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Патріярх Йосиф народився 17 лютого 1892 року в родині Івана Коберницького-Сліпого та 
Анастасії Дичковської в селі Заздрість (нині Тернопільська область). «Сліпим» почали кли-
кати діда Йосифа і згодом це прізвисько перейшло на сина, а також стало частиною вже 
офіційного прізвища внука — Йосифа Сліпого. 

«Будьмо собою!»

Господи, навчи мене творити волю Твою, бо Ти 
єси Бог мій (Пс. 143, 10)

Дорогі в Христі брати і сестри!

Сімнадцятого лютого цього року сповнюється 
125-ліття з дня народження патріярха Йосифа 
Сліпого — ісповідника віри та довголітнього 
предстоятеля нашої Церкви. Синод Єписко-
пів Української Греко-Католицької Церкви 
доручив усім вірним упродовж цього року 
вшанувати його пам’ять і молитися за його 
прославлення тут, на землі, серед лику бла-
женних і святих.

Життя патріярха Йосифа проминуло у вирі 
складних і драматичних подій ХХ століття. 
Він, як ніхто інший, досвідчив чи не всі тя-

гарі та страждання того історичного періоду. 
Його життєвий шлях пролягав на тлі рево-
люцій і двох світових воєн, розвалу імперій 
і постійної зміни державних кордонів, він 
перейшов через ув’язнення, заслання і, на-
решті, вимушену еміграцію… Патріярх поєд-
нав у собі досвіди сотень тисяч або й мільйо-
нів українців, для яких ці десятиліття стали 
справжньою via dolorosa per aspera ad astrа 
(хресною дорогою через терни до зірок). Саме 
такий девіз — «Крізь терни до зірок» — Йо-
сиф Сліпий помістив у 1939 році на своєму 
єпископському гербі. Його таємна хіротонія 
відбулася в умовах гонінь супроти Церкви 
під час першої радянської окупації Західної 

Постправда і істина

Початкову освіту він здобував спершу 
в рідному селі (1898–1901), а згодом 
продовжив навчання в Тернополі, де 

у 1911 році отримав атестат зрілості з класич-
них (гуманітарних) наук.

Після навчання в Тернополі Йосиф про-
довжив філософські студії у Львові. Після 
розмови з митрополитом Андреєм Шептиць-
ким у тому ж 1911 р. вступає до Львівської 
семінарії Святого Духа. За сприяння митро-
полита вже на початку 1912 року продовжив 
навчання в богословській колегії Канізіанум 

в Інсбруку (Австрія), де у 1916 році захистив 
докторську працю «Поняття про вічне життя 
в Євангелії і в І Посланні св. апостола Івана».

30 вересня 1917 року в Унівській Лаврі 
митрополит Андрей Шептицький, щойно по-
вернувшись із російського полону, рукополо-
жив Йосифа Сліпого у священичий сан. Після 
висвячення священик Йосиф повернувся до 
Інсбрука, де у 1920 році захистив габілітацій-
ну працю «Тринітарне богослов’я візантій-

Послання блаженнішого Святослава до вірних УГКЦ та 
всіх людей доброї волі з нагоди 125-річчя

з дня народження Патріярха Йосифа Сліпого

Контекст життя в його найрізноманітніших проявах змушує глибше задуматись над сенсом 
і значенням деяких слів, що їх віруючі незліченну кількість разів повторяють в богослужіннях. 
Візантійський християнин не міг в цьогорічне Різдво не звернути уваги на слова тропаря, 
в якому Христа Бога нашого оспівуємо за осяяння світу світлом розуміння і просвічення тих, 
які служили звіздам, щоб поклонялися йому — Сонцю правди. 

(Закінчення на 2 сторінці)

(Закінчення на 3 сторінці)

Адже останнє Різдво Христове ми свят-
кували у світі, в якому словом року 
стала «постправда». За визначенням 

укладачів Оксфорського словника під пос-
тправдою слід розуміти «обставини, за яких 
об’єктивні чинники мають менший вплив на 
формування громадської думки, ніж заклики 
до емоцій і особистих переконань». Це слово 
існує від десяти років, але в 2016 воно стало 
особливо актуальним, коли Великобританія 

готувалася до референдуму про членство 
в Європейській Унії, а Сполучені Штати Аме-
рики до президентських виборів. В тих важли-
вих для світу подіях виявилось, що фальшиві 
інформації, які поширювались у суспільних 
мережах, мали більше читачів, ніж перевіре-
ні згідно з професійними стандартами вісті 
в традиційних засобах масової інформації.

(Закінчення на 5 сторінці)

Патріярх Йосиф
До 125-ліття від дня народження

Патріярх Йосиф Сліпий.

Митрополит
Володимир Стернюк

110 років від дня народження

Його життя — приклад страдника нескореного народу, великий взі-
рець служіння Богові. Його життя — це життя ісповідника, мученика 
за віру, апостола-місіонера, богослова, мужнього оборонця прав своєї 
Церкви, харизматичного провідника свого люду. Його жертовне жит-
тя стане найдорожчим скарбом на Престолі Отця і незаперечною 
цінністю всієї Вселенської Церкви.

Народився майбутній Вла-
дика 12 лютого 1907 року 
в сім’ї греко-католицького 

священика в Пустомитах на Львів-
щині. У родині Стернюків діти ви-
ростали в атмосфері глибокої релі-
гійності та свідомого українського 
патріотизму.

Закінчивши чотири класи гім-
назії у Львові, поважний і побож-
ний чотирнадцятилітній юнак 
залишає Галичину, рідний дім, та 
під опікою Отців Редемптористів 
переїжджає до Бельгії. Там він 
продовжує гімназійне навчання 
у навчальному закладі Отців Ре-

(Закінчення на 5 сторінці)
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(Продовження з 1 сторінки)

ського Патріярха Фотія». Після навчання 
в Австрії Йосиф Сліпий продовжив вивчати 
богослов’я в Римі у Східному Папському Ін-
ституті, в Університеті св. Томи (Анжелікум) 
та в Папському Грегоріанському Універси-
теті. Після двох років навчання, у 1922 році, 
він здобув ступінь «Magister Aggregatus» за 
працю «Про принцип спірації у Пресвятій 

Трійці».
З 1922 року о. Сліпий розпочав викла-

дацьку діяльність у Львівській семінарії Свя-
того Духа як професор догматики. Заснував 
і став головним редактором часопису «Бого-
словія». У 1925 році став ректором семінарії, 
а у 1929 році очолив новостворену Львівську 
Богословську Академію. Заснував Богослов-
ське Наукове Товариство, яке згуртувало нау-
ковців Греко-Католицької Церкви. Очолював 
видання багатьох наукових збірників: “Праці 
Богословського наукового товариства”, “Пра-
ці Греко-католицької богословської академії”, 
“Аскетична бібліотека Греко-католицької 
духовної семінарії”, газет: “Дзвони”, “Нива”, 
“Мета”. Був членом кураторії Української на-
ціональної галереї у Львові, з 1930 року — 
дійсним членом Наукового товариства імені 
Тараса Шевченка.

О. Йосиф брав участь у наукових конфе-
ренціях у різних країнах Західної Європи. 
Брав участь в екуменічних конгресах у Веле-
граді, Празі, Пінську, а також організовував 
конгрес у Львові у 1936 році. З 1935 року був 
крилошанином собору Святого Юра. Йосиф 
Сліпий володів німецькою, англійською, 
французькою, італійською, грецькою та ла-
тинською мовами.

Після окупації Галичини радянськими 
військами у 1939 році, митрополит Андрей, 
вбачаючи в цьому можливість поширення 
УГКЦ на всю територію України, а також 
на всю територію Радянського Союзу, при-
значив кількох екзархів, які повинні були 
піклуватись вірними на цих територіях. О. 
Йосиф отримав призначення екзарха Вели-
кої України. Пізніше митрополит Андрей 
Шептицький, бажаючи забезпечити провід 
Церкви після своєї смерті, отримав згоду 
від Папи Пія ХІІ на висвячення о. Йосифа 
Сліпого єпископом-помічником із правом 
наступництва Львівського митрополичого 
престолу. Таємна хіротонія відбулась 23 груд-
ня 1939, у свято Непорочного зачаття Діви 
Марії. Отець-митрат Йосиф Сліпий отримав 
титул архиєпископа Серрейського.

Після смерті митрополита Андрея Шеп-
тицького 1 листопада 1944 року, єпископ 
Йосиф Сліпий став митрополитом Галиць-
ким, Главою УГКЦ. А 11 квітня 1945 року 
був заарештований радянською владою. 12 

квітня його переправлено до Києва. Одно-
часно з арештом митрополита було ув’язнено 
також інших єпископів Греко-Католицької 
Церкви. Таким чином, Церква залишилась 
без єпископів.

Після довгого слідства Митрополита 
Йосифа Сліпого було звинувачено в анти-
радянській діяльності і співпраці з фашист-
ськими окупантами. Суд призначив йому 
покарання — 8 років ув’язнення. У процесі 
підготовки приєднання УГКЦ до Російської 
Православної Церкви радянські спецслуж-
би неодноразово пропонували митрополиту 
Сліпому зректися єдності з єпископом Рима 
та перейти в Православну Церкву, але він 
відмовився.

