скрипці, компонував
музику, малював. У приватному
житті він був малоговірким задумливим самітником, так і не встиг
одружитися.
Церква-каплиця у Новиці.
(ред)

Нагорода ім. Єжи Ґєдройця
– Мирославові Мариновичу
Спеціаліст з історії України та польсько-українських відносин Боґуміла Бердиховська та український публіцист, громадський діяч, члензасновник Української Гельсінської групи, віце-ректор Українського
католицького університету у Львові Мирослав Маринович отримали
нагороду ім. Єжи Ґєдройця.

Н

агороду було створено
у першу річницю смерт і Є ж и Ґє д р ой ц я р е дакцією щоденного часопису
«Rzeczpospolita». Її вручають за дослідження спадщини паризького
часопису «Kultura», який був важливим осередком польської еміграції, а також за творче продовження
місії Єжи Ґєдройця у науці.
Цього року нагороду отримали спеціаліст з історії України та
польсько-українських відносин

Боґуміла Бердиховська і видатний
український інтелектуал, публіцист,
перекладач, педагог, громадський
діяч, а також проректор Українського католицького університету
у Львові Мирослав Маринович.
Минулого року лауреатами нагороди ім. Єжи Ґєдройця був литовський поет і есеїст Томас Венцлова
та Інститут Великого Князівства
Литовського з Каунаса, передає
«Польське радіо».
(рісу)

Пам’яті о. Маркіяна
Шашкевича
23 листопада у с. Підлисся, що на Золочівщині відзначено 30-ліття з часу відновлення та
відкриття садиби-музею о. Маркіяна Шашкевича. На святкування прибули делегації від
Львівського національного університету ім. І. Франка, Громадської ради «Святий Юр»,
Львівської організації спілки письменників, Комісії у справах мирян Львівської Архиєпархії
УГКЦ, Союзу Українок, численна делегація з Бережанщини, студенти та учнівська молодь.
Попри не надто сприятливу для такого заходу погоду і певну «традиційність»
в організації дійства все ж вийшло воно подомашньому затишним і мабуть нікого з присутніх не залишило байдужим. Розпочалося
святкування спільною молитвою, яку провів
ігумен Підгорецького (Плісниського) монастиря ЧСВВ отець Віталій Батіг.

Отець Маркіян Шашкевич.
У виступах представників делегацій, письменників, науковців і усіх бажаючих зокрема було наголошено на важливості збереження і популяризації меморіальних місць

пов’язаних з духовними та національними
провідниками українського народу. Бо саме
вони є тими вічними джерелами, які живлять
цілющими водами національну ідентичність
та свідомість українця. І кожен, хто наважиться підняти руку навіть на найменший
здавалось «провінційний» музей свідомо чи
несвідомо чинить як руйнівник Української
Держави.
Роль о. Маркіяна для Галичини та України мабуть важко переоцінити. У ті часи коли
нація після пів тисячоліття бездержавного
існування, внаслідок тотальної полонізації
на Заході та русифікації на Сході України
практично повністю втратила еліту, освічені шляхетські та боярські роди, опинилась
на межі зникнення, саме такі Богом послані
провісники як о. Маркіян стали порятунком
і прихистком давнього і великого європейського народу.
Так, він був не один, чимало священиків
Української Церкви тоді задавало собі це запитання: «хто ми, якого роду?» Не так давно
на Самбірщині у с. Дроздовичі було посвячено камінь під спорудження пам’ятника ще
одному провіснику і національному пробудителю Галичини о. Івану Могильницькому.
І власне саме вони, невтомні та всеціло віддані служінню Богові і своєму упослідженому
але гордому народові священики та духівники підготували ґрунт для приходу великого
пастиря і провідника української нації та
великого приятеля усіх уярмлених народів
праведного Андрея Шептицького.
З. Боровець

Поминальну літургію очолив отець Віталій Батіг ЧСВВ.

Фрагмент драми основаної на життєвому шляху о. Шашкевича.

Учасники свята.

Вшанування пам’яті
о. Михайла Вербицького
У цьому році — 10 грудня — відбулися поминальні врочистості з нагоди 146-oї річниці
смерті видатного композитора, священика, громадського діяча, автора Державного Гімну
України — отця Михайла Вербицького (помер 7.12.1870 р.). Також в цьому році врочистості
мали глибокий зміст, усі прочани заносили свої молитви за священика і композитора Михайла до Бога та за свою Батьківщину, за мир і єдність у народі. Ця палка молитва стала
символічною, тому що лунала з місця, де народилася мелодія державного гимну України.
До Млинів приїхали люди з України: Львівщини, Яворівщини, а також з перемиського
деканату: Ярослава, Хотинця, Гаїв та Поздяча.
О 12.00 год. в церкві Покрови Пресвятої
Богородиці священики відправили панахиду
(о. митрат Богдан Степан — протосинкел, о.
Павло Рогунь — канцлер і парох Млинів, о.
Іван Тарапацький — парох Любачова, Гребенного та Дев’ятира та о. Андрій Чорний.
Після процесійної ходи, в каплиціпантеоні усі делегації з Польщі та України поклали вінці та квіти до пам’ятника
композитору.

Отець Михайло Вербицький.

* Отець Михайло Вербицький — нар. 4
березня 1815 у с. Явірник Руський, нині ґміна Бірча, Перемиського повіту. Пом. 7 грудня
1870 с. Млини, нині ґміна Радимно. український композитор, хоровий диригент, священик УГКЦ, громадський діяч.

Поминальна літургія в церкві в Млинах. Фото Я. Данило.

