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Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

ВЕЛИКОДНЄ ПОСЛАННЯ
Блаженнішого Святослава

Високопреосвященним і преосвященним владикам, всесвітлішим, всечеснішим і пре-
подобним отцям, преподобним ченцям і черницям, дорогим у Христі мирянам

Української Греко-Католицької Церкви

Христос воскрес!

Як однорічний агнець, 
благословенний нам вінець — Христос

Добровільно за всіх заколений був
— Пасха очищення;

І знову нам із гробу засяяв
— чудове Сонце правди.

Пісня 4-го Канону Пасхи

Дорогі в Христі!

Сьогодні по всьому Всесвіту лунає радіс-
ний одноголосий благовіст: «Христос во-
скрес!» У цих словах — сила й визнання 
головної істини християнської віри. «Во-
істину воскрес!» — відповідають ті, хто 
повірив у воскресіння нашого Спасителя 
та Його перемогу над адом і смертю. Наша 
віра у Воскреслого — це віра у воскресіння, 
яке кожен із нас особисто зможе пережити. 
Саме завдяки вірі ми стаємо християнами, 

тобто причасниками вічного життя нашого 
Божественного Спасителя, який сьогодні 
у славі виходить із запечатаного гробу. 
Ось чому святий апостол Павло твердить: 
«Коли ти своїми словами визнаватимеш 
Господа Ісуса і віруватимеш у своєму серці, 
що Бог воскресив Його з мертвих, то спа-
сешся, бо серцем вірується на оправдання, 
а устами визнається на спасіння» (Рим. 10, 
9–10). Ми святкуємо подію, про яку свід-
чили святі апостоли. Благодаттю Святого 
Духа в пасхальних богослужіннях ми мо-
жемо пережити те саме, що досвідчили 
жінки-миронисиці при гробі та апостоли, 
які особисто зустрілися з воскреслим Спа-
сителем і були Його свідками аж до краю 
землі. У нинішньому світлому празнику 
наново з’єднаймося з Ним і промовмо до 
Нього словами апостола Томи: «Господь 
мій і Бог мій» (Ів. 20, 28).

ВЕЛИКОДНЄ ПОСЛАННЯ 
Владик УГКЦ у Польші 

Всесвітлішим, Всечесним і Високопреподобним Отцям,
Преподобним Монахам і Монахиням

та всім вірним Української Греко-Католицької Церкви у Польщі

Дорогі Брати і Сестри!

В кожній Божественній Літургії хрис-
тияни візантійської традиції співають 
Символ віри. Закінчуємо цю ісповідь 
віри словом «очікую». Коли людина 
чогось очікує, це означає, що прагне 
побачити здійснення того, про що по-
чула, у що увірувала, що їй обіцяли. 
Ми «очікуємо воскресіння мертвих 
і життя майбутнього віку». Ніхто не 
може закинути Церкві, що вона ідеа-
лізує теперішнє життя, що не вміє на-
звати всього, що доводиться пройти 
людині, своїми іменами. Адже в зау-
покійній молитві просимо Того, який 

є «воскресінням, і життям, і упоко-
єм», щоб померлого прийняв у «місці 
світлому, у місці квітучому, у місці 
спокійному, звідки втекла болізнь, 
печаль і зітхання». Молитва Церкви 
веде, отже, до висновку, що життя на 
землі позначене браком світла, зане-
падом, відсутністю спокою або пря-
мо війною, що це життя переповнює 
біль, горе і журба. 

І саме так близько від місць, де 
точиться війна, де більшість людей 
в умовах економічної скрути бореть-
ся за виживання, тут, в державі де 

(Закінчення на 2 сторінці)

(Закінчення на 2 сторінці)

В Дусі та правді.
І в храмі до кінця віку

Перший транспорт з депортованими в рамках aкції «Вісла» греко-католиками ви-
рушив з залізничної станції Щавне-Куляшне 29-го квітня, і до станції Слупськ доїхав 
3-го травня. В 1947 році свято Пасхи припало на одну з найраніших дат і 28-го квітня 
було вже Неділею самарянки.

Якщо виселенці з першого транспорту 
могли ще взяти участь в недільній Службі 
Божій, то почули, як в розмові з самарян-
кою Ісус сказав: «Надходить час, — ба, вже 
й тепер він, — що справжні поклонники 
кланятимуться Отцеві в Дусі та правді. 
І таких поклонників Отець собі шукає. Бог 
— Дух, і ті, що Йому поклоняються, мають 
поклонятися Йому в Дусі та правді» (Ів 4, 
23–24). Контекстом Ісусових слів був спір 

між сконфліктованими самарянами і євре-
ями щодо місця поколоніння Богові. Перші 
спорудили на горі Геразім місце культу, яке 
мало бути суперником для єрусалимського 
храму. 

В році 50-ї річниці Акції «Вісла», у ве-
ресні 1997 року, в Білому Борі посвячено 
храм, який зведено за проектом проф. 

(Закінчення на 5 сторінці)

В надії на світле майбутнє нашої Церкви і народу 
сердечно вітаємо вас, Брати і Сестри, 

зі світлим святом Воскресіння Христового. 
Молитовно бажаємо Вам, щоб благодать цього Свята 

із свят осяяла Ваші душі і серця. Щоби дні ваші проходили 
в мирі, здоров’ї та добробуті. Бажємо Всім радісних 

великодніх почувань та веселих свят. Нехай радість, мир 
і любов будуть з нами в усі дні нашого життя!

Митрополит Євген Попович, Кир Володимир Ющак, 
Митрополит пенсіонер Іван Мартиняк

Редакція БЛАГОВІСТА
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(Продовження з 1 сторінки)

Як однорічний агнець, благословенний 
нам вінець — Христос

Ким є той Христос, якого ми зустрічаємо 
воскреслим із гробу? Насамперед Він є на-
шим воплоченим Богом, який переміг смерть 
і якого ворота аду не змогли втримати. Наша 
Пасхальна утреня прирівнює Ісуса Христа до 
пасхального агнця, принесеного в жертву на 
визволення і спасіння вибраного народу. У ту 
ніч, яку вперше назвали пасхальною, смер-
тоносний ангел у Єгипті проминув того, чий 
дім був позначений кров’ю пасхального яг-
няти, і тоді розпочався вихід вибраного на-
роду з рабства до свободи. Нашим справжнім 
пасхальним Агнцем є розп’ятий і воскреслий 
Господь Ісус Христос, як про це пише св. Іван 
Богослов, коли устами Хрестителя вже на 
початку Євангелія свідчить про Ісуса: «Ось 
Агнець Божий, який світу гріх забирає» (Ів. 
1, 29). Саме Він є Той, який у цю ніч зламав 
своїм світлом темряву рабства гріха та веде 
за собою всіх нас від смерті до життя і від 
землі до небес. 

Якщо ми у Святому Хрещенні таїнствен-
но вмерли і воскресли з Христом, якщо ми 
причащаємося Його Тіла і Крові, тобто спо-
живаємо новозавітну Пасху, та ознаменовані 
кров’ю Христа, то і нас смерть оминає, «про-
ходить мимо», і відкриваються перед нами 
двері небесні. Щоразу, коли ми молимося 
Божественну Літургію, то стаємо причасни-
ками воскресіння — того життя, яке сьогодні 
засяяло нам із порожнього гробу. І це життя 
Воскреслого є благословенним вінцем для 
нас, дітей Божих, знаком нашої гідності й на-
шого покликання бути свідками Його у світі 
та проповідниками Його Євангелія. 

Добровільно за всіх заколений був — Пас-
ха очищення;

Святкувати християнську Пасху озна-
чає для нас сьогодні бути здатними силою 
Воскреслого вставати і пробудитися до дії, 
— бути здатними до особистої пасхальної са-
мопожертви задля добра свого народу, його 

свободи та кращої долі. Дивлячись на облич-
чя наших українських воїнів-героїв, які при-
несли своє життя в жертву за рідний народ, 
можемо бути впевнені, що Небесний Отець 
приймає ці жертви в імені свого Сина. Саме 
у них через воскреслого Христа ми вже ма-
ємо перемогу над злом і зцілення душевних 
і тілесних ран. 