Після суду митрополита Йосифа пере-
правили спершу до Новосибірська, звід-
ти — в табір Маріїнськ, а у 1947 році його 
перевели до табору у Кемеровській області, 
селище Маріїнськ. Унаслідок численних пе-
реводів Йосиф Сліпий перебував у багатьох 
таборах: у Печорах (120 кілометрів від Пів-
нічного Льодовитого океану), в Інті, знову 
в Боїмах, у Потьмі в Мордовії.

У 1953 році закінчилось восьмирічне 
ув’язнення, і митрополита було переведено 
до Будинку інвалідів. Перед тим його було 
перевезено до Москви, де він мав зустрічі 
з офіцерами КГБ, які намагались через нього 
налагодити зв’язки з Ватиканом.

Згодом його було його знову було переве-
зено на заслання в Сибір в село Маклаково, 
де Йосиф Сліпий перебував в більш гуман-
них умовах до 1957 року, коли його знову за-
суджено до сімох років ув’язнення.

Перебуваючи у в’язниці, Митрополит 
продовжував піклуватись про свою переслі-
дувану паству, час від час таємно переправ-
ляючи свої послання, а також листуючись 
з поодинокими особами в Україні. Римський 
апостольський престіл також слідкував за 
подіями в Радянському Союзі та намагався 
підбадьорити ув’язненого митрополита. Так, 
у 1957 році, з нагоди 40-річчя священичих 
свячень, Папа пій ХІІ надіслав митрополиту 
Йосифу привітання, в якому висловив вдяч-
ність митрополитові за те, що той став гід-
ним «терпіти образи заради Христа».

На початку 60-х років активне зацікав-
лення долею ув’язненого глави УГКЦ виявив 
Папа Іван ХХІІІ, який розпочав підготовку до 
ІІ Ватиканського собору. Задіявши всі можли-
ві дипломатичні зв’язки, Римська апостоль-
ська столиця таки домоглася звільнення ми-
трополита (до цієї акції долучився президент 
Америки Дж.Ф. Кеннеді). 12 січня 1963 року 
рішенням Верховної Ради СРСР митрополита 
Йосифа Сліпого було звільнено. З умовою, що 
він покине Радянський Союз.

Йосиф Сліпий спершу не бажав покидати 
СРСР і залишати свою паству, а також шукав 
можливості поїхати до Львова. Після катего-
ричної відмови митрополиту в можливості 
поїхати в Україну, він таємно в готельному 
номері висвятив на єпископа УГКЦ о. Ва-
силя Величковського і доручив йому провід 
УГКЦ. 4 лютого 1963 року митрополит разом 
із представниками Ватикану відбув до Рима. 
Увечері 9 лютого митрополит Сліпий прибув 
на станцію Орте, біля Рима. На наступний 
день відбулась зустріч митрополита і Папи 
Івана ХХІІІ.

У жовтні 1963 року Йосип Сліпий впер-
ше виступив на ІІ Ватиканському Соборі 
з промовою, в якій він закликав піднести 
Києво-Галицьку митрополію УГКЦ до гід-
ності Патріярхату. А 23 грудня 1963 року 
Апостольська столиця, на запит митропо-
лита Йосипа, чи митрополит Галицький має 
гідність Архиєпископа, відповіла ствердно 

і таким чином визнала, що УГКЦ 
є не митрополією а Верховним Ар-
хиєпископством, згідно з новою 
термінологією. На той час Йосип 
Сліпий був єдиним Верховним Ар-
хиєпископом у цілій Католицькій 
Церкві.

Свою діяльність у Римі архиє-
пископ Йосип Сліпий зосередив 
над всебічним розвитком життя 
УГКЦ у світі. Головну діяльність 
він скерував на створення освітніх 
осередків, зокрема, Католицького 

Університету ім. Климента Папи 
Римського у 1963 році (філії якого 
згодом утворилися у Вашингтоні, 
Лондоні, Чикаго, Філадельфії). УКУ 
видав понад 200 наукових праць, 14 
томів Monumenta Ucraine Historica, 
та 22 томи часопису «Богословія», 
15 томів творів Йосифа Сліпого та 
53 томи творів з історії України, 
Церкви, культури, мистецтва, лі-
тератури. 25 січня 1965 року Папа 
Павло VI надав Йосипу Сліпому 
титул кардинала.

Патріярх Йосиф

Зустріч з Папою Іваном Павлом ІІ. 

Карта, яка зберігається у музеї, на якій зображено страждальний 
шлях Патріярха Йосифа. 

Дім родини Коберницьких у селі Заздрість.

Духовний центр ім. Патріярха Йосифа Сліпого у Заздрості.



№  2  (314) 2017 р. «БЛАГОВІСТ» стор. 3

У Римі Йосиф Сліпий також організував 
будівництво собору Святої Софії, який був 
освячений Папою Павлом VI 28 вересня 1969 
року. Сліпий відновив видавництво журна-
лу “Богословія” (з 1963), журналів “Дзвони” 
(з 1976) та “Нива”. У 1964 започаткував ви-
дання “Благовісника Верховного Архиє-
пископа візантійсько-українського обряду”. 
Він також заснував монастир о. Студитів 
у Кастель-Гондольфо біля Рима. Підтримував 
діяльність Українського Вільного Університе-
ту у Мюнхені (Німеччина). Викупив у Римі 
храм св. Сергія і Вакха та розвинув там укра-
їнську парафію.

Водночас Йосиф Сліпий не покидав дум-
ки про піднесення УГКЦ до гідності Патріяр-
хату Наполегливі спроби досягнути Патріяр-
хального устрою розпочалися близько 1969 
року, коли вже почали офіційно в документах 
говорити про потребу цього статусу з одного 
боку, а з іншого — Синод єпископів УГКЦ 
і Йосиф Сліпий написали кілька звернень 
до Папи Павла VI з проханням надати УГКЦ 
статус Патріяр хату.

Головною метою Йосифа Сліпого в діаспо-
рі було об’єднання всіх українських греко-
католицьких структур під керівництвом 
Синоду і Глави Церкви. На підтримку Слі-
пого постає мирянський патріярхальний рух, 
який своєю метою ставить цілеспрямоване 
сприяння і допомогу в утвердженні патрі-
яршого устрою в УГКЦ. До патріярхального 
руху долучались і священики, з 1967 року рух 
почав видавати журнал «Патріярхат». Багато 
для патріяршого устрою УГКЦ зробили окре-
мі єпископи, але не всі підтримували Йоси-
фа Сліпого в його діяльності, оскільки мали 
інше бачення розвитку УГКЦ в діаспорі.

Діяльність Йосифа Сліпого, його візити 
до українських осередків у світі викликали 
невдоволення у римській Курії, оскільки це 
перешкоджало діалогу Римо-Католицької 
Церкви з Московським Патріярхатом, а та-
кож Рим боявся неконтрольованості рухів 
в УГКЦ, які могли розколоти Церкву. Через 
це Главі УГКЦ заважали проводити Сино-
ди УГКЦ, а згодом відвідувати вірних поза 

межами Італії. Це викликало серйозні хвилі 
невдоволення в середовищі українців греко-
католиків, передовсім у середовищі світового 
Патріярхального руху.

У 1975 році отець Іван Гриньох на Лі-
тургії вперше назвав тоді вже Верховного 
Архиєпископа Йосифа Сліпого Патріярхом 
УГКЦ. І з цього року сам Йосиф Сліпий по-
чав підписувати документи як Патріярх. Він 
вважав, що необхідно жити патріярхальною 
гідністю, щоб вона була визнана Римом та ін-
шими Церквами, застосовуючи не церковно-
правовий, а історичний аргумент: Церква 
спочатку мусить дозріти як структура до па-
тріярхальної гідності, почати вважати себе 
патріярхальною Церквою, відтак інші визна-
ють її Патріярхат.

Папа Павло VI аргументував відмову 
в наданні патріяршого статусу тим, що цей 
Патріярхат перебуватиме поза територією 
України.

Розуміючи загрозу для Церкви в Радян-
ському Союзі, у 1977 році Патріярх Йосиф 
висвятив на єпископів у монастирі студитів 
Кастель Гандольфо Любомира Гузара, Івана 
Хому та Степана Чміля. Вони повинні були 
в разі потреби потрапити в УРСР і висвятити 
нових єпископів, якщо в підпіллі перерветь-
ся єпископська лінія рукоположень. Папа 
Павло VI не визнав хіротоній, які були здій-
снені таємно та без папської згоди.

Останні роки життя Патріярх Йосиф про-
вів у середовищі Католицького Університету 
і храму Святої Софії в Римі. 7 вересня 1984 
року Патріярх Йосиф помер у Римі. Папа 
Іван Павло ІІ, прощаючись із його тілом в со-
борі Святої Софії, сказав: «Це був великий 
чоловік. Він змагався за справедливу справу».

Наступником Йосифа Сліпого став його 
коад’ютор, призначений ще в 1980 році, — 
владика Мирослав-Іван Любачівський.

27 серпня 1992 року тіло Патріярха Йоси-
па (Сліпого) було перенесене з Рима до Льво-
ва та перепоховане у крипті собору Святого 
Юра.

За книгою єпископа Івана Хоми:
„Патріярх Йосиф”

(Продовження з 1 сторінки)

«Будьмо собою!»
Послання блаженнішого Святослава до вірних УГКЦ та 

всіх людей доброї волі з нагоди 125-річчя
з дня народження Патріярха Йосифа Сліпого

України. Митрополит Андрей Шептицький, 
прикутий важкою хворобою до інвалідного 
крісла, старався забезпечити подальший про-
від Церкви і шукав особу, «яку б не зламали 
жодні випробування». Молодий єпископ 
Йосиф, напевно, відчував, що його служіння 
буде дорогою крізь терни. Однак, як зорі для 
мореплавця є орієнтиром, щоб не згубитися 
в бурхливому морі, так світло Христове, що 
просвічує всіх, стало для майбутнього Па-
тріярха дороговказом у власному житті та 
в служінні іншим. 