На могилі о. Михайла Вербицького. Фото Я. Данило.
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Свят-вечір в Білому Борі
Різдво Христове це свято повне любові, братерства та радості. Серед християн воно
збуджує особливий зв’язок і почуття спільноти почерез переживання істини про втілення
Слова Божого і сходження Сина Божого на землю. Клімат Різдва спричинює, що люди в цю
особливу ніч хочуть бути поруч себе, щоби разом її пережити в сімейній атмосфері.
Tакі почуття, як і щороку, гарантував нам
Свят-вечір, який був проведений 20 грудня 2016 р. у світлиці гуртожитку в Білому
Борі. Численно прибулих гостей, працівників школи і гуртожитку, а також випускників привітав директор школи п. Андрій
Дрозд, а серед них були присутні: о. мітрат
Богдан Галушка (Кошалін), о. мітрат д-р Стефан Батрух (Люблін), o. декан д-р Аркадій
Трохановський (Валч), o. декан д-р Ярослав
Poман (Щецінек) та місцевий парох o. Марюш Дмитерко, який всім бажав відкрити

серця на прихід Ісуса Христа, о. Павло Почекайло — катехит у білобірському ліцеії та
с. Меланія Кузьо.
Кожен цього вечора мав можливість почути колядки у виконанні хору Джерело під
диригуванням Юстини Москалик, щоб потім спільно колядувати. В програмі був також
Вертеп у виконанні ліцеїстів, який підготувала Марія Мандрик-Філь. Час пройшов дуже
швидко в теплому, радісному, святковому
настрої…
о. Павло Почекайло

Учасники білобірської зустрічі.

Горіюча свіча пам’яті
Запаленням о год. 16.00 свічі пам’яті та поставленням її на підвіконнику свого дому українці на материку, а також країнах поселення вшанували невинні жертви Великого Голоду
та політичних переслідувань, які мали місце на зламі 1932–1933 рр.
Штучний голод (в час коли Радянський Союз
експортував найбільше у світі збіжжя) виник
як результат доцільних адміністративних заходів тодішньої влади, які проявлялися примусовим впроваджуванням політики насильної колективізації рільництва та відбирання
селянам накинутих обов’язкових контингентів збіжжя у вимірах, що ніяк їх виконати не
було можливо.

Співає хор Джерело під диригуванням Юстини Москалик.

День Пам’яті відзначується від 26 листопада 1998 р. Згідно з указом Президента
України це повинна бути четверта субота
листопада.
Запалена свіча пам’яті появилася також
у багатьох вікнах в Польщі.
Коли ціла Україна та діаспора молилася
у наміренні жертв Великого Голоду, наслідки якого реально відчутні до сьогодні, як
же дивно й неправдоподібно звуяать слова
митрополита Онуфрія, одного з очільників
Укрїнської православної церкви московського патріярхату: «Голодомор — это было вразумление, усмирение со стороны Господа нашей гордыни, которая восстала против себя
самой, против бытия человека. Есть такое
украинское выражение, немного вульгарное
— катюзі по заслузі. Мы получили то, что
заслужили».
Отже, ми були справедливо покарані,
а Сталін був Господнім бичем!!!
Богдан Тхір

Учні української школи в Бартошицях зі своїми вчителями.

Поетичне слово,
що не знає границь
Був це зорганізований вже двадцять другий раз конкурс українсьої дитячої поезії. Задуманий перед роками як місецвий, з плином літ перетворивася у повітовий і вже з немалою
кількістю учасників та їхніх вчителів і вихователів. Це факт, що може тільки радувати.
Проведений 2 грудня Повітовий конкурс
української поезії в приміщеннях Комплексу шкіл з українською мовою навчання
в Гурові Ілавецькому зібрав всього більше
вісімдесяти школярів зі шкіл в Бартошицях,
Топшинах, Кандитах та Гурові Ілавецькому
(в основному діти з пунктів навчання української мови).
Від імені організаторів прибулих на конкурс привітали директор Ольга Сич та директор Дарій Гаврилець.
Перед поважною комісією діти запрезентували свої драматичні спроможності у трьох
вікових категорія декламуючи перед згромадженими різні видм дитячої поетичної клсики, але й зовсім нові, «свіжі», поезії.

Тут зразу стало очевидним, що вчителі,
готуючи своїх учнів до конкурсу, задбали,
щоби репертуар був як найкраще підібраний
до індивідуальних можливостей та якомога
найкраще представлений.
Цікаво, що зі сцени можна було також почути польську поезію у чудових перекладах
на українську мову, що буквально засвідчило присутнім про поетичне слово, яке не
знає границь. Так отже, діти читали поезію
Бжехви, Тувіма, Конопницької (класиків)
виявляючи при тому немало акторських здібностей. Це дуже цікавий досвід, коли відомі з початкової польської школи, в якій ми
всі навчалися, вірші звучать іноземною (тут:
українською) наприклад:
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Конкурс згромадив більше вісімдесяти учасників.
Żaba
Pewna żaba Była słaba
Więc przychodzi do doktora
I powiada, że jest chora.
Doktor włożył okulary,
Bo już był cokolwiek stary,
Potem ją dokładnie zbadał,
No, i wreszcie tak powiada.
Жаба
Та й заслабла.
Тож, до лікаря побігла,
Стогне: «Мабуть захворіла»!
Окуляри той поправив,
Бо старим був, хоч і бравим,
Й каже, як оглянув хвору,
З пальцем, піднятим угору.