Святкувати християнську Пасху озна-
чає для нас сьогодні бути носіями перемоги 
життя там, де панує смерть. Щиро визнавати 
те, що Христос «воістину воскрес», означає 
повірити, що завдяки нашому особистому 
рішенню та зусиллю є воістину можливим 
побороти корупцію і неправду в нашому 
суспільстві, що саме від нас залежить, яким 
буде наша країна: чи вона буде вмирати, 
віддана на поталу могутнім світу цього, чи 
встане, пробудиться, оновиться і воскресне 
до справжнього життя, гідного людини як 
образу Божого. 

Христос, який сьогодні рве кайдани смер-
ті та виходить із гробу, є нашим виходом із 
рабства. Він очищує нас від гріха, залежнос-
ті, обставин, спокус і маніпулювань групки, 
учасники якої вважають себе господарями 
світу цього, — очищує від всього, що нас по-
неволює і забирає в нас життя. Він, воскрес-
лий Господь, є нашим виходом із наших істо-
ричних обставин: у Ньому переможемо війну 
і тих, хто її розпалює та підтримує. Христос 
— це також наш вхід, наші двері (пор. Ів. 10, 
7.9). Він для нас є дорогою, правдою і жит-
тям (пор. Ів. 14, 6). Він дає нам свободу для 
повноти життя, любові до Бога і ближнього, 
будівництва власного майбутнього на своїй 
Богом даній землі. У світлі Христового во-
скресіння не дозвольмо себе обдурити ні 
пустослів’ям та марними обіцянками, ні без-
порадністю тих, яким бракує віри в євангель-
ську правду і справедливість, і які лишень на-
рікають на свою долю.

І знову нам із гробу засяяв — чудове Сон-
це правди

ВЕЛИКОДНЄ ПОСЛАННЯ
Блаженнішого Святослава

Труднощі й невигоди — досвід 
кожного паломника, що йде в пас-
хальній ході. Не цураймося труду 
і особистої жертви цієї переможної 
ходи. Ми часто маємо спокусу від-
межуватися від дійсності довкола 
нас, перекладаємо відповідальність 
на іншого, бачимо швидше зло ніж 
добро, шукаємо когось як «жертву», 
на яку хочемо перекласти власні 
тягарі. Вибираємо собі не чисто-
го Ангця, який кличе до особистої 
участі в перемозі над злом, а цапа 
відбувайла, на якого скидаємо всi 
грiхи, слабкості, боягузтво, неба-
жання брати на себе відповідаль-
ність за долю свого народу. Хочемо, 
щоб хтось за нас усе зробив, шука-
ємо «когось», хто взяв би на себе 
наші труднощі й заплатив би ціну 
за наш добробут, а наші негаразди 
щоб без нашого особистого зусилля 
«пройшли мимо» нас. Чуємо, як нам 
шепчуть: «Нехай інші захищають 
Батьківщину, а я хочу почуватися 
в безпеці. Нехай інші змінюють кра-
їну, в якій я живу, на краще, лише 
щоб не змінювався я сам». 

Натомiсть Христос нас кличе до 
iншого способу життя. Він воскрес 
із мертвих для того, щоб зміни-
ти спершу нас, зрушити і підняти 
спершу мене, а через мене — усе 
і всіх довкола. Якщо я хочу кра-
щого суспільства, країни, світу, то 
спершу мушу стати кращим сам. 
І день цієї великої переміни, коли 
наше Сонце встає, є саме сьогодні! 

Сьогодні наш Великдень! Станьмо 
великими у воскреслому Спасите-
леві! Христос засяяв нам із гробу 
і є нашим Сонцем правди. Досить 
нарікати — час діяти! Сходить 
Сонце — починається новий день. 
У світлі Його проміння маємо да-
ровану нам нагоду саме сьогодні, 
у цей день і час — не змарнуймо її!

Дорогі в Христі браття і сестри! 
Вітаю всіх вас із нинішнім світлим 
празником Воскресіння Христово-
го, із днем визволення від смерті 
й зла та відкриття дверей до жит-
тя, надії і любові. Зичу всім миру 
Христового, миру, який дарує нам 
Христова перемога над злом і не-
правдою, миру, якого серед війни 
так щиро прагне кожне українське 
серце. Ще раз усім вам, в Україні 
й на поселеннях сущим, засилаю 
свої сердечні вітання. Щиро бажаю 
вам благословенних Великодніх 
свят, смачного свяченого яйця та 
світлої пасхальної радості! 

Благодать воскреслого Господа 
нашого Ісуса Христа, любов Бога 
Отця і причастя Святого Духа не-
хай буде з усіма вами!

Христос воскрес! Воістину 
воскрес!

† СВЯТОСЛАВ

Дано в Києві, при Патріаршому со-
борі Воскресіння Христового, у 5-ту 
неділю Великого посту, 2 квітня 
2017 року Божого

ВЕЛИКОДНЄ ПОСЛАННЯ
Владик УГКЦ у Польші 

(Продовження з 1 сторінки)

проживаємо і де побіч нас сотки тисяч на-
ших братів і сестер з України шукає для себе 
кращої долі, ми дочекалися щорічного свята 
Пасхи. «Від смерті бо до життя і від землі до 
небес Христос Бог нас перевів» — співали 
ми в першій пісні канону утрені в неділю Во-
скресіння. Пасха означає перехід. І Христос, 
сам перейшовши від смерті до життя, тих, 
хто з’єднаний з ним у хрещенні, переводить 
від смерті до життя, від землі до небес. 

Зрілий християнин не очікував свята Во-
скресіння Христового склавши руки. Тріодь, 
літургійна книга, яку можна назвати «до-
рожньою картою» на час Чотиридесятниці, 
перераховує, що треба робити, щоб з чистим 
серцем святкувати Пасху. Вражає те, як кон-
кретними і, на жаль, незмінно актуальними 
є ці, сформульовані більше як тисячу років 
тому вимоги: слід «розв’язати всякий союз 
неправди, усунути несправедливе ярмо наки-

нуте на ближнього, розірвати всякі неспра-
ведливі угоди, дати хліб голодним, а бездо-
мним притулок». «Біль, печаль і зітхання» 
не були б так реалістичним описом буднів 
більшості людей, коли б християни жили 
свідомістю, що радикальна і можлива за-
вдяки Божественній благодаті зміна на кра-
ще, є необхідною не лише у Великому пості, 
перед річним святкуванням Пасхи Христо-
вої. Бо християни, а зокрема Східна Церква, 
святкують Воскресіння Христове не тільки 
раз у році. Кожна неділя є спомином Його 
перемоги над смертю. Оспівуємо її пребага-
тою гимнографією, згідно з ритмом восьми 
гласів. В кожну неділю на утрені читаємо 
один з одинадцяти фрагментів з чотирьох 
Євангелій, які розповідають про Воскресіння 
Христове. А після Євангелія співається гимн 
«Воскресіння Христове бачивши». Таким чи-
ном в кожну неділю, цей перший і водночас 
восьмий — бо це вже початок «майбутнього 
віку» — день, християнин візантійської тра-
диції величає і славить Воскресіння Христо-
ве, не забуваючи, що радість усьому світові 
прийшла через хрест. 

Це ще не все. Крім річного 
і тижневого святкування Пасхи 
Христової, її актуалізацією прак-
тично кожного дня є Божествен-
на Літургія. В кожній Службі Бо-
жій співаємо гимн «Єдинородний 
Сину», в якому є слова з найбільш 
радісного, пасхального тропаря: 
«І розп’ятий був Ти, Христе Боже, 
смертю смерть подолав». А в Лі-
тургії св. Василія Великого, після 
слів встановлення Євхаристії, наче 
сам Христос устами священнос-
лужителя говорить: «Це чиніть на 
мій спомин, бо кожного разу, як 
їсте хліб цей і п’єте чашу цю, мою 
смерть звіщаєте, моє воскресіння 
ісповідуєте».

Участь в Євхаристії, у цьому що-
денному святкуванні Пасхи, супро-
водить свідомість покликання до 
діяльної любові. В анафорі Літургії 
св. Івана Золотоустого священнос-
лужитель молиться: «Пом’яни, Гос-
поди, тих, що дари приносять і до-
бро творять у святих Твоїх церквах, 
і тих, що пам’ятають про вбогих». 
А в Літургії св. Василія Великого 
людський дух підноситься зі ста-
ну падіння в ненависть і перема-
гає бажання помсти, коли молимо 
в анафорі Бога, щоб пом’янув тих, 
що потребують його милосердя, 

«тих, що люблять нас, і тих, що 
ненавидять». 