Він прийшов у цей світ підданим Австро-
Угорської монархії, а покинув його як ви-
гнанець останньої імперії ХХ століття — Ра-
дянської. У дитинстві малий Йосиф мріяв 
стати священиком або науковцем. За бла-
гословення та підтримки владики Андрея 
Шептицького він зумів здійснити і поєднати 
цих два великих покликання, хоч зовнішні 
обставини далеко не завжди сприяли їх по-
вній реалізації. Його студентські роки при-
пали на лихоліття Першої світової війни та 
відчайдушних спроб нашого народу здобути 
незалежність і об’єднатися в одну державу. 
Свої ієрейські свячення Йосиф Сліпий отри-

мав із рук митрополита Андрея у вересні 
1917 року, коли той нарешті зміг повернути-
ся з російського полону. Вищі богословські 
студії в Інсбруку, а згодом у Римі проходи-
ли в умовах повоєнної розрухи і великої 
суспільно-політичної та духовно-моральної 
кризи в тогочасній Європі. У 1922 році, після 
завершення закордонного навчання, отець 
Йосиф повернувся вже в нову політичну ре-
альність на рідних землях. Цього разу це була 
відновлена Польська держава, в якій українці 
знову опинилися в ролі дискримінованої на-
ціональної та релігійної меншини. Саме тому 
Глава Церкви доручив йому провід Духовної 
семінарії, заснування Українського богослов-
ського наукового товариства та розбудову 
греко-католицької Богословської академії 
у Львові, які стали провідними науково-
освітніми осередками не лише для церков-
ного середовища, а й на загал для української 
громади Галичини. 

Та попереду було ще більше випробуван-
ня — Друга світова війна. Українські «скри-
вавлені землі» потрапили до центру зіткнен-
ня двох тоталітаризмів — гітлерівського та 
сталінського, кожен з яких будував свій «но-

вий порядок» на кістках мільйонів 
невинних жертв та запереченні ві-
ковічних християнських і загально-
людських цінностей.

У листопаді 1944 року, піс-
ля повернення в Західну Україну 
більшовицької влади та відходу 
у вічність митрополита Андрея, 
владика Йосиф перебрав провід 
нашої Церкви. Розповідають, що 
навіть високопоставлений чинов-
ник радянських спецслужб, якого 
послали до Львова для координа-
ції плану насильницької ліквіда-
ції УГКЦ, побачивши молодого 
владику на похоронній процесії 
в архиєрейському облаченні, чи то 
з жалем, чи зі «знанням справи», 
зауважив: «Скільки хрестів накла-
ли на того єпископа! Як то він усіх 
їх винесе?» А вже в ніч на 11 квіт-
ня 1945 року нового предстоятеля 
УГКЦ разом з іншими владиками 
і визначними священиками було 
заарештовано. Наступні 18 років 
він провів у застінках радянської 
карально-репресивної системи, 
невтомно і незламно несучи свій 
хрест ісповідника та скріплюючи 
в надії інших. Глибока віра в Бога, 
віра в те, що Провидіння Господнє 
повинно зберегти Церкву, яку за-
снував сам Спаситель і якої ніхто 
не зможе знищити, були для нього 
духовними опорами й орієнтирами, 
щоб не згубитися серед колючого 
терня жахливих випробувань.

Отримавши звільнення у 1963 
році завдяки старанням св. Папи 
Івана ХХІІІ і американського прези-
дента Джона Кеннеді та прибувши 
до Рима, митрополит Йосиф так ні-
коли й не зрікся свого українського 
(хоча й радянського) громадянства. 
Бодай таким чином «депортований 
без права повернення» архипастир 
хотів бути разом зі своїм стражден-
ним народом, бодай на віддалі со-
лідаризуватися зі своїми вірними, 
які залишалися «в домі неволі». 
Перебуваючи на Заході, він доклав 
багато зусиль, щоб віднайти та згур-
тувати тих, кого чи то матеріальна 
нужда, чи політичні умови на Бать-
ківщині розкидали по всьому світу. 
Патріярх-ісповідник розумів, що 
без солідних духовних та інтелек-
туальних основ народ буде прире-
чений на забуття своїх коренів, на 
розгубленість і самоприниження, на 
цілковите підкорення й асиміляцію. 
Тому свої перші декрети «у вільному 
світі» владика Йосиф Сліпий видає 
про заснування і розбудову двох ін-
ституції: Українського католицького 
університету та собору Святої Со-

фії. Незважаючи на вже поважний 
вік, не шкодуючи підірваних роками 
неволі сил і здоров’я, він об’їжджав 
кожну нашу єпархію та екзархат на 
поселеннях, відвідував мало чи не 
кожну парафію, збираючи не лише 
кошти, а й гуртуючи всіх «у розсі-
янні сущих» в єдиний, сповнений 
власної гідності народ Божий у сво-
їй помісній Церкві.

Патріярх і кардинал Йосиф Слі-
пий не дожив всього кілька років 
до того часу, коли Радянський Союз 
захитався і таки впав. Він спочив 
у Бозі 7 вересня 1984 року і лише 
його тлінні останки в серпні 1992 
року велично й урочисто «поверну-
лися» з Рима до Львова, після того 
як український народ здобув свою 
державну незалежність, а пересліду-
вана Церква вийшла з катакомб. Але 
справжній спочинок для своєї не-
втомної душі наш Великий патрі ярх 
заповідав лише тоді, коли «з волі Бо-
жої та бажання Українського Божо-
го люду складуть [його] домовину 
в підземеллях оновленого Собору 
Святої Софії» у Києві як знак єд-
ності та соборності всього нашого 
народу і його об’єднаної Київської 
Церкви. І над цим завданням нам 
усім ще належить немало потруди-
тися, щоб сповнити останню волю 
цього церковного мужа!

Роздумуючи над сторінками 
життєпису патріярха Йосифа, мо-
жемо припустити, що в молодості, 
мріючи про своє майбутнє, він і не 
думав, що йому доведеться зазна-
ти скільки лихоліть і випробувань. 
Одначе, як знаємо з його спогадів, 
він завжди себе запитував: «Що від 
мене очікує Господь?» А ще він час-
то роздумував над питанням: «Що 
скаже одного дня про мене історія, 
із чим я постану перед Господом 
на Страшному суді Христовому?» 
Зрозуміло, що Йосиф Сліпий став 
великою людиною не в якусь одну 
мить. Із дня у день він зростав у мо-
литві, святості, мудрості, у почутті 
відповідальності, а передусім — 
у відданості Божій волі.

Його життя, як і кожного з нас, 
було не прямою дорогою, а радше 
лабіринтом, в якому кожний вибір 
є важливим. Адже на кожному по-
вороті можна схибити, обравши не 
ту дорогу. Щоб не загубитися на цьо-
му шляху, ми потребуємо внутріш-
нього компаса, який підказуватиме 
нам правильну путь. Слуга Божий 
Йосиф не шукав орієнтирів у мину-
щих ідеях чи марних сподіваннях. 

Собор Св. Софії у Римі.

(Закінчення на 6 сторінці)
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Повір’я і традиції

У день Хрещення вірні можуть скупатися 
в ополонці, щоб вилікуватися від недуг. Тра-
диція купання на Хрещення є у всіх хрис-
тиянських країнах. Після того, як священик 
освятить воду в ополонці, охочі занурюються 
з головою три рази, хрестячись і промовля-
ючи молитву. Суть обряду полягає в тому, 
що віруючі готові піти за Христом, при-
ймаючи хрещення і християнську віру. Він 
винятково добровільний, оскільки ніхто не 
зобов’язаний пірнати в холодну воду.

Після освячення всі люди повертаються 
додому. Батько бере з-за образу Божої Матері 
пучок сухих васильків, мочить їх в свяченій 
воді і кропить усе в оселі; потім бере крейду 
і креслить хрести на образах, двері і шафах. 
Після цього сім’я сідала за стіл, але перед 
їжею пили святу воду, так як вважається, що 
освячена на Водохреще вода має вживатися 
натще, адже саме за цієї умови вона має най-
більшу силу.

Після обіду дівчата бігають до річки вми-
ватися в “йорданській воді” — “щоб були 
рожеві лиця”. На Гуцульщині хлопці водять 
своїх дівчат до ополонки, “щоб ся вмила 
і красна була”.

В місцевостях вздовж Дніпра було колись 
чимало вірувань та прикмет, пов’язаних 
з “Иорданью”. Так, коли процесія йшла на 
річку, то “знаючі” люди придивлялися: якщо 
перед хоругвами пролетять горобці — не-
щасливий рік для дітей, граки — для молодих 
людей, а якщо пролетять гуси, то старі цьому 
році будуть дуже боліти, а то й помирати.

Попіл після Різдвяних свят не можна 
зберігати — ні в хаті, ні на подвір’ї, тому що 
“буде пожежа”; ввечері на Водохреща його 
треба винести на річку і висипати на лід. 
Наші предки вірили, що коли священик за-
нурює хрест у воду, всі чорти і всяка нечиста 

сила вистрибує з річки і залишається на зем-
лі до тих пір, поки якась із жінок не прийде 
на річку прати білизну. Коли брудна білизна 
опуститься у воду, то разом з нею пірнають 
у воду і всі чорти, що мерзли на землі. Тому 
побожні люди похилого віку раніше не до-
зволяли своїм невісткам прати білизну про-
тягом цілого тижня після Хрещення — “щоб 
більше вимерло нечистої сили від хрещен-
ських морозів”.