Конкурс, як і велить роками
освячена традиція, окрашений почастунком про який подбали організатори в перерві, коли комісія
радила, закінчився нагородженням
найкращих виконавців, розданням
грамот, в тому числі й вчителям за
немалий вже в сьогодніших умовах
труд навчити читати і ще розуміти
поезію творену українською мовою,
до того ще викладену на папері чи
екрані комп’ютера поволі призабуваною кирилицею. 
(бт)
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В пам`ять покійного Миколая Синовця

Спортивні змагання
у Білому Борі
У суботу 3 грудня 2016 р. в Білому Борі відбулася чергова „Парафіяда” Вроцлавсько–Ґданської Єпархії для кошалінського та слупського деканатів. Відбулися тут, отже, XIV футбольні змагання з міні-футболу для хлопців та дівчат. Одночасно були проведені змагання
в настільному тенісі.

У

цьому році змагання були виняткові.
Організатори присвятили їх 17-річному Миколі Синовцю з Ґданська, який
траґічно згинув 22 квітня 2016 р., а який брав
участь минулими роками в нашій Парафіяді. На початку змагань о. Аркадій Трохановський попросив всіх проо хвилину мовчання
в пам`ять покійного Миколи. Опісля коротко
про хлопця розповів його катехит пан Роман
Левосюк.
У Білому Борі в змаганнях взяло участь
17 команд у двох категоріях: молодшій та
старшій.
У молодшій заграло 12 команд поділених
на три групи. Команди заграли між собою
а у фінальному турнірі змагалися переможці
з кожної групи. Кінцева черговість була слідуюча: 1. М`ястко, 2. Білий Бір І, 3. Битів І,
4. Битів ІІ, 5. Слупськ 6. Ґданськ, 7. Старґард
Щецінський — Інсько, 8. Білий Бір (дівчата),
9. Щецінок, 10. Битів ІІІ, 11. Збірна команда
(Свідвін-Валч) 12. Білий Бір ІІ.
У цій групі додаткову нагороду признано
дівчатам з Білого Бору. У фінальному матчі
команда з М`ястко перемогла Білий Бір 1:0.
З черги в старшій групі у змаганнях взяло
участь 5 команд. Черговість була слідуюча 1.
Білий Бір І, 2. Ґданськ, 3. Білий Бір ІІ, 4. Колобжег, 5. Білий Бір дівчата. Найбільше емоцій
викликав повторений другий матч у фіналі
поміж командами з Ґданська та Білого Бору
І. Треба було серії штрафних, щоб виділити
переможця змагань у старшій групі. Окремо
нагороджено команду дівчат з Білого Бору.
Команда з Ґданська отримала пам’яткові
сорочки-футболки.
Кожна команда в нагороду отримала м`яч,
кубок та медалі.
Індивідуальні вирізнення у молодшій групі — найкращий бомбардир: Петро Орини
— Білий Бір, Терек Григорій з Битова, Моронь Микола зі Слупська, Янковський Ігор
з Битова та Миколай Мриглід зі Старгарду.
Організатори Парафіяди признали також
нагороди воротарям. Найкращі воротарі репрезентували команди: Білий Бір І, М`ястко,
Битів. У молодшій групі вирізнено також
наймолодших хлопців з парафії Свідвін.
Індивідуальні вирізнення у старшій групі: найкращий бомбардир: Сокан Станіслав

з Білого Бору, Пенар Лука з Ґданська, Андрусіечко Ігор з Білого Бору ІІ та Домбровскі Радослав з Ґданська. Нагороди отримали також
найкращі воротарі з Білого Бору І, Ґданська
та Білого Бору ІІ.
У молодшій та старшій групі признано
перехідний кубок фундований Єпископом
Вроцлавсько — Ґданської Єпархії Владикою
Володимиром Ющаком. Ці кубки отримали
найкращі команди тобто з М`ястка та Білого
Бору І.
В індивідуальних змаганнях в настільному
тенісі, які провів о. Руслан Марцішак черговість була ось така:
В першій групі (хлопці): 1. Семен Вуйцік
з М`ястка, 2. Петро Оринич з Мєндзибожа,
3. Петро Тжецінський з М`ястка.
В другій групі (дівчата): 1. Даря Водзінська
з Білого Бору, 2. Анна Облазницька з Білого Бору, 3. Альона Савчук з Білого Бору. Тут
також переможці отримали нагороди: кубки,
медалі та танісні ракетки.
Організаторами Парафіяди були: Душпастирський Відділ до справ Дітей/Молоді та Катехитичний Відділ Вроцлавсько — Ґданської
Єпархії а також греко — католицька парафія
в Білому Борі.
Фундатори нагород: Уряд Гміни та Міста
Білий Бір, німецька добродійна організація
Реновабіс, Молодіжний Фонд Вроцлавсько–
Ґданської Єпархії (з пожертв зібраних під час
душпастирських відвідин), парафія Білий Бір
та усі греко-католицькі парафії, які взяли
участь в змаганнях. Наші змагання попровадили професійні судді з Члухова.
Дякую всім отцям, що приїхали з кошалінського та слупського деканатів, суддям,
опікунам та батькам і надіємося, що через
рік буде нас більше. Це був добре проведений час. Спільні зустрічі священиків, батьків,
опікунів та дітей і молоді. Такі інтеґрацийні
зустрічі дозволяють пізнавати себе та є нагодою прислухатися до голосу батьків, які
з великим вдоволенням приймають такі заходи організовані Церквою. Усіх об`єднала
спільна знімка та обід на завершення спортивних змагань. До чергових змагань і хай
перемагають найкращі!
о. Аркадій Трохановський

Учасники „Парафіяди” Вроцлавсько–Ґданської Єпархії
для кошалінського та слупського деканатів.

Для найкращих — спортивні трофеї.