У просительній єктенії, незва-
жаючи на період літургійного року, 
отож і в само свято Пасхи, просимо 
Бога, щоб «осталий час життя на-
шого в мирі і покаянні скінчити». 
Покаяння, по-грецьки метаноя, 
дослівно «зміна мислення», є що-
денним завданням свідомого хрис-
тиянина. Передчуття «життя май-
бутнього віку» можна мати вже тут 
і тепер. Це стається завжди коли 
стаємо миротворцями, коли дозво-
ляємо світлу Христовому розігнати 
темряву розпачу, коли, наслідуючи 
милосердного самарянина, чужий 
біль стає нашим стражданням. 

Дорогі у Христі!

В пасхальній утрені ми кликали: 
«На божественній сторожі, бо-
гонатхнений Аввакум хай стане 
з нами». Цей пророк смів питати 
Бога: «Докіль, о Господи, буду взи-
вати — і ти не вислухуєш? Крича-
тиму до тебе про насильство — і не 
рятуватимеш?» (1, 2). Аввакум не 
міг змиритися з тим, що у відноси-
нах між народами перемагала сила, 
що торжествувало зло. У відповіді, 
яку почув від Бога, найважливіши-
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До 70-ї річниці початку депортації етнічних українців з території Польської Народної 
Республіки 1944–1951 роках

28 квітня 1947 року о 4 годині ранку Опе-
ративна Група Польського війська „Вісла” 
у складі 20 тисяч солдатів та офіцерів роз-
почала виселення українців з Лемківщини, 
Надсяння Холмщини та Підляшшя вже на 
західні та північні території Польщі (так 
звані „зємє одзискане”). Це була чергова 
спроба поляків вирішити „українське питан-
ня”, тобто, здійснити колонізацію етнічних 

українських земель та примусову асиміляцію 
українців. За умов, коли Совєцький Союз 
відмовився надалі приймати переселенців, 
депортації проводилася на новоприєднані 
землі, які до цього входили до складу Німеч-
чини. Цей другий етап депортації чинився 
під приводом боротьби з УПА. Одночасно 
з протиправними діями офіційної польської 
влади, польські шовіністичні формування 
(ВІН, АК, НСЗ) розгорнули терор стосовно 
автохтонного українського населення. За 
масштабом та методами проведення, ці зло-
чинні дії можна охарактеризувати як етнічну 
чистку з ознаками геноциду. І після завер-
шення боротьби проти українського підпілля 
на цих землях тема повернення українців до 
своїх домівок не обговорювалася.

На відміну від попереднього етапу висе-
лення (1944–1946 рр.), усі подальші депорта-
ції українців проводились уже без будь-яких 
формальних вказівок про добровільність та 
відбувалися з допомогою регулярних вій-
ськових формувань, виключно примусовими 
методами.

Одним із безпрецедентних фактів в історії 
післявоєнної Європи було ув’язнення укра-
їнців у колишньому гітлерівському концта-

борі Явожно у Польській Народній 
Республіці, який за нелюдськими 
умовами існування у ньому людей 
може зрівнятися лише із німецьким 
концтабором „Освенцім”. В контек-
сті операції „Вісла” сюди відправи-
ли кілька тисяч політично активних 
українців.

Таким чином, внаслідок насиль-
ницької спецоперації „Вісла” ще 
150 тисяч українців були змушені 
покинути рідні землі, кілька тисяч 
мучилися у концтаборі Явожно, 
з них майже 200 загинули. В цілому 
жертвами депортації стали понад 
півмільйона наших земляків.

Підставою для продовження де-
портації був підписаний 16 серпня 
1945 р. Договір між СССР та ПНР 
„Про совєцько-польський держав-
ний кордон”. Згідно з цим Догово-
ром протягом 1948 р. углиб УССР 
було виселено 9125 українців. Де-
портація відбувалася з територій 
південно-західної частини Турків-
ського району, Ліського повіту (За-
хідна Бойківщина), Мостиського, 
Медицького, Нижанковицького, 
Добромильського районів (ко-
лишньої Дрогобицької області) та 
територій Львівської області, що 
відійшли до Польщі.

Останній етап депортації укра-
їнців відбувся відповідно до Дого-
вору між СССР та ПНР „Про обмін 
ділянками державних територій” 
від 15 лютого 1951 року. Примусове 
виселення проводилось у 1951 році 
з території колишнього Нижньо-
Устриківського, частин Хирівського 
та Стрілківського районів колиш-
ньої Дрогобицької області, які були 
передані ПНР. З цих земель україн-
ців примусово вивозили у південні 
та східні області УССР. Унаслідок 
реалізації положень цього Догово-
ру було депортовано близько 32 тис. 
українського населення з території, 
яка формально вже належала Поль-
щі, на територію СССР. За архівни-
ми даними, в Одеську область пе-
реселено 2181 сім’ю (10283 особи), 
у Сталінську (Донецьку) область 
— 2285 сімей (10037 осіб), у Хер-
сонську область — 1113 сім’ї (5059 
осіб), Миколаївську область — 1588 
сімей (6687 осіб).

Примусове виселення є однією 
із найбільших несправедливостей, 
з якою може зіткнутися будь-яка 
людина. Українцям відводилося від 
24 до 48 годин для збору в дорогу. 
Етнічні чистки супроводжувалися 
політичними репресіями, антиукра-
їнською істерією, масовим терором 
з боку польських шовіністичних 
банд, спаленням українських сіл, 
нелюдськими знущаннями та жор-
стокими вбивствами тисяч безне-

винних. Ці злочини коїлися за ет-
нічною ознакою і були спрямовані 
проти української національної 
спільноти.

З території ПНР відправлення 
відбувалося переважно у товарних 
потягах — часом в одному вагоні 
з худобою. Іноді потяг доводилося 
чекати кілька тижнів просто неба. 
Деколи до місця призначення їхали 
протягом цілого місяця.

Найважче було мешканцям При-
карпаття і Карпат, яких вивезли 
у степи південних областей Укра-
їни, оскільки їхній традиційний 
уклад життя формувався у гірських 
лісистих місцевостях. Переселені 
українці моментально повинні були 
розпочинати життя заново, шукати 
можливості для господарювання за 
нових умов, шляхів протидії асимі-
ляції, способів збереження своєї са-
мобутньої культури та традицій. Це 
все відбувалося в атмосфері, за якої 
вони не мали права навіть говорити 
про жахи депортації.

Примусове переселення призве-
ло до руйнування історичних, мате-
ріальних, моральних та культурних 
цінностей Лемківщини, Західної 
Бойківщини, Надсяння, Холмщини, 
Підляшшя і поставило під загрозу 
знищення цілі етнографічні групи 
українського народу. Це була від-
крита та цілеспрямована політика 
ПНР на знищення національної 
ідентичності та культури українців. 
Це був етноцид щодо українців.

Згідно зі статтею 2 Конвенції 
ООН про запобігання злочину ге-
ноциду і покарання за нього гено-
цидом є „навмисне створення для 
якої-небудь групи таких життєвих 
умов, що розраховані на повне чи 
часткове фізичне її знищення”. Тому 
етнічна чистка українців у 1944–
1951 рр. мала ознаки геноциду.

За роки незалежності Україна, 
Польща, інші держави та міжнарод-
ні організації досі не засудили де-
портацію українців із Лемківщини, 
Надсяння, Холмщини, Підляшшя, 
а також з територій колишніх Дро-
гобицької та Львівської областей 
у 1944–1951 рр.

В Україні до сьогодні немає 
окремого закону, який захищав би 
права та гідність депортованих, за-
безпечував збереження для нащад-
ків пам’яті про ці трагічні події.

Київська міська державна адмі-
ністрація http://svyat.kievcity.gov.ua

ми для нас є слова, які повторятиме апостол 
Павло: «Праведник з віри своєї буде жити» 
(2, 4). Аввакум, стаючи на сторожі на своїй 
башті, сказав: «виглядатиму, щоб подивитись, 
що він мені скаже й що мені відповість з при-
воду моєї скарги» (2, 1). На всі наші скарги, на 
всі сумніви, чому смерть і зло здаються все-
могутніми, Бог відповів у Христі. Він смертю 
смерть подолав. А тріумф зла виявився ілю-
зорним на третій день від розп’яття.