Після Водохреща розпочинався новий 
весільний сезон, який тривав до Великого 
посту. Це був час веселощів і розваг. Молодь 
збиралась на вечорниці, сім’ї ходили один до 
одного в гості.

Народні прикмети пов’язані зі святом 
Водохреща

• Якщо все небо буде похмурим, то вся-
кому хлібу родитися добре; якщо ж 
тільки на сході — добре вродить жито, 
на півдні — просо, на півночі — гречка.

• Під час освячення води йде сніг — до-
бре роїтимуться бджоли і колосити-
муться хліба.

• Якщо вдень випав іній, то у відповідний 
день треба сіяти пшеницю.

• Коли на Водохрещі випав повний мі-
сяць — бути великій воді.

• Якщо в цей день зоряна ніч — вродять 
горіхи і ягоди.

• Йде лапатий сніг — на врожай.
• Якщо похмуро — хліба буде вдосталь. 

Шанувальникам традиції нашого народу та 
колоритної давнини для збагачення своїх 
знань варто заглянути до записів Олекси Во-
ропая “Звичаї нашого народу”, де вони пре-
красно описані й засвідчують про глибоке 
прив’язання народу до своєї віри, традиції 
та історії, яких навіть не знищили лихоліття 
недавного минулого.

(рісу)

Свято Йордану

Празник Йордану в Перемишлі.

Празник Йордану у Вроцлаві.

Празник Водохреща, це одно зі свят, яке в нашій церковній традиції пов’язується з багато-
людною процесією над річку чи озеро, посвяченням води священиками, а потім окроплюван-
ня нею господарями своїх домів.
В сучасних умовах не кожна з наших громад має можливість іти над воду, й тому симво-
лічно освячує її у відповідних посудинах у своїх храмах. Проте традиція зберігається.
У давніших часах з мальовничим празником Йордану пов’язувалися повір’я і традиції кіль-
касотлітньї давності, залишки яких збереглися й до сьогодні, зокрема в материку. 

Ґданськ.

Гурово Ілавецьке.

Члухів.

Послання Синоду Єпископів
Києво-Галицького Верховного Архиєпископства

з нагоди Великого посту
Покайтеся і наверніться, щоб ваші гріхи були 
стерті (Ді. 3, 19).

Дорогі в Христі!

Напередодні Великого посту знову особли-
вої актуальності набирає заклик до покаян-
ня. Словами апостола свята Церква спонукає 
нас: «Відкиньмо всякий тягар і гріх, що так 
легко обмотує, і біжімо витривало до змаган-
ня, що призначене нам, вдивляючися пильно 
в Ісуса, засновника й завершителя віри» (Євр. 
12, 1–2). Великопісна мандрівка — слушна 
нагода вийти з неволі гріха і скерувати свої 
кроки на дорогу, що веде до Дому Отця (пор. 
Лк. 15, 17–18).

Прообразом цієї великопісної покаянної 
мандрівки є старозавітна пасха — вихід ви-
браного народу Божого з єгипетської неволі. 
Тоді, як і тепер, цей визвольний похід Божих 
дітей наштовхувався на протидію і різні пе-
решкоди — з боку гнобителя-фараона, який 
ніяк не хоче відпустити поневолений народ, 

але і зсередини самого народу, що не цілко-
вито позбувся психології раба і тужить за 
примарною стабільністю та силою імпер-
ського двору.

Мандрівка до свободи і гідності — це вну-
трішній процес преображення народу, який 
вимірюється не числом пройдених кроків чи 
прожитих років, а духовними зусиллями, що 
їх зробив народ, а в ньому — кожна людина, 
зокрема задля узгодження своїх думок, ідей 
і поведінки із Божим законом та Господньою 
святою волею. Так в історії народу здійсню-
ється Божа обітниця: «Коли ходитимете 
в моїх установах і пильнуватимете мої запо-
віді, і будете їх виконувати, то я насилатиму 
вам дощі о відповідній порі, і земля даватиме 
свій урожай, і дерево, що в полі, приносити-
ме свої плоди… Я встановлю мир і ніхто не 
буде вас турбувати і меч не проходитиме по 
краю вашім… Я — Господь, Бог ваш, що ви-
вів вас із Єгипетської землі, щоб ви не були 

(Закінчення на 7 сторінці)
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демптористів у маленькому містечку Есхен 
біля Антверпена. Здобувши гімназійну осві-
ту у Бельгії, Володимир Стернюк вступає до 
монастиря Чину Найсвятішого Ізбавителя, 
тобто редемптористів. На той час він уже до-
сконало володіє французькою мовою і глибо-
ко знає латинську.

У 1926 р. після року новіціату брат Во-
лодимир складає чернечі обіти і вступає на 
богословські студії. Два роки вивчає філо-
софію, чотири — теологію. У 1934 р. канад-
ський греко-католицький єпископ Василь 
Ладика у храмі бельгійського міста Лювен 
висвячує ченця-редемпториста Володимира 
Стернюка на греко-католицького священика.

У 1932 р. на заклик Митрополита Ан-
дрея Шептицького, молодий двадцятилітній 
ієромонах-редемпторист повертається на 
рідну землю, щоб у невпинній проповідниць-
кій праці та місіях допомагати рідній Церкві 
та рідному народові. Перебував у монастирях 
Чину Найсвятішого Ізбавителя (ЧНІ) у Льво-
ві, Станіславові, Тернополі, а також був місі-
онером на Волині.

У час німецької окупації о. Володимир 
перебував серед Отців Редемптористів у мо-
настирі св. Климентія у Львові, що по вул. 
Зибликевича (тепер вул. Івана Франка). При 
монастирі діяла невеличка Церква Непороч-
ного Зачаття Пресвятої Діви Марії (діюча 
в наш час), де о. Володимир відправляв св. 
Літургії, проповідував, здійснював Св. Тайни. 
Однак за розпорядженням радянської вла-
ди у 1946 р. церква була закрита, а всі ченці 
відселені біля Львова до монастиря Матері 
Божої Неустанної Помочі, що у Збоїськах.

11 квітня 1945 р. був заарештований ми-
трополит Йосиф Сліпий, який очолював 
Львівську Митрополію після смерті Митро-
полита Андрея Шептицького. Тоді ж зааре-
штували і всіх інших галицьких єпископів. 
Усі греко-католицькі єпископи були засу-
джені на довготривале відбування покаран-
ня у тюрмах і концтаборах. Таким чином 
більшовицькою радянською владою було 
позбавлено українців-католиків Галичини 
церковної ієрархії.

Почалися незвичайно жорстокі масо-
ві переслідування і репресії католицьких 
священиків, монахів та вірних. Усі греко-
католицькі храми з усім майном передано 
Російській Православній Церкві. Греко-

католицькі монастирі розпущено, майно по-
грабовано, чернецтво або заарештовано, або 
виселено в Сибір.

З початком жорстоких переслідувань 
УГКЦ о. Володимир категорично відмовив-
ся підписати «перехід на православ’я». Не 
маючи змоги душпастирювати легально, о. 
Стернюк влаштувався на світську роботу, 
лаборантом у бібліотеці Львівського держу-
ніверситету ім. І. Франка. Саме там 18 червня 
1947 р. його було заарештовано і звинувачено 
у зв’язках із націоналістичним підпіллям.

Отця Володимира було засуджено на п’ять 
років виправних робіт, які він відбував у та-
борі в Єрцево Архангельської області. У та-
бірних умовах о. Володимир намагався вико-
нувати і свої священичі обов’язки: відмовляв 
молитви із Часослова, і, як тільки була наго-
да, відправляв Св. Літургію. Так проминуло 
п’ять довгих, тяжких табірних років неволі.

13 червня 1952 р. в’язня-каторжника Во-
лодимира Стернюка було звільнено і дозво-
лено повернутися у рідне селище Пустомити 
Львівської області і там приписатися.

Після повернення до Львова працював 
сторожем, бухгалтером, двірником та сані-
таром швидкої допомоги, одночасно таємно 
виконував священичі обов’язки.

Праця на «Швидкій допомозі» з особли-
вим розкладом робочих і вихідних днів та 
ночей давала о. Володимиру можливість 
багато часу віддаватися підпільній душпас-
тирській праці; поїздкам у райони та села; 
а в пізніші роки працювати над підготовкою 
підручників для підпільної духовної семі-
нарії; займатися організаційними справа-
ми Церкви та безпосередніми зустрічами-
заняттями із кандидатами до священства.

У липні 1964 р. о. Володимира підпільно 
хіротонізують і він стає єпископом УГКЦ. 
Владика Василій Величковський уділив єпис-
копську хіротонію о. Стернюку, як своєму на-
ступникові. Це було ще одним доказом Божої 
опіки над українською Церквою.

З 1972 р. Владика Володимир очолив 
УГКЦ в Україні, як місцеблюститель митро-
поличого престолу.

З того часу увесь тягар відповідальності 
за паству катакомбної Церкви в Україні та 
на підневільних землях Союзу лягає на плечі 
вже не молодого, 65-літнього єпископа Воло-
димира Стернюка.