Молитва на Різдво Христове
митрополита Андрея (Шептицького)
Єдинородний Сине Бога Живого,
правдивий Боже, Котрого Божим
Словом і Божим Сином й Божою
Мудрістю називаємо. Ти, що для
нашого спасіння, з любови до нас
схотів прийняти людську природу
в лоні Пресвятої Невісти — Пречистої Діви Марії, принимаючи
людську природу, зійшов з неба
на землю, стаючи правдивим чоловіком, щоб нас спасти з убогими
пастирями і з ученими мудрецями,
Поклоняємося Твоєму святому
Народженню з Дівиці в Вифлеємі у вертепі, віддаємо Тобі поклін
Богопочитання та дякуємо Тобі цілим серцем за ту безконечну Твою
любов, що привела Тебе до нас,
нужденних.
Дякуємо Тобі за всі неоціненні
дари, що їх Ти нам з неба приніс, за
науку св. Віри, за св. Таїнства, за св.
Церкву, за Божу благодать, за надприродні чесноти, що їх вливаєш

в наші душі, за кожне добре натхнення й добре діло нашого життя. Бо те,
що видається нашим добрим ділом,
є більше Твоїм Божим даром.
Вкінці благаємо Тебе, Спасителю
Христе, спаси нас від гріха й смерти, від злого й від нещасть, спаси
нас у вічному спасінні й у щоденному милосерді, що його вказуєш
у християнському житті. Благослови і спаси наш народ, благослови
всі наші родини, нашу молодь, усі
наші товариства, братства, інституції й організації й дай нам бути
добрими й вірними дітьми св. Твоєї
Вселенської Церкви, дай нам ті прикмети та ті чесноти, що їх нам треба до сповнення Тобою даного нам
післанництва. Дай нам сповнити для
цілого людського роду, для усіх наших братів, усіх народів світу те, що
Ти нам призначуєш. Дай нам це наше
післанництво розуміти, любити та
цілим життям виконувати. Амінь.

Спільне звернення
греко-католицьких і римсько-католицьких єпископів
в Україні з приводу Дня пам’яті жертв голодоморів
Зібрані у Львові-Брюховичах, ми,
Католицькі Єпископи, що виконуємо своє служіння в Україні, звертаємося до всіх вірних наших Церков,
як рівно ж до всіх співвітчизників,
аби виразити нашу солідарність та
молитовну близькість у ці дні національної пам’яті і скорботи за
жертвами голодоморів в Україні.
У день, коли згадуємо ці трагічні події, молимося особливо за
всіх, хто загинув від голодної смерті, щоб вони стали причасниками
небесної Трапези нашого Господа.
Невимовні страждання нашого
народу були спричинені різними
богоборчими ідеологями. Роблячи
спільні зусилля задля очищення
нашого минулого, кожен з нас має
робити щирий іспит сумління, перепрошуючи Бога за зло, яке мало,
а може і надалі має місце в нашому
житті.
Заохочуємо духовенство і наших
вірян під час Служби Божої возносити до Господа подячну молитву за
хліб щоденний. Також дякуймо Богові за Євхаристійний Хліб — Тіло
Воскреслого Христа, яким Він сам

годує наші душі. Просімо теж Господа, щоб ми з вірою і довірою відносилися до Нього, Творця і Подателя матеріальних і духовних благ.
Сьогодні, як і вчора, багатьом
людям, які живуть поруч з нами,
бракує хліба й тепла. Закликаємо
усіх продовжувати діла милосердя, виявляючи співчуття і діяльну
солідарність, передовсім з тими,
кому в нашому суспільстві бракує
найнеобхіднішого — з убогими,
сиротами, людьми похилого віку,
внутрішньо переселеними особами,
пораненими, в’язнями, та іншими
потребуючими. Окремо закликаємо
тих, які в нашій країні мають вдосталь хліба, ділитися з тими, кому
його бракує.
У спільній молитві за мир у нашій улюбленій Батьківщині, призиваємо на весь український народ
щедре Боже благословення.
Греко-католицькі
і римсько-католицькі
єпископи в Україні
Львів-Брюховичі, 25 листопада 2016
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Свідоцтво Року Божого Милосердя

„Історія чудесна,
як і сама ікона”
„Історія чудесна, як і сама ікона” — це титул книжки, яку можна було купити під час
ювілейних святкувань у Ярославі з нагоди 20-ліття коронації ікони „Милосердя Двері”.
На обкладинці цієї книжки знімка, на якій видно Папу Франциска, як кладе квітку, білу
троянду, перед іконою „Милосердя Двері” на відкриття року Божого Милосердя у Римі 8
грудня 2015 р.
Завершується Рік Божого Милосердя і на
свій спосіб кожен робить підсумки цього
благословенного року. Треба поставити собі
запитання: як ми використали цей рік, як ми
його досвідчили? У це досвідчення вписується також книжка видана Сестрами Служебницями у Польщі. „Історія чудесна, як і сама
ікона”, це запис дороги ікони Милосердя
Двері з міста Ярослава до Ватикану. Як в короткому часі, на бажання Папи Франциска,
знайшлась в Римі. Чим було прохання Папи?
Як згадує Митрополит пенсіонер Іван Мартиняк: „Зрозумів, що це голос з неба і з радістю погодився на цю благородну пропозицію”.
З запитанням 4 грудня 2015 р. зернувся до
Митрополита Івана Блаженнійший Святослав Шевчук і з цієї хвилини було відома, що
ікона поїде до Риму, а часу було дуже мало,
тому що на 8 грудня 2015 р. заплановано
урочисте відкриття Надзвичайного Святого
Року Божого Милосердя.
Як пише у вступі до книжки с. Тереза
Слота, Генеральна Настоятелька: „Читаючи зібрані свідчення осіб, що брали участь
у подорожі чудотворної ікони до Риму, мене
наповнили почуття подиву і вдячності, що

за такий короткий термін було можливим
сповнити прохання Папи Франциска”. Ідея,
щоб описати мандрівку ікони з Ярослава до
Риму вийшла від Глави УГКЦ, Блаженній-

Милосердя двері
відчинилися
У світі, повному протиріч, людині без віри, надії, любові, милосердя, доброти, щедрості,
співчуття, й інших чеснот, які мають початок у Великій ЛЮБОВІ, важко знайти дорогу
повернення до Бога. Всі ці чесноти є в нас. Важливо відкрити їх у собі, але ще важливіше
— ними ділитися.