Дорогі Брати і Сестри!

У 2017 році, в 70-ліття депортації в рамках 
Акції «Вісла», по-людськи зрозумілим є наше 
прагнення співати словами пісні, яка є па-
рафразою 136-го псалма, цього своєрідного 
протест-сонґу ізраїльського народу, який 
виселили до Вавилону: «хай почує світ, як 
ми страждаємо нині». Світ не схоче цього 
слухати, бо одна його частина живе своїми 
банальними розвагами, а емпатійна меншість 
співчуває Сирії, Суданові, і багатьом іншим 
народам, які сьогодні опинилася на грані фі-
зичного знищення. Ми спробуймо наш до-
свід осмислити в пасхальному дусі. 

Так наш гіркий досвід, це наша історія 
успіху! Протягом майже тридцяти останніх 
років, вже в умовах свободи, страждання 
виселених, які не відреклись своєї Церкви, 
принесло прекрасний плід. Великим матері-
альним і організаційним зусиллям, прирече-
ні на асиміляцію греко-католики прикраси-

ли західні і північні землі Польщі куполами 
храмів і багатством іконографії. На рідних 
землях врятовано від забуття багато храмів, 
які ставили на Божу славу наші батьки, а які 
сьогодні свідчать про нас та про нашу Греко-
Католицьку Церкву. Сьогодні старинні хра-
ми на рідній землі та ново зведені на землі 
виселення наповнюються новим поколін-
ням дітей і онуків нашого славного роду та 
ново прибулими емігрантами з України, яких 
щиро вітаємо у наших спільнотах. 

За нами гіркий досвід страждання, ви-
гнання, приречення на небуття, але ми ви-
стояли завдяки великій вірі наших єпископів 
мучеників, священників, монахів, монахинь 
та глибокій вірі наших батьків, які впевнено 
вірили, що зло ніколи не переможе, що по 
роках гоніння та страждання, прийде час пе-
ремоги добра і правди. І ми сьогодні з Вами 
є свідками цієї перемоги! Тому радіймо та 
веселімось сьогодні, споминаючи важке ми-
нуле, з надією вдивляймося в майбутнє!

Дорогі у Христі!

Хай цьогорічна Пасха буде для нас «визво-
ленням від скорбот». І так само словами Ка-
нону утрені закликаємо всіх: «Просвітімся 
торжеством, і одні одних обнімімо. Та скажі-
мо: Браття! І тим, що ненавидять нас простім 
все з Воскресінням». 

Благословення Господнє на вас, його благодат-
тю і чоловіколюбям.

+ Архиєпископ Євген Попович
Митрополит Перемисько-Варшавський

+ Єпископ Володимир Ющак
Владика Вроцлавсько-Ґданський

Перемишль — Вроцлав, Пасха Христова 2017 р. Б.

«У пошуках примирення»
(...) Кульмінаційним моментом українсько-польського протистояння стала опера-
ція „Вісла”, яку у 1947 провела комуністична Польща разом із Радянським Союзом та 
Чехословаччиною.
Операція „Вісла” розпочалася 28 квітня 1947 року. Її офіційним приводом стало звинува-
чення УПА у вбивстві 28 березня польського генерала Кароля Сверчевського. 31 січня було 
видано наказ провести у Ряшівському воєводстві облік українського населення, 14 лютого 
новоторзький староста Лєх Лея звернувся з проханням виселити лемків, 27 березня під час 
засідання Державної комісії безпеки обговорювалася пропозиція депортації українців. Ці 
факти свідчать, що польська влада планово розробляла ідею етнічної чистки українців.
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Цікаві факти із біографії 
кардинала Сліпого

Митрополит Йосип Сліпий 18 років відбув 
у радянських концтаборах

До мордовського селища Явас 26 січня 1963 
року приїхав якийсь чиновник. 
Наказав скликати на подвір’ї всіх в’язнів 
місцевого концтабору. Коли зібралися, 
оголосив:
— Каторжник Йосип Сліпий — помилуваний.

Наступного дня арештанта повезли до 
Москви. Там поселили в одному з найдо-
рожчих готелів. Сказали чекати, доки його 
відвідає представник Ватикану.

— Для чого? — поцікавився.
— Вас хоче бачити Папа.
Главою Української греко-католицької 

церкви Йосип Сліпий став по смерті митро-
полита Андрея Шептицького 1 листопада 
1944 року. А за півроку його резиденцію біля 
собору Святого Юра у Львові оточили кілька 
десятків автомобілів. Владику арештували. 
Наступного дня вже везли поїздом до Києва. 
Там із вокзалу в „чорному воронку” доста-
вили до в’язниці на вулиці Короленка — ни-
нішнього будинку Служби безпеки України 
на Володимирській, неподалік Софійського 
собору.

У Галичині тим часом почалося нищення 
греко-католицької церкви. По-перше — над-
то „націоналістична”, по-друге — хоч і має 
православну обрядовість, підпорядковується 
Папі Римському. Фактично весь єпископат 
арештували, рядових священиків змушували 
переходити у православ’я. Хто не погоджу-
вався — ув’язнення й висилка до Сибіру. 
Йосипові Сліпому слідчі пропонували стати 
Київським митрополитом. Той відмовився. 
Звинувачення напрошувалося саме: шпигун 
Ватикану.

Його водили на допити по кілька разів на 
добу, вдень і вночі. 
Їжа — трохи юшки і 300 г хліба. Спати до-
водилося на підлозі. Після двох місяців до-
питів суд оголосив вирок — вісім років та-
борів. Згодом цей термін іще кілька разів 
продовжать.

Митрополита Йосипа Сліпого перевози-
ли з табору в табір. Новосибірськ, Маріїнськ, 
Боїми, Кіров, Печора, Інта, Потьма, Маклако-
во, Єнісейськ, Красноярськ, Тайшет — лише 
частина міст, у яких він відбував покарання. 
„Найгірші нещастя каторжників — то часті 
й довгі етапи, — описує біограф митрополита 
отець Іван Хома. — На дорогу після обшу-
ку дають пайку чорного хліба й оселедець. 
Ранком і вечером дають горнятко гарячої 
води-кип’ятку. І тому під час етапу в’язнів 
більше мучить спрага, ніж голод. Крім цьо-
го в „зеквагоні” є тільки одна „уборная”, і до 

неї водять по одному, лицем до стіни, а руки 
за спину, та й коридором треба йти майже 
бігом. В „уборній” двері відкриті, стоїть кон-
воїр і пильнує та підганяє до поспіху”.

Митрополит працював на будівництві по 
11 год. на добу. Перехворів на дизентерію, 
запалення легенів, обморозив ногу. Попри 
це щодня відправляв Служби Божі. Замість 
вина, необхідного для причастя, викорис-
товував воду, настояну на родзинках, які 
отримував у передачах. Щоб уберегтися від 
„стукачів”, у розмовах з іншими ув’язненими 
священиками переходив на латину.

Співкамерник Йосипа Сліпого Авраам 
Шифрін писав про нього, уже емігрувавши 
до Ізраїлю: „Виглядав велично навіть у сво-
їй арештантській одежі. Його поведінка 
змушувала навіть вартових солдатів ста-
витися до нього ввічливо. Спокійний, висо-
кокультурний, він сидів у тому кип’ячому 
казані злодійської каламуті вже друге де-
сятиріччя й був дуже хворий. Та тримав-
ся непохитно, старався не бути тягарем 
нікому”.

„Моє перше вражіння було дуже важке, 
— описував зустріч із митрополитом у табо-
ровому лазареті Володимир Мороз — випус-
кник Богословської академії, ректором якої 
свого часу був Йосип Сліпий. — Я пам’ятав 
Блаженнішого як поставного імпозантного 
чоловіка приємної зовнішности, а переді 
мною стояв худий, в обвислій лазаретній 
одежі старик, весь посивілий, лице запале, 
голова злегка дрижала. Втішився зі зустрічі, 
через кілька хвилин старався згадати мене, 
як студента, розпитував про моє життя. Я 
йому розповів, що я вже не лагерник, а пра-
цюю вільним без права виїзду звідси, і що 
в 1948 році їздив у відпустку у рідні сторони. 
Дуже цікавився, як виглядає життя на рід-
ній Тернопільщині, особливо релігійне. Дуже 
його боліло, що деякі священики підписали 
й перейшли на православіє, про яких йому 
повідомляли у численних листах, як з рідних 
сторін, так і з різних лагерів. Життям в лаза-
реті був задоволений. Дуже гарно відносився 
до нього лікар-хірург, естонець за національ-
ністю, Веріга, хоч сам працював у неволі. Бла-
женніший просив прийти через кілька днів, 
бо хотів приготувати листи, яких одержував 
дуже багато з різних місць”.