Митрополит Стернюк та Бл. Любомир Любачівський.

Можна ризикнути твердження, що поява 
постправди була чимось неминучим у по-
стмодерному, а насамперед постхристиян-
ському світі. Криза правди в цивілізації, яка 
закорінена у християнстві, є доказом кризи 
того, що в ній найважливіше. Не тільки ре-
лігійної віри в божественне синівство Іс-
уса з Назарету, який назвав себе дорогою, 
правдою і життям, але також немотивова-
ної релігійними переконаннями акцептації 
юдеохристиянських етичних основ міжлюд-
ських відносин. Кожна виборча кампанія 
в нашому світі, кожне змагання на ідеї перед 
вирішальними для майбутнього країн голо-
суваннями в референдумах, стають наругою 
над восьмою заповіддю. Ложне свідчення на 
конкурента чи іншу партію не називається 
вже брехнею. В країні, яка лідирує в іннова-

ційності, ті, що постправдою прийшли до 
влади, придумали нову дійсність: «альтерна-
тивні факти».

В літургійному році на черзі підготовка до 
Пасхи, період передпостя і Чотиридесятниця. 
Його основна ціль для охрещених — допо-
могти їм актуалізувати Таїнство хрещення, 
яке звершено над ними здебільшого в ран-
ньому дитинстві. При різних ювілейних на-
годах прийнято відновлювати хрещальні 
обітниці про відречення від сатани і при-
єднання до Христа. Це зрозуміле і потрібне. 
Так само мали б робити чоловік і жінка, щоб 
актуалізувати Таїнство вінчання. В даному 
контексті корисним було б також пригадати 
слова, які проказується під час помазування 
єлеєм оглашенних рук охрещуваних: «Щоб 
підносив (підносила) руки свої до святині 

Постправда і істина
(Продовження з 1 сторінки)

і чинив (чинила) правду на всякий 
час і благословив (благословила) 
Господа». 

Християнин покликаний чинити 
правду цілим свої єством. У вели-
копосному подвизі зосереджуємось 
на очищенні, на визволенні від того, 
що заважає правдою жити і її укрі-
плювати. В молитві Єфрема Сирій-
ського просимо, щоб Бог віддалив 
від нас дух пустомовства. У першій 
Молитві вірних Літургії Напередос-
вячених Дарів лунає прохання про 
внутрішню розсудливість, а відтак 
за все, чим сприймаємо світ і діємо 
в ньому. Око, слух, язик, губи, руки, 
«всі наші члени і мислі» благодат-
тю Божою мають «здержуватися від 
злих учинків» і діяти тільки те, що 
добровгодне Отцеві.

Апостол Павло назвав Церкву 
Бога живого «стовпом та основою 
правди»(1 Тим 3,15). В кожній Бо-

жественній Літургії молимось до 
Бога Отця за єрархів, шоб «у мирі, 
цілі, чесні, здорові, довголітньо 
і правильно» навчали слово його 
істини. Життя показує, яку від-
повідальність несуть єпископи. 
Головний редактор однієї з поль-
ських газет, критикуючи польську 
єрархію за мовчання у справі пре-
зидента Валенси, сказав: «Сьогодні 
польська Церква сита і вдоволена. 
І стає на боці влади, чим так міцно 
уподібнюється до Російської Пра-
вославної Церкви». В нагірній про-
повіді учні почули від Христа, що 
є сіллю землі. Але звітріла сіль «ні 
на що не придатна, хіба — викину-
ти її геть, щоб топтали люди»(Мт 
5,15). Замість коментаря хай пролу-
нає молитва: «Так, Господи, Царю! 
Дай мені бачити гріхи мої і не осу-
джувати брата мого».

о. Богдан Панчак

Митрополит
Володимир Стернюк

(Продовження з 1 сторінки)

З боку радянської влади пред-
стоятель Катакомбної Церкви за-
знавав систематичного тиску: 
обшуки, конфіскації, стеження, до-
пити й «профілактичні» розмови, 
прослуховування помешкання.

Сповнений любов’ю і самопос-
вятою до свого народу і Церкви, до 
того ж обдарований незвичайною 
мужністю, Митрополит Володимир 
віддавав себе повністю на службу 
народові і Церкві, незважаючи на 
всі погрози і переслідування з боку 
ворожої безбожницької влади.

Боже провидіння вибрало його 
на керівника нашої Церкви в най-
тяжчі для неї часи. Але Митрополит 
терпеливо і мужньо ніс архіпастир-
ське служіння, подаючи найкра-
щий приклад усім тим, котрі йшли 
за ним: підпільним священикам, 
монахам та мирянам, які твердо 
трималися віри батьків і прадідних 
християнських традицій. Присут-
ність правлячого ієрарха в Украї-
ні в умовах переслідувань давала 
змогу зберігати апостольську спад-
коємність УГКЦ та очолити процес 

виходу з підпілля і розбудови цер-
ковних структур наприкінці 80-х 
років минулого століття.

Ось так відважно наближався 
Владика Володимир до перемож-
ного кінця: свободи нашої Церкви. 
І вона настала. Йому довелось при-
ймати рішення, куди спрямовувати 
кроки, які робила наша Церква піс-
ля падіння тоталітарного режиму 
в СРСР.

Згодом, у своїх споминах Вла-
дика ствердить: «Я робив те, що я 
міг. І більше я на ніщо не дивив-
ся… Це — післанництво Боже. Він 
покликав мене на цей шлях, аби я 
сповнив Його волю тут, на Землі, 
і працював над спасінням людських 
душ. І я, не зважаючи ні на що, ви-
конував свої обов’язки …. Інакшого 
ідеалу у своєму житті я не мав».

З 1991 р. Владика Володимир 
відійшов на пенсію, але не на від-
починок: по 1997 р. він був діючим 
єпископом УГКЦ та владикою 
предстоятелем Папського пре-
столу. З його участю відбувалося 
і відродження молодіжного христи-
янського руху у Львові: за благосло-
венням Владики розпочався ХХV 
(перший після падіння радянської 
імперії) з’їзд «Українська молодь 
— Христові».

Земне життя Архиєпископа Во-
лодимира закінчилося на світанку 
29 вересня 1997 р. на 91-ому році 
життя. Брама вічності відчинилася, 
щоб прийняти у свій простір того, 
хто так ревно вірив і через страж-
дання утверджував свою віру.

Похований у крипті Архикате-
дрального Собору св. Юра у Львові.

(sobor-svyura.lviv.ua)
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Ікона Стрітення Господнього.

(Продовження з 3 сторінки)

«Будьмо собою!»
Послання блаженнішого Святослава до вірних УГКЦ та 

всіх людей доброї волі з нагоди 125-річчя
з дня народження Патріярха Йосифа Сліпого

У своєму посланні «Про поєднання в Христі» 
(3 червня 1976 року) він звернувся до своєї па-
стви з простою порадою: «Будьмо собою!» Це 
«буття собою» народжується в кожному з нас 
у той момент, коли ми в молитві до Отця Не-
бесного розпізнаємо Його волю щодо нашого 
життя. І кожен з етапів біографії патріярха 
Йосифа позначений цим знаком автентичнос-
ті, в серці якої перебуває Христос. 

Він був собою, коли відкрив у собі потяг 
до науки і присвятив цьому все своє життя 
не так власною академічною працею, як тво-
ренням умов та інституцій для інших. Він був 
собою, коли відчув поклик до священства 
і віддав цьому покликанню всього себе, не-
зважаючи на обмеження і заборони здійсню-
вати це служіння. Він був собою, коли відмо-
вився від обіцяної свободи та високих посад, 
якщо відречеться від своєї Церкви. Він був 
собою, коли, потрапивши на Захід, став голо-
сом і символом «мовчазної Церкви» у СРСР 
та всіх переслідуваних безбожною тоталітар-
ною владою. Він був собою, коли обстоював 
право релігійної спільноти, яку очолював, на 
Патріяршу гідність. Лише така позиція дала 
йому можливість не залежати від карколом-
них змін довкола нього і гідно пройти всі ці 
перипетії історії. 

Сьогодні, коли ми часто чуємо про те, 
що живемо «плинні часи» чи навіть у «добу 
постправди», коли все навколо постійно змі-
нюється, нема нічого тривкого й надійного, 
істини не існує, є лише «точки зору», має ра-
цію той, у кого влада і гроші, а популярність 
можна здобути дешевими гаслами й обіцян-
ками, − запрошення Йосифа Сліпого до ав-
тентичності, до «буття собою» знову набуває 
неабиякого значення. 

Бути собою ніколи не було легко, ще важ-
че здійснювати своє покликання в часи не-
певності, які ми переживаємо тепер. На пер-

ший погляд, набагато легше і комфортніше 
пристосуватися до змін, прилаштуватися до 
зовнішніх обставини, відмовитися від визна-
ння абсолютної Правди… Але горе людині 
яка перестає бути собою, яка втрачає себе. 
Життя патріярха Йосифа, воскресіння з ка-
такомб нашої Церкви та її подальший дина-
мічний розвиток свідчать, що лише той долає 
непостійність і плинність історії, хто постій-
но у своєму осерді залишається тим, ким со-
творив його Господь. Цей шлях, хоч важкий 
та тернистий, є можливим і приносить люди-
ні велике внутрішнє задоволення та радість 
саме тому, що вона виконує свій християн-
ський обов’язок та волю Божу і тільки так 
може бути собою. 