Н

едавно отримала я гарний подарунок
від пані Катерини Козак з Перемишля — фільм на CD „Милосердя двері”. Зворушення, викликане при перегляданні
його, сприйняла як знак — треба поділитися враженням з тими, хто ще не дивився. Ця
кінострічка про неймовірну історію чудотворної ікони Милосердя Двері та її мандрівку з Ярослава до Ватикану, була записана
в цьому році. Появилася вона за сприяння
Перемисько-Варшавської Архиєпархії УГКЦ
та Митрополита Євгена Поповича.
Фільм побудований на розповідях глави
УГКЦ Святослава Шевчука, ректора Українського католицького університету о. д-ра
Богдана Праха, Митрополита ПеремиськоВаршавської Архиєпархії УГКЦ Євгена Поповича, Митрополита Івана Мартиняка, о.
Богдана Степана, протосинкела ПеремиськоВаршавської Архиєпархії, Христофора Блажеєвського, пароха УГКЦ в Ярославі, опікуна Чудотворної Ікони Милосердя Двері,
а також консерваторки ікони, Малґожати
Давідюк і директора музею в Ярославі Ярослава Орловського.
Музичним тлом послужили твори о. М.
Вербицького, Д. Бортнянського, А. Веделя, о.
В. Стеха, о. Богдана М. Дрозда та Р. І. Дрозда у виконанні хору катедрального собору
УГКЦ в Перемишлі під диригуванням Ярос-

лава Вуйціка, ансамблів: „Крайка”, родини
Кіх, родини Шумада та Молодіжного хору
ім. о. М. Вербицького під диригуванням д-р
Олги Папович.
Фільм зроблено професійно і в цьому
безумовно, заслуга належить продюсерові
Тарасові Пастернаку, Тарасу Бабенчуку, режисерові монтажу Тарасові Галушко та всій знімальній групі. Ними вдало використані матеріали Телестудії УГКЦ „Собор”, прес служби
УГКЦ, TVP3 Rzeszów, а також інтернет ресурсів San Giuseppe da Cjpertino, Catholik Sat,
Telepece.it, POD24.info, які не тільки творять
тло для розповідей, але й підсилюють їх візуальними враженнями. Вже майже з перших
кадрів твориться особливий контакт глядача
з чудотворною іконою Милосердя Двері, без
сумніву, вона тут найважливіша.
Відкриття Ювілейного Року Божого Милосердя, це дуже важлива подія в католицькому світі, а для нас, українців, вона особлива, бо відбулася у Ватикані в присутності
нашої української чудодійної ікони з Ярослава. Це великий знак Святого Духа, що Боже
Милосердя супроводжує нас в цій тяжкій
земній мандрівці, а може й ще щось.
Ярославська чудодійна ікона вирушила
у світ, відкриваючи двері католицьких храмів і людських сердець. Між іншим, її копія
знаходиться в Аргентині в храмі, в якому
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шого Святослава. Патріярх висловив бажання, „Щоб хтось із сестер
Служебниць описав цю чудесну
історію”. Прохання замінено в конкретне діло. Описання історії доручено Провінційній Настоятельці
ССНДМ в Польщі с. Наталії Маціні, а ця з черги доручила справу с.
Оксані Ващур, яка доклала неабияких зусиль, щоб ця книжка в короткому часі побачила світ, пише с.
Тереза.
Книжку запрезентовано на урочистому обіді для запрошених гостей після празника Преображення
Господнього 19 серпня у Ярославі.
Тут велику подяку с. Служебницям висловив Патріярх Святослав,
який сказав, що сестри Служебниці виповнили бажання Глави нашої
Церкви, найкраще як це було можливим. Дякуючи за довіреність с.
Наталія Маціна сказала, що авторкою цієї книжки є сама ікона Милосердя Двері і то вона наглядала,
щоб був зроблений запис цієї чудової мандрівки.
У книжці поміщено документи,
статті різних осіб та знімки, які засвідчують про паломництво ікони
Милосердя Двері до Риму. За словами с. Терези Слоти: „Нехай ця
чудесна історія паломництва чудотворної ікони Матері Милосердя Двері до Риму буде свідченням
того, що немає нічого неможливого
у Бога”.
Думаю, що крім індивідуального досвідчення Року Божого Милосердя, ця книжка також буде
свідоцтвом віри і нагодою до поширення культу Матері Божої з греко-