В одному з тодішніх листів із табору ми-
трополит писав до племінниці Марії Нако-
нечної та монахині Меланії Куцини у Льво-
ві: „Тішуся дуже, що недуга проходить. Дай 
Боже, щоб вернуло повне здоровля. Якщо 
можна, то вишліть скоро посилку, так щоб 
вона прийшла ще до кінця року, і книжки: 
„Історію Церкви”, „Наслідування Христа”. 
Важко тут тепер, хоч легко ніколи не було. 
Кожний має свій хрест і мусить нести його 
до кінця. Претерпівий до конца той спасен 
будет”. З іншого листа: „На посилки таки не 
дали дозволу. Тепер прохаю, пришліть мені 
кальоші на валянки, бо тут буває одного дня 
сильний мороз, а на другий день дощ. Для 
певности залучую відрисовану підошву ва-
лянки, при тій нагоді вложіть пачку кави 
і екстракт м’ятки. Очевидно шліть тільки як 
бандероль. Чи пам’ятали ви 1-го листопада 
про Андрея?” — мав на увазі день смерті ми-
трополита Шептицького.

„Без жодного захисту перед морозом, що 
доходив 40 градусів нижче нуля, одягне-
ний у лахміття, з ногами, обвитими дерев-
ною корою, що прив’язана була до колін 
і кісток шматтям. А проте завжди погід-

ний, повний зрозуміння для всіх, 
благородний навіть у стосунках 
з наглядачами і таборовими шпи-
гунами”, — описує митрополита-
каторжанина колишній в’язнень 
ҐУЛАҐу, австрійський професор 
Франц Ґробауер у своїх спогадах 
„Зустріч із архієпископом Сліпим 
в одному з таборів рабської праці 
північної тундри”, що їх 23 лютого 
1963 року надрукувала газета Neues 
Оsterreich.

Улітку 1953-го Йосипа Сліпого не-
сподівано привезли до Москви. 
Поселили в готелі, видали новий 
одяг. Через кілька днів прийшов 
генерал МДБ.

— Хочемо, щоб ви допомогли 
Москві владнати відносини з Вати-
каном, — пояснив.

— Чи признаєте ви мене митро-
политом, чи ні? — спитав Сліпий.

— Ми вас митрополитом не ро-
били. То й заперечувати не може-
мо, — ухилився від прямої відповіді 
генерал.

По смерті Йосипа Сталіна в бе-
резні того року серед його оточення 
почалася боротьба за владу. Спо-
чатку здавалося, ніби бере гору Лав-
рентій Берія — безпосередній керів-
ник радянської імперії концтаборів. 
Він щось задумував про новий зо-
внішній курс країни. І ув’язнений 
глава греко-католицької церкви міг 
у цьому знадобитися. Доки трива-
ли підкилимні ігри, Йосипа Сліпого 
попросили написати нарис історії 
греко-католицької церкви. Возили 
працювати в Ленінську бібліотеку. 
Показали найбільші храми Москви, 
Третьяковську галерею.

Та не минуло й місяця, як Бе-
рію арештували. Митрополита по-
вернули до табору. Потім Йосипа 
Сліпого ще двічі возили до Києва. 
1957-го рік протримали в тюрмі 
республіканського КДБ на вул. Ко-
роленка. Звідси митрополит напи-
сав листа-привітання Папі Пію ХІІ 
з нагоди 40-річчя його священства. 
КДБ не пропустив листа. 1960-го 
намовляли виступити з критикою 
Папи, засудити „українських наці-
оналістів за кордоном”. Знову від-
мовив. І опинився в Мордовії.

1962 року, коли розпочався 
Другий Ватиканський собор, до-
рогою до Москви в Римі побував 
американський журналіст і редак-
тор Saturday Review Норман Ка-
зенс. Він був лібералом й антиво-
єнним активістом. Тоді, у розпал 
„холодної війни”, з подачі Казенса 
почали відбуватися регулярні фо-
руми радянських і американських 
інтелектуалів, на яких висували 
й обговорювали мирні ініціати-
ви. Цього разу він мав зустрітися 
з першим секретарем ЦК КПРС 
Микитою Хрущовим. Папа Рим-
ський Іван ХХІІІ просив Казенса 
поклопотатися перед радянським 
керівником про звільнення глави 
Греко-Католицької Церкви.

— Якби митрополит взяв участь 
у Соборі, це було б знаком, що в Ра-
дянському Союзі є свобода вірос-
повідання, — переконував амери-
канець Хрущова в грудні 1962-го.

— Якщо митрополит приїде на 
Захід і розповість про своє перебу-
вання в таборах, може здійнятися 
великий сморід, — вагався Хрущов.

Зрештою, він навіть не знав, чи 
Йосип Сліпий іще живий.

Через кілька тижнів митрополи-
та таки звільнили.
Тиждень після звільнення Йосип 
Сліпий прожив у московському 
готелі. За цей час жодного разу не 
виходив на вулицю. Нарешті у його 
номері з’явився представник Ва-
тикану. Вручив подарунок від Іва-
на ХХІІІ — у білому футлярі верви-
ця з перлів, із золотим хрестиком. 
Іще через два дні митрополит по-
тягом рушив до Рима.

Проблемою виявилося відшу-
кати одяг для нього — він мав кре-
мезну статуру. Нарешті придбали 
вживаний чорний костюм, поді-
бний до тих, що носять священи-
ки. За готель довелося заплатити — 
виявилося, що радянська держава 
відшкодовувала ув’язненому лише 
проїзд із табору до місця призна-
чення, але не проживання там.

Митрополит Йосип Сліпий по-
селився в одному з монастирів під 
Римом, у трикімнатних апартамен-
тах. Попросив не пускати до нього 
журналістів і фотографів — а їх біля 
брами зібралося багато. Та все ж до 
італійських газет потрапило трохи 
інформації про перші дні митропо-
лита на волі. Прокидався о п’ятій 
ранку. На сніданок пив молоко, 
чай, їв мармелад, овочі. Особливо 
полюбив банани. Далі перечитував 
листи — їх щодня надходило до 5 кг. 
Просив купувати свіжі номери газе-
ти „Правда”. Про те, що пережив під 
час заслання, не розповідав нікому.

10 лютого 1963-го — на другий 
день після прибуття — Йосип Слі-
пий зустрівся з Папою Іваном ХХІ-
ІІ. Щоб відвідати главу Католицької 
церкви, мусив позичити рясу. Го-
дину вони спілкувалися наодинці 
у приватному кабінеті понтифіка. 
Митрополит подарував йому кар-
ту СРСР з позначеними місцями, 
у яких відбував покарання. Про 
ту зустріч із Папою Йосип Сліпий 
сказав:

— Узяв мене в свої обійми 
й плакав.

„Він був дуже обережний. Ще 
довго після звільнення з таборів, 
коли вів важливі розмови, вмикав 
голосно радіо, просив перевірити 
кабінет, чи, бува, не ведеться про-
слуховування. Я теж не мав його 
повної довіри відразу. Спочатку 
виконував дрібні доручення: чи то 
написати різдвяне привітання, чи 
принести якусь посилку. Я думаю, 
що він нікому на сто відсотків не 
довіряв! Хоч і був дуже суворий, 
та часом забував усі свої титули 
й обов’язки, і залишався милим ді-
дусем для всіх нас”. Зі спогадів отця 
Івана Дацька, особистого секретаря 
митрополита Йосипа Сліпого, газе-
та „День” від 16 грудня 2011-го

„Нам залишилося тільки чека-
ти, щоби Папа вдарив печатку”.