Тому в цей ювілейний рік нашого патріяр-
ха Йосифа заохочуємо всіх замислитися, ким 
ми є та яким є наше завдання в цьому зем-
ному паломництві до вічності, у нашій сьо-
годнішній мандрівці «крізь терни до зірок». 
І хай сам Господь Ісус Христос, який єдиний 
є Дорогою, Правдою і Життям, буде для нас 
тією провідною зорею, що дозволить здола-
ти всі перепони на цьому шляху істинного 
пізнання самих себе через Його хрест і во-
скресіння. Життєва доля патріяр ха Йосифа 
переконує нас у тому, що з глибокою вірою 
та Божою допомогою людина незламної волі, 
яка не зрікається своєї Богом даної сутності, 
не зраджує свого покликання та здійснює 
своє служіння, за будь-яких обставин пере-
може у двобої зі злом та неправдою. 

Благословення Господнє на вас, з Його 
благодаттю і чоловіколюб’ям, завжди, нині, 
і повсякчас, і на віки вічні.

+ СВЯТОСЛАВ
Дано в Києві, при Патріяршому соборі Во-
скресіння Христового, у день празника Стрі-
тення ГНІХ, 15 лютого 2017 року Божого

Стрітення Господнє
„Радуйся благодатна, Богородице Діво, бо з Тебе засяяло Сонце правди Христос Бог наш, що 
просвічує тих, що в темряві” (Тропар празника).

Різдвяне коло свят завершується празником 
Господнього Стрітення, який святкуємо 2 
лютого, на сороковий день після Христово-

го Різдва. Цей празник своїм змістом тіс-
но пов’язаний з Христовим Різдвом, бо як 
у Різдві, так і тут Христос при своїм пожерт-
вуванні у святині об’являє нам Свою боже-
ственність. Від зустрічі Божої Дитини і Його 
Пресвятої Матері з праведним Симеоном 
і сам празник у Східній Церкві називається 
Стрітення. Візьмемо до уваги три питання: 
основу празника, його встановлення та дух 
богослуження.

ОСНОВА ПРАЗНИКА

Празник Стрітення засновується на по-
дії з життя нашого Спасителя, яку записав 
святий євангелист Лука (2, 22–40). Закон 
Мойсея приписував, щоб кожна жінка піс-
ля народження дитини 40 днів не сміла вхо-
дити до храму, бо в той час вона вважалася 
нечистою. Ці 40 днів називалися днями очи-
щення. Після закінчення цих днів мати но-
вонародженої дитини приходила до храму 
і приносила жертву очищення. Багатша жін-
ка жертвувала однолітнє ягня на всепалення 
та молодого голуба або горлицю, а вбога по-
винна була принести пару голубів або пару 

горлиць. Пречиста Діва Марія, як 
Божа Мати, не була зобов’язана до 
обряду очищення, бо освятилася 
Христовим Різдвом, як каже кондак 
празника: „Утробу Дівичу освятив 
Ти різдвом Твоїм”. Та все-таки вона 
в покорі виконує припис закону 
і приносить у жертву дві горлиці.

Крім того, над первородним 
хлопчиком 40 дня відбувався ще 
обряд пожертвування Богові і його 
викуплення. Той, хто повинен був 
освятити й викупити всіх людей, 
дозволяє, щоб найперше сам був 
посвячений Богові і викуплений. 
„Предвічний Бог, — каже литійна 
стихира, — що колись на Синаю 
дав закон Мойсееві, сьогодні яв-
ляється як Дитина. Як Творець за-
кону Він виповняє закон, і по за-
кону приноситься у храм і дається 
старцеві”.

На окрему увагу заслуговує тут 
ще зустріч Божого Дитяти і його 
Пречистої Матері з праведним Си-
меоном. Святий Лука каже, що Си-
меон „був праведний та побожний, 
очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий 
був на ньому. Йому було відкрито 
Святим Духом, що не бачитиме 
смерти перш, ніж побачить Хрис-
та Господа” (2, 25–26). За Божим 
просвіченням Симеон у Дитятку 
Ісусі пізнає Месію, бере Його на 
свої руки і гарною молитвою дякує 
Господеві Богу за ласку, що його 
очі побачили обіцяного Спасите-
ля. Наша Церква відправу вечірні 
кожного разу завершує молитвою 
Симеона „Нині відпускаєш”. Ста-
рець Симеон пророкує Пресвятій 
Богородиці її майбутню жертву 
і терпіння задля Ісуса Христа.

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАЗНИКА

Празник Господнього Стрітення за-
початковано в Єрусалимі в другій 
половині IV ст. Першу згадку про 
нього подає паломниця С. Етерія 
у своєму щоденнику, де називає 
його „40 днем після Богоявлення”. 
Його святкування описує так: „Со-
роковий день після Богоявлення 
святкується дійсно з найбільшою 
урочистістю. Цього дня йде про-
цесія до храму Воскресення, де всі 
збираються на Літургію. Правиться 
за приписаним порядком з найбіль-
шою урочистістю, наче на Пасху. Усі 
священики проповідують і також 
єпископ. Усі вони пояснюють текст 
Євангелія, де говориться, що 40 дня 
Йосиф і Марія принесли Господа до 
храму” (Гл. 26).

З Єрусалима празник поши-
рився на увесь Схід, але лише в VI 
ст. за цісаря Юстиніяна (527–565) 
він набирає особливого значення. 
Цісар Юстиніян наказав уважа-
ти Господнє Стрітення за великий 
празник і святкувати його в цілому 
цісарстві. Через це в богослуженнях 
цього празника Церква кілька разів 
молиться за імператора.

Причинами урочистого свят-
кування Стрітення були дві над-
звичайні події: морова зараза 
в Царгороді й околиці та землетрус 
в Антіохії. У кінці 541 року в Цар-
городі і його околиці з’явилася мо-
рова зараза, через яку кожного дня 
гинули тисячі людей. Так тривало 
три місяці. А до того в Антіохії 
пройшов великий землетрус. Пе-
редання каже, що в той час один 
праведник мав об’явлення від Бога, 

що нещастя, яке сталося в держа-
ві, відійде, коли буде встановлене 
урочисте празнування Господньо-
го Стрітення. У 542 році, за нака-
зом цісаря Юстиніяна, відбулося 
урочисте святкування празника 
і пошесть відійшла.

Зі Сходу празник Стрітення пе-
рейшов у V ст. до Риму, звідси в VII 
ст. — до Франції та Іспанії, а в VIII 
ст. — до Німеччини. Його встанов-
лення на Заході одні приписують 
папі Геласію († 496), а инші — папі 
Григорію Великому († 604). Звичай 
процесії зі свічками на Стрітен-
ня, напевно, запровадили за папи 
Сергія (687–701). Цей звичай до-
сить швидко прийшов з Риму до 
Єрусалима й инших міст Палес-
тини. Кирило Скитопольський († 
557) у своєму Житті святого Тео-
досія Великого оповідає про багату 
жінку римського урядовця, на ім’я 
Ікалія, яка між Єрусалимом і Ви-
флеємом збудувала гарну церкву на 
честь Пресвятої Богородиці і там 
завела звичай святкувати праз-
ник Стрітення зі свічками. Про 
цей звичай говорить також єруса-
лимський патріярх Софроній († к. 
641) у своїй проповіді на празник 
Стрітення. Світло свічок — гарний 
символ правдивого Божого світла, 
що ним є сам Господь наш Ісус 
Христос.

Носіння свічок процесією на 
Стрітення ще раніше було в прак-
тиці в Олександрії. Кирило Олек-
сандрійський († 444) у своїй про-
повіді про принесення Дитяти Ісуса 
до храму згадує про носіння свічок 
цього дня в Олександрії. Про таку 
саму практику в Анкирі говорить 
Теодот Анкирський († κ. 446). Зви-
чай благословляти свічки на Стрі-
тення прийшов аж після X сторіч-
чя. Перший раз згадує про нього 
Римсько-германський служебник 
з XII ст.

Празник Стрітення на Заході 
первісно був Господським і щойно 
набагато пізніше став вважатися 
Богородичним та називатися Очи-
щення Пречистої Діви Марії, або 
Пожертвування Ісуса у святині. 
Нові приписи латинської Церкви 
з Другого Ватиканського Собору 
знову поставили Стрітення серед 
Господських празників.

У Східній Церкві Стрітення на-
лежить до Богородичних празників 
і подекуди має також назву Стрі-
тення Пресвятої Богородиці. Цей 
празник має один день перед- і сім 
днів попразденства. На цей день 
існують проповіді багатьох Отців 
і Вчителів Східної Церкви. Службу 
празника написали святий Андрій 
Критський, святий Йоан Дамаскин, 
святий Косма Маюмський, патріярх 
Герман і Йосиф Студит. Наступного 
дня після Стрітення Східна Церква 
святкує пам’ять праведних Симео-
на й Анни.