колись служив український священик. єпископ Степан Чміль. Він був
духовнии наставником Хорхе Маріо Берґольйо, теперішнього Папи
Франциска.
Є багато свідчень чудес оздоровлення, які відбувалися при цій
іконі. У 1979 р. Ватикан офіційно
визнав її чудотворною. Поломництво до неї відбувалося віддавна. Приходили з прощами навіть
з Угорщини, Словаччини, Білорусі,
всієї Галичини.
Точної дати написання ікони
Пресвятої Діви Марії не встановлено. Є записи, що про неї знали вже
на зламі ХVII-XVIII ст.ст. Невідомо
теж хто її автор, але розуміємо, що
був людиною з відкритим, чистим
серцем, бо саме його Божим Проведінням обрано для створення ікони
втілення чудес милосердя.
В часи великих випробовувань
(акція „Вісла”), коли вірних УГКЦ
погнали з рідної землі, церква
в Ярославі опустіла, попадаючи
в руїну, а чудодійна ікона потрапила
в руки злодія, якого на щастя спіймали „на гарячому”. Ікону передали
до музею в Ярославі, згодом — на
консервацію до Академії мистецтв
у Варшаві.
У 1980 р. ситуація в Польщі була
вже сприятливою для того, щоб
домагатися повернення церкви
в Ярославі. Якихось поважних перешкод у цій справі не було. Церкву віддали, але вже напівзруйнованою. Почалися ремонтні роботи, до
чого активно включилася церковна
спільнота, а також українська діаспора США і Канади. Були про-

католицького Санктуаріуму з Ярослава. Жест Папи Франциска втішив
українських греко-католиків. Це
було велике вирізнення для
Перемисько-Варшавської Митрополії. Думаю, що присутність ікони
Милосердя Двері в Римі дозволила
поставити запитання про роль східних католиків у Вселенській Церкві, які можуть поділитися своїм
духовним добром та досвідом віри.
Звернути увагу не тільки на питання Східних Католицьких Церков але
і на проблеми сучасної України. Хай
Мати Божа Милосердя Двері супроводить нас і завжди пригадує про
взаємне прощення та любов до Бога
та ближнього. Хай вчить нас, приходити з повним довірям до Нашого Господа, розуміючи що у Бога все
є можливим. Хай ікона Милосердя
Двері буде в кожній українській
хаті. Тим самим і засвідчимо, що
милосерна Мати Божа є нам дуже
дорога та близька.
Праця с. Служебниць, а зокрема с. Оксани Ващур, це прекрасна
пам`ятка паломницького шляху
з Ярослава до Риму та свідоцтво
віри нашої Церкви з нагоди Року
Божого Милосердя.
о. д-р Аркадій Трохановський

блеми і з душпастирством. Священики доїжджали з різних околиць,
аж нарешті в 1990 р. о. Богдана
Праха призначено на парафію до
Ярослава. Ним було започатковано
повернення ікони до святині. І повернули. Внесення ікони до храму
відбулося ще в 1993 р., напередодні
його посвячення. Майже всі проблеми з церквою й іконою вирішувалися в якийсь надзвичайний,
чудовий спосіб.
Відтепер почалися праці над її
коронацією. Зібрано і своєчасно
подано до Ватикану необхідні документи. Із подарованого вірними золота у Кракові виконано дві
корони, які були завезені до Риму
і поблагословлені Папою. І, нарешті, в 1996 р. в Ярославі відбулася
урочиста коронація Ікони у присутності кардинала з Риму Сельвестріні й митрополита ПеремиськоВаршавської єпархії І. Мартиняка,

Вертеп
Дійові особи: Ангел, Чорт, Ірод, Смерть, Мошко, Колядники.
АНГЕЛ:
Мир тобі, українська хатино,
Хай святиться тут Боже ім’я,
Хай панує між вами щоднини
Щире слово і правда свята,
Хай думки і серця вам єднає
Всеблага християнська любов,
Годі смутку — вам радість звіщаю,
Що Месія на землю прийшов,
Що в вертепі у яслах на сіні
Народилося Боже Дитя,
Веселіться, сини України,
Привітайте Малятко-Христа!
ЧОРТ:
Кого я бачу?! Знову, друже,
В нас перетнулися шляхи.
Широкий світ, але не дуже,
Видать, прийдеться разом йти.
А ти і далі все воюєш?
Борець за правду і красу?
Чого шукаєш? Чом бунтуєш?
Хоч ріж-ніяк того не втну.
АНГЕЛ:
Добро, красу сліпому не побачить,
Як правди молитов глухому не
почуть.
ЧОРТ:
Та перестань,
я знаю що то значить:
Краса, добро. Усе це каламуть.
Бо лиш тоді життя чогось вартує,
Коли в кишені в тебе зайвий гріш,
Коли ти не бідуєш, а пануєш!

а також численно прибулих вірних.
Про незвичайність цієї події свідчила не тільки багатолюдність, а й знаки. На небі появився довгий ключ
журавлів, а й сонце в обручі серпанку ніби танцювало.
Ще більша несподіванка чекала
в кінці листопада 2015 р., коли на
спільні реколекції єпископів УГКЦ,
які відбуваються щороку Патріярх
УГКЦ Святослав Шевчук запросив до України папського проповідника Раньєро Канталамесса і на
завершення подарував йому копію чудотворної ікони Милосердя
Двері. Незабаром після цього, вже
4 грудня, з папської столиці зателефонували, запрошуючи ікону
„Милосердя двері” до Ватикану
відкривати Ювілейний Рік Милосердя. Владика Іван Мартиняк на
це відреагував зворушливо: „Мати
Божа хоче прийти до Риму, щоб
з найвищого престолу католицької
церкви промовити на цілий світ
про Україну. То для мене знак, що
вона сама допоминається про це
і до своїх людей дає знак”.
Незважаючи на обмаль часу, всі
заходи пов”язані з перевезенням
ікони до Риму все ж таки вдалися
і 7 грудня 2015 р. ярославська ікона
„Милосердя двері” була у Римі, а 8
грудня виставлена на площі св. Петра у Ватикані, де відбувалася величава літургія відкриття Ювілейного
Року Милосердя. Наступного дня
в присутності прочан з цілого світу
Папа Франциск підійшов до неї з білою трояндою, з якою повернулася
на постійне місце перебування до
Ярослава. Цей зворушливий знак

Хіба не так? Чого ж бо ти мовчиш?
Що дасть добро?
Яка від нього рада?
Кому? За скільки ти його продаш?
У світі золото — єдиний Бог і влада,
Йому вклоняються
і бідний і багач!
АНГЕЛ:
Твій бог сьогоднішній, бо завтра
втлін зітреться,
Безсмертна — велич людської душі!