Митрополит Йосип Сліпий 11 
жовтня 1963-го, виступаючи на од-
ному із засідань ІІ Ватиканського 

(Закінчення на 10 сторінці)
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Сьогодні в день Пасхи, Христового 
Воскресіння, в наших Церквах чує-
мо інший настрій. Хочемо голосити 

радісну вістку, що Христос воскрес! Кожен 
з нас у цей день спішить до храму, щоб вели-
чаво заспівати: Христос Воскрес! Воістинну 
Воскрес! Спішать ті, які щодня у храмі на мо-
литві, але спішать і ті, що раз до року знахо-
дять час, щоб саме у свято Воскресіння Ісуса 

знайти для себе місце у Церкві. Святий Іван 
Золотустий у посланні на день Пасхи каже, 
що з радості Воскресіння повинен радіти 
той, який був перший і той, який був остан-
ній. Нікого не може сьогодні забракнути 
у храмі. Ніхто не може сумувати, не може 
бути самотнім, бо сьогоднішний празник, це 
свято радості, бо здійснилася Божа обітниця. 
Це, вкінці, свято великого об’єднання Божого 
люду. Тої єдності нам завжди бракує, а вона 
дуже важлива. Це свято має нас у цьому 
скріпити. Ми маємо бачити в другому свого 
ближнього, як співаємо в Стихирах Пасхи 
в часі Утрені: „Воскресіння день, і просвітім-
ся торжеством, і друг друга обіймім!”.

У євангелії від Івана, приписаній на цей 
Празник, читаємо: „Споконвіку було Слово, 
і з Богом було Слово, і Слово було — БОГ” 
(Ів. 1.1). Ми чимало разів забуваємо про 
цю правду, що Бог існує споконвіку. Ці сло-
ва пригадують нам, що все повинні ми по-
чинати від Господа Бога. Цієї істини ми не 
можемо забути, а повинні ми її зглибити та 
нащодень захищати. Коли ми християни, то 
Бог нас єднає. Одночасно сьогоднішний день 
може також бути початком глибокої віри, 
коли разом так радінсо святкуємо празник. 
Взаємно для себе можемо бути свідками віри. 
Порожній гріб Ісуса Христа став початком 
великої віри апостолів: Петра та Івана. Те 
все, про що чули, здійснилося! Їхня вірність 
Ісусові, також з сумнівами, не допускає тепер 
місця безнадії, а виповнюється гливоким до-
вір’ям.. Христос переміг, тому і нам треба ра-
дісно і величаво закликати: Христос Воскрес.

Свято воскресіння має зробити нас новим 
людьми. Маємо мати інший погляд на світ, 

Воскресіння — Зішестя до аду. Перша
половина XVIІ ст. Дерево, левкас,

темпера, золочення Походить з каплиці 
Покладення Ризи Богородиці

с. Прохід Ратнівського району.

(Продовження з 1 сторінки)

Воскресіння Христове
— Христос нас єднає

тому що Пасха, це перехід до ново-
го місця, до нової дійсності. Маємо 
відкинути знеохочення, песимізм, 
непевність щодо майбутнього. Від-
криймо для себе світло Ісуса Хрис-
та, тому що Він є нашою дорогою. 
В цей святковий час наші спільні 
молитви направмо на добрі спра-
ви, світлі помисли, підтримаймо 
одині одних, щоб ніхто не сумував. 
Нехай Господь дає нам мудрість для 
єднання сердець і помислів, бажань 
та спільної праці. 

У цьому році відзначаємо 70-ту, 
сумну річницю акції „Вісла”. При-
гадуємо цей 1947 р., щоб краще 
вивчити коріння свого роду. Це на-
года, щоб черговий раз увійти в ро-
динні історії, які свого роду є також 
таким воскресінням, від принизен-
ня до перемоги. Старші хай перека-
зують цей сумний спомин, щоб мо-
лоде покоління з пошаною підійшло 
до жертви, яку несло покоління їх 
дідів і взяло для себе відповідні ви-
сновки, щоб не забракло їх у Церк-
ві та в суспільному, українському 
житті. З черги, хай для наших братів 
з України, які проживають у Поль-
щі, наша пам’ять про 1947 р. щоб 
була нагодою краще пізнати історію 
українців Закерзоння: Лемківщини, 

Бойківщини, Надсання, Перемищи-
ни, Ярославщини, Любачівщини 
та Холмщини. Хай ця історія буде 
прикладом збереження своєї іден-
тичності, що ми не скорилися, але 
ми вірні народові та Церкві. Хай 
ця сумна річниця пригадує про 
збереження своєї ідентичності, за 
яку постійно треба дбати, щоб інші 
її не забрали. Хай чужина не буде 
причиною, щоб забувати про свою 
батьківщину, а існування наших 
спільнот хай буде свідоцтвом віри. 
Це постійне переходження з за-
непаду до воскресіння і тому так 
важливим є бути собою як з хрис-
тиянської, так і з національної точ-
ки зору. Тому, коли голосимо слова 
про правду воскресіння — Христос 
Воскрес, то це слова надії і перемо-
ги. Хай ці слова надихають нас на 
майбутьнє, на наступні дні, тижні, 
місяці нашого життя, бо воскрес 
Господь, який умертвив смерть. 

З нагоди світлого празника 
Воскресіння Христового нашим 
Владикам, священикам, монахам, 
монахиням, мирянам та редакції 
Благовіста бажаю Божих ласк та 
щоб з радістю ми приймали Ісуса 
Христа в наших родинах. 

о. д-р Аркадій Трохановський

В Дусі та правді...
Юрія Новосільського. Приятель митця, 
Ришард Пшибильський, писав до нього: 
«Наймиліший Пане Єжи, Серце моє. Велике 
враження справила на мене фотографія, на 
якій видно не стільки деталі будівлі, як само 
існування церкви. Стоїть вона на землі, яка 
є пустирем, під тим предивним небом країв 
вже північних з неймовірно блідою, майже 
завмираючою блакиттю. Увійшла в тривож-
ний смуток, але є. Існує. Думаю, що в погід-
ний, сонячний день, коли прийдуть вірні, то 
забудуть про своє вигнання, про яке мусить 
пригадувати їм цей вражаючий пейзаж, пере-
ображений храмом».

Літургія якоюсь мірою має на меті викли-
кати в її учасників стан забуття. Про тузем-
не життя, про турботи. Херувимська пісня 
є символом такого її розуміння. Порівнюємо 
себе в ній до ангелів, заохочуємо відкласти 
життєві труднощі. Також сам храм перестає 
бути тільки фізичним місцем на землі. На за-
кінчення Утрені у Великому пості співаємо: 
«Стоячи у храмі слави твоєї, Богородице, 
себе на небі уявляємо». Але сама літургія 
вказує на справжній сенс літургійного анге-
ло- і небоуподібнення. Треба в мирі вийти 
і вернутися до світу, щоб у ньому здійснюва-
ти свою місію. Великопісна тріодь в останню 
середу Чотиридесятниці дає конкретну ін-
струкцію: «Стриманістю відвернувшись від 
насолоди страв, подбаймо про гостинність, 

бо нею — як написано — дехто, не знаючи, 
прийняв і гостив ангелів. Годуючи вбогих, ми 
годуємо того, хто нас нагодував своїм тілом». 

Виселені, а точніше цей останок, який не 
дозволив понівечити своєї тотожності, коли 
стало це можливим, почали будувати храми, 
бо як дім чи помешкання є місцем для життя 
родини, так власна церква є зовнішнім вира-
зом існування Церкви і місцем її зростання. 
Перш за все у святості, яка є Божим даром, 
котрий зібрана спільнота отримує за зусил-
ля вкладене в те, щоб Дім Божий був гідним 
його Господаря. Бо ж в Заамвонній молитві 
просимо: «Освяти тих, що люблять красу 
дому Твого». В Білому Борі і в десятках інших 
місць депортовані, їхні діти і онуки, скріпле-
ні Духом Утішителем, творили власні храми, 
щоб не забути себе, і аби показати перемогу 
правди над насильством і брехнею тоталі-
тарної системи. Депортовані у Вавилон єв-
реї у псалмі 137 відповідали: «Як нам пісень 
Господніх на чужій землі співати?». Вигнані 
греко-католики, як Слово Боже прийняли 
слова з іншого псалма — «Господня є земля, 
її повнота, вселенна і всі, що живуть на ній» 
(24,1), і краєвиди «країв вже північних» і за-
хідних прикрасили скарбами християнського 
Сходу. І десять разів у році, коли відправля-
ють у своїх храмах Літургію Святого Васи-
лія Великого, в анафорі просять Бога Отця: 
«Храм цей святий утверди аж до кінця віку». 