ДУХ БОГОСЛУЖЕННЯ 
ПРАЗНИКА

Дух богослужби Стрітення є той 
самий, що й дух Христового Різдва 
і Богоявлення: прославити Богояв-
лення на землі, звеличити Христове 
божество та віддати честь Пречис-
тій Діві Марії, як Богоматері. Про 
глибокий зміст і значення празника 

(Закінчення на 7 сторінці)
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говорить у своїй проповіді на цей день свя-
тий Кирило Олександрійський. „Предвічний, 
— каже він, — мале Дитятко і древній днями 
(себто Бог). Дитя при грудях і Творець віків. 
Бачу Дитину і пізнаю Бога. Дитя кормиться 
і світ удержує. Дитя плаче і світові дає життя 
і радість. Дитина в пеленках і мене звільняє 
від гріховних пелен… Це Дитя славлять ан-
гели, Йому поклоняються архангели, перед 
Ним дрижать Власті, Його вихвалюють сили, 
Йому служать херувими, Його благослов-
лять серафими, Його славить сонце, Йому 
служить місяць, Його слухає природа, Йому 
коряться джерела і моря… Це Дитя поконало 
смерть, побідило диявола. Знищило клятву… 
стерло гріхи, осудило єресі, прикрасило все 
створіння, спасло Адама, обновило Єву, при-
звало народи, освятило світ… Тож усі світло 
зустрічаймо Господнє Стрітення… Так цей 
день прикрасімо свічками, як годиться си-
нам світла, і істинному Світлові-Христові 
принесімо свічки з душевними світлами” 
(Пролог, Ч. І).

Стихири вечірні і сідални, канон та сти-
хири утрені — це один величний гимн сла-
ви в честь Христового Богоявлення, у честь 
предвічного воплочення Бога-Слова та 
в честь Пресвятої Богородиці. Ця мала Ди-
тина, що її сьогодні батьки принесли до хра-
му, це Бог предвічний, що дав закон Мойсееві 
на горі Синай: „Сьогодні Той, — співаємо на 
стихирах литії, — що колись був дав закон 
Мойсееві на Синаю, повинується задля нас 
приписам закону, бо змилосердився над 
нами… Сьогодні Симеон бере на руки Гос-
пода слави, що його спершу Мойсей у тем-
ряві бачив, як на Синайській горі давав йому 

таблиці… Творець неба й землі сьогодні но-
ситься на руках старцем Симеоном”.

Дитятко, що Його сьогодні бачимо в хра-
мі, це пророками предсказаний і Богом піс-
ланий Месія: „Скажи, Симеоне, — співаємо 
на стихирах вечірні, — кому ти, тримаючи на 
руках у храмі, радуєшся? Кому кажеш і кли-
чеш: „Нині я став свобідний, бо видів мого 
Спасителя?” Це Той, Хто з Діви народився, 
Він Бог Слово від Бога, що задля нас вопло-
тився і спас людину, Йому поклонімся”.

А Мати принесеного до храму Дитяти — 
це Пресвята Богородиця. „Прикраси твою 
світлицю, Сіоне, — каже стихира на стихов-
ні вечірні, — і величай Царя-Христа, вітай 
Марію — небесну браму, бо вона це херу-
вимський престол: вона носить Царя слави”. 
Пречиста Діва Марія не тільки Мати Хрис-
това, але вона також наше уповання й наша 
Заступниця. На 9-ій пісні канона утрені її 
благаємо: „Богородице Діво, надіє христи-
ян, покрий, збережи і спаси тих, що на тебе 
уповають… Богородице Діво, для світу блага 
Помічнице, покрий і збережи нас від усякої 
нужди й печалі”.

Свята Церква, бачачи велике таїнство Бо-
гоявлення і Божої любови до нас, закликає 
своїх вірних до прослави Христа Господа: 
„Хай ангельський хор чудується, а ми зем-
ними голосами заспіваймо пісню, бачачи 
невимовне Боже зшестя. Той, що перед Ним 
дрижать небесні сили, Його сьогодні обійма-
ють старечі руки єдиного Чоловіколюбця” 
(Сідален утрені).

о. Юліян Катрій, ЧСВВ.
„Пізнай свій обряд”

Послання Синоду Єпископів
Києво-Галицького Верховного Архиєпископства

з нагоди Великого посту
(Продовження з 4 сторінки)

там рабами; я поломив занози ярма вашого, 
щоб ви ходили випростані» (пор. Лев. 26, 
3–13). У цьому уривку, як і в багатьох інших 
місцях Святого Писання, покаяння представ-
лене як послух Богові, вірність Його Заповід-
ям, що запевняє народові благословення, без-
пеку і повноту життя.

Водночас єгипетська неволя — це образ 
людини і народу, які перебувають у тенетах 
гріха, обділені справжньою свободою, при-
нижені у своїй гідності, позбавлені надії та 
радості. Побачити першопричини такого 
злиденного і безпросвітного стану речей — 
це вже половина визвольного шляху, подібно 
як поставити діагноз означає наполовину 
подолати недугу. Які ж недуги сьогодні за-
грожують нам і намагаються знищити в нас 
Божий образ і подобу?

Одним із найважчих гріхів, який ми 
успадкували від комуністичного минулого, 
є зневага до людського життя, зокрема до 
життя ненароджених дітей. Радянський Союз 
був першою державою у світі, що легалізу-
вала вбивство ненароджених. Хоча ми вже 
чверть століття живемо в незалежній держа-
ві, цей ганебний злочин донині здійснюється 
в наших медичних закладах, які, замість того 
щоб бути місцями захисту людського життя, 
стають місцями страти невинних і найбільш 
беззахисних осіб — наших дітей. Щороку 
внаслідок абортів гине близько 150 тисяч 
українських дітей. За цю важку зневагу Бога 
маємо просити прощення, бо навмисне чоло-
віковбивство — це гріх, що кличе про пом-
сту до неба, а відповідальність за нього несе 
не тільки жінка, що насмілюється на такий 
крок, а й батько ненародженої дитини й рід-
ні, які не протидіють цьому, не кажучи вже 

про медиків та всіх безпосередньо причетних 
до цього злодіяння.

Іншим моральним злом, що нищить жит-
тєві сили нашого народу, є алкоголізм. Спо-
живання алкоголю в Україні — одне з най-
вищих у світі і набуло ознак національної 
епідемії. Лише за офіційними даними зло-
вживання спиртним спричинює щороку по-
над 40 тисяч смертей. Прикро, що сьогодні на 
тлі зовнішньої агресії ця недуга поширюєть-
ся в нашому народі із ще більш загрозливою 
силою і нерідко вражає тих, котрі пережили 
жахіття воєнних дій і не знаходять порятун-
ку від душевних травм у ближчому і дальшо-
му оточенні. Господь прагне зцілити всі рани 
нашого народу, а ми, розуміючи, що алкого-
лізм часто є лише симптомом глибших криз 
і труднощів, хочемо нагадати, що гріх пия-
цтва ще ніколи не вирішив жодної проблеми, 
а тільки поглиблював їх, кидаючи своїх жертв 
у безодню безнадії, деградації та поступового 
вмирання. Єдиним порятунком із цього зла 
є щире покаяння та рішучий крок на доро-
гу зцілення, що довершується витривалою 
співпрацею людини з Божою благодаттю.

Якщо ми прагнемо жити по-Божому, 
маємо вчитися поваги до справедливих за-
конів, на яких базується кожне цивілізоване 
суспільство. Тут треба починати з елемен-
тарного, наприклад із дотримання правил 
дорожнього руху.

Взірцем у додержанні законів для всіх 
громадян мають бути ті, кого звуть законот-
ворцями, — натомість сьогодні багато з них 
перетворюються на публічних грішників, від-
верто ігноруючи робочі засідання і нехтую-
чи на очах у всієї країни своїми важливими 
обов’язками, чи ще гірше — приймають за-

кони, котрі сприяють збагаченню 
багатих, а доводять до зубожін-
ня звичайних людей і ставлять на 
межу виживання соціально неза-
хищених громадян.

Ще одна ділянка, в якій чітко 
проявляється моральний стан на-
шого суспільства, — це ставлення 
до довкілля. Відома теза, що ми не 
успадкували землю в наших бать-
ків, а взяли її в борг у наших дітей, 
нагадує нам про відповідальність 
як перед Творцем, так і перед при-
йдешніми поколіннями за те, як ми 
ставимося до Божого створіння.

Особливий заклик до покаяння 
скеровуємо до певних категорій 
і груп у нашому суспільстві, які зо-
середжують у своїх руках значні ре-
сурси та повноваження, але нерідко 
зловживають ними зі шкодою для 
держави і народу. Хочемо нагадати 
їм слова Папи Франциска, сказані 
з нагоди Ювілейного року Божого 
милосердя: «Своє запрошення на-
вернутися я із ще більшою інтен-
сивністю скеровую до тих чоловіків 
і жінок, які належать до злочинних 
груп, хоч би які вони були. Заради 
вашого блага прошу вас змінити 
життя. Прошу вас в ім’я Сина Бо-
жого, який хоч і боровся з гріхом, 
та ніколи не відкинув грішника. Не 
впадайте у страхітливу пастку дума-
ти, що життя залежить від грошей 
і що перед ними все стає позбавлене 
цінності й гідності. Це лиш ілюзія. 
Ми не заберемо грошей із собою по 
смерті. Гроші не дадуть нам справж-
ньої радості. Насильство, вжите 
для здобуття грошей, з яких крапає 
кров, не зробить людину ні силь-
ною, ні безсмертною. Для всіх, ра-
ніше чи пізніше, настане суд Божий, 
від якого ніхто не зможе втекти… 
Той самий заклик нехай досягне лю-
дей, які підтримують корупцію чи 
беруть у ній участь. Ця гнила рана 
суспільства — тяжкий гріх, що во-
лає до неба, оскільки вціляє в самі 
основи особистого та суспільного 
життя» (Булла «Misericordiae vultus» 
(«Обличчя милосердя»), 11 квітня 
2015 року).