ІРОД:
Інший цар? Нема й не буде!
Ще й якийсь там простолюдин…
Тільки я тут маю владу!
Не потерплю підлу зраду!
Є у мене жид хитрющий,
Він все знає… всюдисущий.
Того жида Мошком звати,
Його треба розпитати.
ЧОРТ:
Мошку! Мошку! Цар зовйот!
МОШКО:
Каво? Каво? Мене???
ЧОРТ:
Тебе, тебе! Бігом!

ЧОРТ:
Пусте!
Побачим хто з нас посміється!
О Іроде, мій царю, поспішіть!!
(Заходить Ірод)

МОШКО (собі під ніс):
То-то, я ще маю час,
Я ще свою жону не поцілував,
Я ще своїх грошей не порахував,
Я ще маю час…

ЧОРТ:
Пане любий, чи ти знаєш
Що тебе не поважають?
Що сьогодні всі ці смертні
Іншого царя шукають?
Кажуть кращий і мудріший
Народився сеї ночі.
І увесь твій, царю, нарід,
Поклонятись йому хоче!
Кажуть, пане, він мудріший,
Буде правити довіку,
Кажуть він якийсь безгрішний,
Ще й є Богочоловіком.

ЧОРТ:
Йди, жиде, зара,
Бо буде кара!
МОШКО:
А-а-а кара, кара. Йду зара.
Добрий вечір, пане крулю,
Я вже тута!
Летів до вас на крилах
Спішив, біжав,
Ледь не упав,
І ото вже тут-як-тут,
Коли Ірод позовут!
ІРОД:
Ой, не треба баламуті!
Краще розкажи по-суті!
Де Бог народився?

любові у фільмі гарно заакцентований. Прокручуючи останні кадри
ще і ще, я відчула, що у всій величі
цієї події є особливий задум Всевишнього не тільки для всього світу, а може, передовсім, для України,
для нашої Церкви.
20 листопада 2016 р. завершено
незвичайний Ювілей Року Божого
Милосердя, але двері милосердя
відкриті. Світ його потребує. Ярославська чудоворна ікона подорожує світом. Відвідуючи Божі храми
і несе важливе послання людям:
бути не байдужим, відкрити серця
до потребуючих, не відвертатися від
загублених у вирі життя, навчитись
прощати, підтримати слабкого. Це
не важко. Часом досить сказати добре слово чи посміхнутися. Милосердя — це лікарство любові. Для
нього є багато справ.
Фільм, про який розповідаю тут,
і заохочую подивитися, теж створений за знаком милосердя. Його
проспонсоровали: митрополит Євген Попович, Богдан Турчин, родина Козак, Роман Федишин, Олег Іванусів, Ольга Олексюк. Жертовність,
це теж милосердя.
Для бажаючих придбати цю кінострічку пропоную звертатися до
о. Христофора Блажеєвського —
пароха УГКЦ в Ярославі і опікуна
ікони за телефоном: +48 516650912.
______________________________
Ця стаття написана на основі фільму „Милосердя двері”, а також за
матеріалами Департаменту інформації УГКЦ Джерело: CREDO і Радіо Ватикуну.
Марія Паньків

МОШКО:
О-о-о.
Боб народився в полі на роздолі.
Поскладали боб в стодолі.
Моя Сура має трошки,
В мене також є три бочки.
То вам бобу тре?
ЧОРТ:
Що то ти таке плетеш?
Ше ногами задереш.
МОШКО:
Йой-йой-йой, який ти пан!
Де твій гонор, де жупан?
Не підходь до мене близько!
Забирай своє хвостисько!
(до Ірода)
Йой не зліться! Я зле чую!
Зара всьо вам істолкую!
Бук ся народив в яновськім лєсі!
Його садили, коло него робили,
Різали, на стоси клали,
І в’язали, продавали
І велиииикі гроші брали!
ІРОД:
Не про біб! А про новину!!
МОШКО:
А новину?
Знаю, знаю я новину.
Люблю шинку, солонину,
І горівку й трошки меду,
Того грубий я спереду,
А ще з того, на розраду,
Маю трохи горба ззаду.
ІРОД (кричить):
Годі, годі мудрувати!
Мене на глум піднімати!
Насмішок я не потерплю,
Стяти голову звелю!

як правду я почую,
Всіх відразу ж обдарую…
МОШКО (собі під ніс):
Ой… За гроші і за злото
Я полізу і в болото.
Кажуть що нині дивна новина,
Діва Пречиста родила Сина.
У Вифлеємі, в бідній яскині
Цар всього людства ночує нині!
ІРОД:
До Вифлеєму Смерть закликаю,
Хай немовлят всіх собі забирає!
(Заходить смерть)
Смерте люба, Смерте мила,
Ти весь вік мені служила!
Убивала, катувала!
Все мені допомагала!
Поможи ж мені й тепер!
Щоб той “диво-цар” помер!
СМЕРТЬ:
Гай, гай, синочку, час до всіх жорстокий…
Здоров’я й сила в мене вже не та.
Стомилась я, мені потрібен спокій,
Бо я ж, синочку, вже немолода.
А пам’ятаєш скільки ми вбивали?
Живцем гноїли, розтирали в прах?
І де одна на землю голова упала,
Вставала сотня на пощерблених кістках.
І скільки б я їх у могилу не косила В синах ще дужча підіймалась сила.
ІРОД:
Благаю, смерте, ще останній раз!
Хай пусткою все стане після нас!
СМЕРТЬ:
Ні, синку, нам їх не здолати.
Ходімо в темряви і вічності палати.
(Смерть косою за шию виводить Ірода)
АНГЕЛ:
Добре сталось, слава Богу,
Тож збираймося в дорогу.
Але заким вийдем з хати
Треба щастя побажати,
Дім добром обдарувати!
МОШКО:
Я віншую вам як жид!
Най вам в хаті ся держит!
Най дає вам молоко
І корова, і бико.
Най на полі і в стодолі
Буде вам всього доволі.
Най вам грошики ведут,
Най яйце знесе когут,
А за тую коляду
Дайте шось, бо я вже йду!
Не давайте копійки!
Ліпше дайте пампушки.
(Виходять з колядою)
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Єпархіальний