Просто, щиро, без сумнівів і спеку-
ляцій: ми є Твоїм народом, збуду-
вали цей дім на Твою славу. Ти є ві-
чний, отож цей дім і ті, що в ньому 
моляться не можуть пропасти. 

У Люблінському католицькому 
університеті в 1989 році прохо-
див Конгрес польських богосло-
вів, присвячений «Візантійсько-
слов‘янській  хрис тиянській 
спадщині». Після доповіді проф. 
Ришарда Лужного, яка стосувала-
ся спадщини Сходу в культурно-
му житті Польщі, слово в дискусії 
взяв отець Бронислав Дембовський, 
професор філософії, згодом єпис-
коп влоцлавської дієцезії, людина 
відкрита і заангажована в діалог 
з українцями. Розповів про зустріч 

з римо-католицьким священиком 
з півночі Польщі, який сказав йому: 
«Якби не греко-католицький клир, 
українці вже були би поляками, і ми 
не мали б з ними клопоту». Сьогод-
ні не тільки північ і захід Польщі 
є місцем, де українство іммігрантів 
для багатьох є перехідним, тимча-
совим станом. Греко-католицький 
клир є від того, щоб ввірені його 
опіці жінки і чоловіки молилися 
«в Дусі та правді». Неминучим ре-
зультатом молитви у правді буде 
пошана до власної тотожності, яку 
визначають мова і культура пред-
ків. Клопіт з різноманітністю свід-
чить тільки про власну внутрішню 
вбогість.

о. Богдан Панчак

Великий Піст ставив перед нами завдання духовного змагання. Пригадував нам про це по-
через великопосні богослужіння, а також посні практики: молитву, піст та милостиню. 
Церква заохочувала нас до рефлексій та оновлення свого життя.

Спалений рай

Світ мрій бачить як там далеко
Сонячним небом з вирію
Словами вписані лелеки
Спішать в батьківщину мою

Сьогодні березневий ранок
Стою й дивлюся на їх ключ
Спитав би чи були над Сяном
Сумний чекає їх Улюч

Слова відкриють правді двері
Сорок сьомий на проти нас
Співають правди на папері
Сповіщають гіркоти час

Василь Шляхтич

Стільки роками їх розлито
Спалили наших правд сади
Свідків тоді в Явожно скрито
Старі вертають в ті часи

Сімдесят років проминає
Сплять вічним сном наші діди
Село над Сяном було раєм
Спалили рай наш вороги...

02.03.2017 р.
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У дусі спільноти з ТЕЗЕ
Білобірський санктуарій у Білому Борі 17 березня став місцем молитовної зустрічі моло-
ді в дусі спільноти з Тезе. У молитві взяла участь українська та польська молодь з різних 
місцевостей.

На початку зустрічі присутніх: молодь, свя-
щеників, сестер-монахинь, мирян привітав 
парох Білого Бору о. Маріюш Дмитерко, який 
зробив також коротке введення до молитви. 
Звернув увагу, що Великий Піст, це особлива 
нагода, щоб поставити запитання про нашу 
віру, якою вона є і чи ми сьогодні вміємо 
прийняти хрест? Привітав також брата Ма-
цєя із екуменічної спільноти з Тезе з Франції, 
який спеціально прибув на цю зустріч. Білий 
Бір вибрано, як одне із місць в Польщі, в яко-
му спільнота з Тезе мала розповісти про свою 
діяльність та поділитися духовним досвідом 
в праці з молодими людьми. Це, як сам гість 
сказав, „Паломництво довір’я”, яке за мету 
ставить собі допомогти кожній особі станути 
в правді перед Господом Богом. 

Далі брат Мацєй розповідаючи про спіль-
ноту Тезе виголосив катехизу наприкладі 

фрагменту з євангелії від Марка про Варти-
мея, який просив Ісуса Христа про уздоров-
лення (Мр. 10,46–52). Ця наука була з черги 
введенням до праці в групах з молоддю, яку 
очолили священики та сестри-монахині (о. 
Руслан Марцішак, о. Ярослав Роман, о. Ма-
ріуш Дмитерко, о. Степан Прихожденко, о. 
Аркадій Трохановський, с. Меланія Кузьо, с. 
Наталія Маціна). Тут молодь мусила відпові-
сти на запитання поставлені під час катехизи 
братом Маціейом. 

Після праць в групах у церкві відбулася 
наступна частина зустрічі. Канонами та ре-
лігійними піснями в українській, польській 
та латинський мовах омолено ікону Розпяття 
Ісуса Христа. На завершення зустрічі молодь 
заспівала гимн Світових Днів Молоді. З чер-
ги брат Мацєй подякував за прийняття його 
та його спільноти, а о. д-р Руслан Марцішак 

подякував всім організаторам (о. 
Маріушу Дмитерку, о. Павлові По-
чекайлі) а зокрема Марті Гнат з Бі-
лого Бору, завдяки якій відбулася 
ця зустріч. Марта підготувкала про-
граму, тексти пісень та молитов, які 
були зачитані під час вечора. Одно-
часно, як організаторка у співпраці 

з парохом, запросила всіх на черго-
ву зустріч, яка відбудеться 22 квіт-
ня у Світлу суботу також у Білому 
Борі.Зустріч завершилася спільною 
тапезою для усіх, хто цього вечора 
взяв участь у молитвах.

о. д-р Аркадій Трохановський
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Спільна молитва у білобірському храмі.

Зустріч молоді в Старгарді
Молодь з Кошалінського деканату зустрілася 4 березня 2107 р. у Старгарді. У зустрічі взяли 
участь молоді люди зі Старгарду, Інська, Щеціна, Валча, Щецінка, а також з України, з Ві-
нниці, що навчаються у Польщі в Каміенному Мості біля Інська. Провідною темою зустрічі 
було питання Великого Посту та його значення для сучасної людини.

На початку учасників зустрічі привітав па-
рох о. д-р Руслан Марцішак. Опісля введення 
в молитву Молитвословом зробив о. д-р Ар-
кадій Трохановський, який розповів про се-
миразову практику молитви протягом доби 
в нашій Церкві. Пригадав у цій темі навчання 
Катехизму УГКЦ „Христос — наша Пасха”. 
Після введення, молитву Час Третій провів о. 
Руслан, а після цього надав слово Мацєйові 
Дура-Помаранському з Молодіжного Дому 
Культури, який розповів про виставу, яка 
знаходиться у старгардській церкві. Вистав-
ка, це „Хресна Дорога” на картинах виготов-
лена митцями зі Старгарду. Автор виставки 
сказав, що це дуже своєрідна Хресна Дорога. 
Кожна картина віддає особистий підхід мит-
ців до Ісуса Христа. Треба також сказати, що 
ця вистава відбуває прощу по всіх святинях 
міста Старгарду.

У другій частині зустрічі відбулася кате-
хиза, яку провів о. Аркадій. Доповідач роз-
повідав про історію творення посту, про 
символічне число 40 на прикладах зі Старого 
та Нового Завітів. Дальше пригадав, як у цій 
темі навчає нас Катехизм, що про піст може-
мо вичитати у євангеліях, про молитву св. 
Єфрема та вкінці про практику посту і чому 
маємо постити, до чого це має нас провади-
ти та який має бути плід нашого посту. Піс-
ля катехизи учасників поділено на 3 групи, 
в яких спільно з опікунами (Івоною Марці-
шак, о. Русланом та о. Аркадієм) випрацьова-
но пропозиції на час Великого Посту. 

У третій частині молодь відбула екскурсію 
до Музею Історії міста Старгард. Потім був 
обід, а в наступній частині презентація на-
працювань в групах. Молодь в практичний 
спосіб представила свої пропозиції пережи-

вання часу Великого Посту. Це була 
нагода до рефлексії та підведення 
підсумків зустрічі. 

На завершення у церкві відбу-
лося молитовне чування. Молодь 
подякувала за зустріч піснями, ка-
нонами та молитвою. 

Окрема подяка належиться п. 
Івоні та о. Руслану Марцішакам за 

спільне проведення зустрічі. Дя-
кую парафіянам Старгарду за до-
помогу, а також батькам, які при-
везли молодь. Дякую молоді, яка 
забажала взяти участь у зустрічі 
і так духовного провела цей день. 
Маю надію, що наші зустрічі будемо 
продовжувати. 