Переконані, що, роблячи іспит 
сумління й аналізуючи свої вчинки, 
слова й помисли на їх відповідність 
Божим і церковним заповідям, ко-
жен із нас виявить, крім вищепе-
релічених, і власні гріховні немочі 
та пристрасті. Визнаваймо їх щиро 
у Сповіді та витривало викорінюй-
мо зі свого життя, бо вони стриму-
ють наш рух на шляху до Небесного 
Отця і позбавляють нас радості та 
щастя Божих дітей.

Дорогі в Христі! Великий піст — 
це слушний час для зміни життя, 
а Таїнство Сповіді є привілейова-
ним місцем, де ми, християни, зу-
стрічаємо милосердного Бога, щоб 
позбутися гріховних оков та від-
новити в собі гідність дітей Божих.

Попри п’ять умов доброї Спо-
віді (іспит сумління, жаль за гріхи, 
щире і повне визнання гріхів, по-

станова виправитися і виконання 
покути), які заохочуємо вас при-
гадати собі з катехизмової частини 
в молитовнику, хочемо звернути 
вашу увагу на кілька елементів, ко-
трі, як сподіваємося, допоможуть 
вам краще і з більшою користю для 
душі переживати Таїнство Сповіді.

Передусім слід подолати спокусу 
відкладати покаяння на пізніше. Бо 
часто трапляється, що ми, хоча зна-
ємо про випадки, коли люди перед-
часно і несподівано вмирають, хоч 
відчуваємо докори сумління і чує-
мо в церкві заклик до навернення, 
усе ж знаходимо тисячі аргументів, 
щоб сказати собі й Богові: «Ще не 
тепер». Таке відтягування дуже не-
безпечне, бо ставить під загрозу 
наше вічне спасіння. Добре це ро-
зуміють практикуючі християни, 
які намагаються не лише регуляр-
но приступати до святої Сповіді, 
а й щоденно моляться про ласку не 
померти без Святих Таїнств.

Окрім цього, до Сповіді слід го-
туватися молитвою — про здатність 
бачити свої гріхи, про мудрість для 
сповідника, про відвагу визна-
ти перед ним наші провини і про 
смирення прийняти його науку 
і поради.

Важливо зважити й на те, що 
Сповідь потребує певного часу. Ве-
ликим ворогом у цьому є поспіх, як 
з боку священика-сповідника, так 
і з боку самого каяника. Не дивно, 
що здійснена в таких обставинах 
Сповідь не приносить ані належ-
них плодів, ані бажання частіше 
сповідатися.

Нарешті, Сповідь, як і Причас-
тя, має бути регулярною. Бо три-
валі перерви притуплюють наше 
сумління і ослаблюють нашу здат-
ність реагувати на гріхи, дозволя-
ючи малим провинам закоренитися 
в душі і з часом перерости в згубні 
пристрасті та звички, які вже буде 
набагато важче подолати.

Дорогі в Христі! Розпочинаємо 
великопісну мандрівку покаян-
ня і навернення. Ідемо назустріч 
Воскресінню. Нехай нас не лякає 
важкість або чисельність наших 
гріхів, бо Христос своєю смертю 
та воскресінням подолав усі гріхи 
і всім прагне подарувати прощення, 
зцілення і повноту життя. Тож при-
ступаймо всі з довір’ям до престо-
лу благодаті, яким є Святі Таїнства 
Покаяння і Євхаристії, щоб світло 
Божого милосердя і Божої любові 
проганяло з нашого особистого, 
родинного та суспільного життя 
темряву гріха й смерті, та щоб ми 
всі у цьому Пості могли зробити ще 
один великий крок виходу з дому 
гріховної неволі назустріч воскре-
сінню — особистому, родинному 
й народному. Тоді зможемо співати 
пасхальну пісню, яка стане прові-
сницею нашої остаточної перемоги 
у воскреслому Христі: «Святкуємо 
перемогу над смертю, знищення 
аду, іншого життя вічного початок, 
і, радіючи, оспівуємо Того, що це 
вчинив, — єдиного благословено-
го отців Бога і препрославленого» 
(Канон Пасхальної утрені).

Благословення Господнє на вас!
Від імені Синоду Єпископів

Києво-Галицького Верховного 
Архиєпископства

+ СВЯТОСЛАВ
30 січня 2017 року Божого
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Єпархіяльний
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 — класи І — VI
• удля 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 

Письмом 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 видавництвом 
МІСІОНЕР з 2007 р. та найновіші видання ви-
давництва 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

З любов’ю 

Якщо хочеш бути СОБОЮ
Не зупиняйся на життя дорогах
Завжди будь готовий до бою
За віру в Єдиного Бога
Неси молитовну зброю 

Хай діти ідуть за тобою
Й як ти простять злочин ворогам
Досить кров’ю облитих героїв
У вірі наша перемога
Хай любов тече в нас рікою…

В. Шляхтич  28.07.2016р.

ВАРШАВА НАЗВАЛА СКВЕР 
НА ЧЕСТЬ ВАСИЛЯ СТУСА

Рада міста Варшави у четвер, 9 лютого, проголосувала 
за надання імені Василя Стуса скверу в центрі поль-
ської столиці. Сквер знаходиться на перехресті Алеї 
Незалежності та вулиці Стефана Баторія. В обґрунту-
ванні рішення, до якого додано біографію Стуса, чи-
таємо, що він є «українським поетом і опозиційним 
діячем», а також «полонофілом та речником польсько-
українського поєднання».

Поблизу майбутнього скверу Василя Стуса знахо-
диться Національна бібліотека Польщі та найбільший 
економічний університет країни — Головна торговель-
на школа (SGH).

З міської документації дізнаємося, що процедура 
надання скверу імені Василя Стуса розпочалася напри-
кінці 2016 року. Тоді проект спочатку негативно, а від-
так позитивно оцінила Комісія міських назв Варшави.

Перейменування скверу обійдеться Варшаві у 8650 
злотих (2 тисячі євро), з чого більшість коштів — це 
ціна виготовлення та установки таблиць з назвою 
скверу.

www.prostir.pl

Якою я бачу
майбутню Україну?

Мені часто доводиться чути запитання: якою я 
бачу майбутню Україну? Коли вже закінчить-
ся період переходу від радянської дійсності?

Якою могла б бути відроджена Україна, можна об-
говорювати. Можна теж роздумувати, якою вона по-
винна бути. Але не так легко сказати, якою вона буде. 
Автор цих рядків не сумнівається, що Українська Дер-
жава після довгих періодів поневолення, після завзятих 
змагань і багатьох жертв таки буде. Та якою вона буде? 
Якщо слухати політиків-популістів, то вона буде такою, 
що кращої собі годі уявити. Одначе якщо об’єктивно 
оцінити те, що чинять відповідальні особи, то дочека-
ємося, навпаки, чогось дуже малого.

Якою буде наша рідна Україна — залежить від нас, 
від кожного з нас. Що маю на думці? Усе залежить від 
того, скільки добра ми бажаємо всім громадянам нашої 
Батьківщини і скільки зусиль готові докласти, щоб те 
всенародне благо стало дійсністю. Не милозвучні сло-
ва, а конкретні позитивні вчинки — це основа відповіді 
на поставлене запитання. Кожний громадянин пови-
нен старатися якнайкраще виконувати свої завдання. 
При цьому слід пам’ятати, що кожний із нас також 
неповторний і має особливі таланти: те, що може зро-
бити одна особа, не зробить за неї ніхто інший. Отже, 
якщо людина не виконає свого життєвого завдання, 
не зробить того, що тільки вона може зробити, то це 
завдання буде не виконаним. Цю думку прекрасно 
сформулював наш поет Іван Франко: „Кожний думай, 
що на тобі мільйонів стан стоїть, що за долю мільйонів 
мусиш дати ти одвіт”.

Тож шановні й дорогі брати і сестри, хоч би ким 
ми були, виконуймо своє життєве завдання, здійснюй-

мо те добро, якого прагнемо для себе і для всіх. І тоді 
Україна нашого майбутнього буде для нас справжньою 
Батьківщиною. (…)

Так сталося, що через несприятливі життєві обста-
вини в нашому народі з’явився небувалий жертовний 
дух. Його носіями стали воїни-добровольці та волон-
тери. Відбулося те, чим справді можна захоплюватися. 
Але в цьому прихована певна небезпека: дивлячись на 
героїв, ми, пересічні громадяни, забуваємо про власну 
— може, не таку героїчну — роль у розбудові великої 
держави. Немає сумніву, що досягнення і служіння ви-
щезгаданих жертовних людей дуже важливе і цінне для 
нашого дальшого розвитку.

Однак, хочу наголосити, це не все. Крім них, май-
бутню Україну, якою будемо пишатися, мусять буду-
вати також і так звані пересічні громадяни. Хто вони, 
наведу кілька прикладів: суддя, який пильно захищає 
права громадян; сумлінний поліцейський, який дбає 
про безпеку громадян; викладач, який заохочує студен-
тів до інтелектуальної роботи; вчителька, яка дає від-
чути учням, які вони для неї важливі та які їй дорогі; 
працівник міської ради, який сумлінно готує потрібні 
документи для співгромадян; підприємець, який ви-
користовує тільки якісну сировину для приготування 
продовольчих продуктів; водій, який належно готуєть-
ся сам і готує свій транспорт, щоб безпечно перевозити 
пасажирів; двірник, який дбає, щоб вулиці його міста 
були чисті, тощо. (…)

+ ЛЮБОМИР 