VIІ Біблійна Олімпіада

художній біблійний конкурс для
дітей та молоді у 2016/2017 р.

Мощі св. Миколая
у церкві в Циганку
(Продовження з 3 сторінки)
Миколая від дійсності Церкви і віри в Ісуса Христа,
а завданням християн є тому протистояти даючи свідоцтво вірності Божим Заповідям і голошенні правди про
Святого”. В часі реколекцій вірні численно скористали
з таїнства покаяння, щоб оновленим Божим Милосердям єднатися з Богом у Пресвятій Євхаристії.
У день свята Божественну Літургію очолив о. митрат Андрій Сорока з Ельблонга у співслужінні отців
ельблонзького деканату Греко-Католицької Церкви
і новодіврського деканату Римо-Католицької Церкви.
Празничну проповідь голосив о. Марюш Дмитерко,
який звернув увагу на велич Святого Миколая —
„У церкві св. Миколай є ХИПЕР ГАГІОС — ВЕЛИКИМ
СВЯТИМ, а його велич полягає у відображенні милосердного Бога, якого Миколай бачив у кожній потребуючій людині.”
На завершення молитов о. Павло Поточний подякував усім прибулим на парафіяльне велике свято. Також
запросив усіх до спільної молитви перед обличчям святого Миколая, щоб Він Великий Чудотворець випрошував потрібних Ласк у Господа для тих хто потребує.
о. П. Поточний
Довідка про парафію:
Католицька парафія в Циганку/Желіхові своїм початком сягає XIV століття. На сьогодні це найстарший
храм в перемисько-варшавській архиєпархії, який
побудований поміж 1300 і 1352 роком. В 1574–1629
рр. в храмі молилися протестанти. 7 вересня 1629
року храм віддали римо-католицькій Церкві. З 1952
року в храмі молилися дві спільноти: греко- і римокатолики. Греко-католики це переселенці акцї Вісла
з 1947 року. В 1961 році храм вписано в реєстр архітектурних пам’яток держави. У 2002 році храм і територія навкруг нього стала власністю греко-католицької
парафії. З 2007 року почалися ремонтні праці, які проводяться до сьогодні.
У середині храму заховалося особливе обладнання
храму, яке походить з XVII — XVIII століття. Це три
престоли присвячені: Богородиці, Святому Миколаю
і Благовіщенню, амвон, хор з органами, лавки, підлога, двері з оригінальними старими замками, які в 2015
році було відновлено і наново встановлено.

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 Вроцлавсько–Ґданського Єпископа Кир Володимира Ющака
• Організатори: Єпархіяльний Катехитичний Відділ
та Душпастирський Відділ до справ дітей та молоді
Вроцлавсько–Ґданської Єпархії
• роботи повинні бути самостійні, раніше не публіковані, та не нагороджувані на інших конкурсах
• кожна робота повинна бути підписана: ім`я та
прізвище, вік, адреса, ім`я та прізвище катехита,
назва парафії, назва біблійної історії
• праці можуть бути виконані у форматі A3 та А4.
• учасники поносять кошти виготовлення та переслання робіт
• організатори застерігають собі право не повертати
і публікувати конкурсні роботи
5. Призи:
• переможці конкурсів отримають нагороди фундовані організаторами
• переможці конкурсів отримають нагороди
• на з`їздах дітей у 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
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Різдвяна казка
Різдвяні дні ми так довго чекаєм…
Свята ідуть на наш поріг.
Колядників всіх радо зустрічаєм –
І так завжди, з року в рік.
А з колядкою прийде до нас
Казка різдвяних снів,
І засяє в небі яскраво —
Зірка святкових днів.
То ж не сумуй, а чекай благодаті,
Яку зішле Господь з небес.
В Різдвяні дні повсюди, в кожній хаті,
На всіх чекає багато чудес.
Ольга Пенюк
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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 ВроцлавськоҐданської Єпархії.
Мета конкурсу:
• Поглибити знання про бібілйні події Старого Завіту.
• Показати вартості Святого Письма в житті людини.
• Поглибити віру та формувати християнську поставу на підвалинах Божого Слова.
• Розбудити до більшого зацікавлення Святим Письмом і активності на катехизі, у школі та вдома.
Етапи Біблійної олімпіади:
І етап — шкільно-парафіяльний:
1. Кожен парох отримає запитання до І етапу біблійного 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 зголосити до о. д-ра Аркадія Трохановського.
• Конкурс відбудеться на основі Святого Письма
Старого та Нового Завіту виданого видавництвом
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.
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Висловлюємо щирі співчуття
та єднаємося у молитві

з панею Лідією Лойко
з приводу смерті дорогої Матері

бл. п. Євфрозини ІЛЯШ.
Вічна пам’ять Покійній!
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