о. д-р Аркадій Трохановський

Храм прикрасила художня “Хресна Дорога”.

Свято молоді у Дрогобичі
Уже два роки все потужніше потужніше розгортється правдивий марафон святкування 
ювілею, а водночас і новітнього повернення в духовно-національне життя нації великого ми-
трополита Андрея Шептицького.

Мабуть, і справді в подіях, що відбувають-
ся впродовж двох років після освячення 
пам’ятника Митрополитові, маємо до діла з іс-
тино правдивим пошануванням його пам’яті. 
Бажання громад різних місцевостей долучи-
тися до вшанування князя Церкви Андрея на-
стільки зростає, що невеликому товариству 
«Святий Юр» часами буває важко сформува-
ти окремі делегації для участі в усіх заходах. 
Отож щойно 16 березня відбулася шептиць-
кознавча конференція у Львівському коледжі 
будівництва, архітектури та дизайну, а вже 23 
березня делегації Громадської ради «Святий 
Юр» виїхали у двох протилежних напрямках.

На бесіду з учнями та педагогами трьох 
загальноосвітніх шкіл містечка Соснівка, що 
неподалік Червонограда, на теми співісну-

вання науки й релігії в історичній ретроспек-
тиві, а також проблеми виховання молоді 
в умовах сучасного інформаційного й гло-
балізованого світу, вирушив доктор істо-
ричних наук, письменник Петро Шкраб’юк. 
Друга група виїхала до Дрогобича на Свято 
української молоді під гаслом «Андрей Шеп-
тицький — це Україна: будівничий, князь, 
лідер!», яке проводилось на базі Дрогобиць-
кого державного педагогічного університету 
ім. І. Франка.

У Дрогобичі святкування проходили 
направду з подиву гідним розмахом. Фун-
даментом свята став третій тур міжнарод-
ної науково-практичної шептицькознавчої 
конференції. На двох секціях було заслухано 
24 доповіді. Конференцію відкрив молитов-

ним співом студентський хор «Ґа-
удеамус» під керівництвом проф. 
Степана Дацюка. З коротким при-
вітальним словом до учасників 
конференції звернулися ректор 
Дрогобицького педагогічного уні-
верситету Надія Скотна, єпископ 
Самбірсько-Дрогобицької єпархії 
УГКЦ Ярослав Приріз та поет Ігор 
Калинець. Виступаючі наголосили 

на ролі Андрея Шептицького для 
сучасності і особливо для студіюю-
чої молоді, а також на велетенсько-
му дефіциті знань в українському 
суспільстві про Слугу Божого Ан-
дрея, та й інших видатних постатей 
української нації. Також владика 
Ярослав побудував цікаву і логічну 
аналогію особистості Шептицького 
із старозавітнім пророком Мойсеєм 

Дрогобицькі діти та молодь з активістами “Святого Юра”.
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Про бажану 
«безпорадність»

Звісно, інтерпретувати будь-який ху-
дожній образ, а тимпчаче образ-ікону, 
кожен з нас має право по-своєму, як 

каже народна мудрість: скільки людей стіль-
ки ж думок. На перший погляд, св. Йосиф 
на Іконі Рождества Христового зображений 
як задуманий, можливо, замучений, але чи 
є це рівноважне з безпорадністю? У зв’язку 
з останнім хочу поділитися своїми думками. 

Багато, не лише священників, але й пси-
хологів і сучасних спеціалістів від проблем 
сім’ї говорить про те, що великою проблемою 
нинішньої родини є безпорадність чоловіків. 
Науковці однозначно стверджують, що є на 
це конретні причини і просто так судити 
чоловіків за їхній теперішній стан і поведін-
ку не можна. Причин настільки багато, що 
можна про це писати окрему статтю, ще й не 
одну, тому лише поверховно доторкнусть 
цієї теми. За словами автора десяток кон-
ференцій для родин о. Пьотра Павлюкевича 
однією з причин браку відповідальності чо-
ловіків є те, що чоловіки не беруть на себе 
жодної відповідальності. Звучить парадок-
сально? Логіка в цьому є. Згаданий свяще-
ник стверджує однозначно, що головним 
чинником проблеми мужності є відсутнісь 
зразків поведінки, на яких могли б орієнту-
ватися сучасні потенційні лицарі — син не 
мав зразкового батька, батько якого був ще 
слабкішим. Поняття батьківського авторите-
ту все більше втрачає свою вартість. До того 
ж мас-медіа популяризують образ чоловіка, 
іноді, більш ніжного ніж самим жінками при-
ходиться бути. У цьогорічному різдвяному 
посланні навіть: «три жінки мироносиці, які 
рано-вранці, наражаючись на небезпеку, по-
спішатимуть до гробу, щоб помазати тіло 
Розп’ятого» виявилися сильнішими за Йоси-
фа, бо попри реальну небезпеку наважилися 
виконати свою місію. 

У святому Писанні неважко знайти об-
раз справжніх чоловіків — сильних, мужніх 
та відповідальних. Стають вони такими за 
певних умов. Благословення на цю чоловічу 

силу мають від самого Господа Бога. Ізаак по-
чув такі слова: «Того мало, що Ти слуга мій, 
щоб відновити потомство Якова, щоб при-
вести назад тих, які спаслися з-поміж Ізраї-
ля. Я зроблю тебе світлом народів, щоб моє 
спасіння дійшло до кінця світу»(Іс. 49:6). Ах, 
котрий з чоловіків не хотів би отримати таке 
благословення, ще й від самого Всевишнього!

У наших церквах багато «сезонних» пара-
фіан, для яких Різдвяне богослужіння (мож-
ливо єдине, в якому беруть участь протягом 
року) може бути єдиним джерелом Божого 
слова. І навіть тут, прийшовши, скоріш за все, 
за наказом своєї жінки чи матері, чує, що го-
лова найважливішої сім’ї усіх віків є просто-
напросто безпрадною істотою. Звісно, можна 
твердити, що людина, яка регулярно відвідує 
церкву та приймає Святі Тайни через одне 
речення не зможе зламати своїх внутрнішніх 
переконань, а сезонні відвідувачі нехай при-
ходять у храм не лише на свято. Однак ніко-
ли не знаємо, в кого і коли запалиться Божа 

іскра і спричинить до внутрішньої 
зміни. Можливо, у когось станеться 
це саме у час Різдвяних Свят. Од-
нак, наш потенційний чоловік чує, 
що можна йому бути безпорадним 
і немає потреби ставати сильнішим, 
оскільки сам захисник Ісуса Христа 
таким був.

Перший чоловік створений Все-
вишнім не справився з обов’язком, 
бо, по-перше, не зміг захистити 
свою жінку від гріха, по-друге, не 
захотів взяти відповідальність за 
свій вчинок, сховавшися перед 
Богом у кущі. Тож звідки черпати 
чоловікам силу для зразкової по-
ведінки? Звідки брати поштовх 
до запалення цієї іскри, коли, ви-
являється, навіть образ Йосифа 
підказує чоловікам бути безпо-
радними. Чому в цьому випадку 
Марія є сильною, героїчною слу-
гинею, яка виповнює Божий на-
каз, а Йосиф всього-на-всього 
другоплановим невдахою. Невже 
це не св. Йосив взяв на себе один 
з найбільших і найнебезпечніших 

обов’язків — захистити Богоматір 
від ворогів, щоб Ця могла народи-
ти Спасителя? В якого із чоловіків 
знайшлося стільки сили, щоб взяти 
на себе такий обов’язок? В якого із 
чоловіків знайшлося стільки віри 
в те, що за словами ангела його 
жінка безгрішна, а дитина в Її лоні 
непорочно зачата? Хто просто так 
погоджується на реальну небезпе-
ку, загрозу життя та зневагу з боку 
інших людей? Хто із чоловіків зміг 
бути так великим авторитетом для 
своєї сім’ї як не св. Йосиф? Чи не 
найвищим проявом героїзму було 
рішення св. Йосифа виконати це 
завдання? Згідно з Божим вченням, 
Бог дає нам вільну волю, значить 
Йосив мав би мати право вибору. 
На мій погляд вибрав мужність.

Усім жінкам, матерям, дочкам 
і сестрам бажаю, щоб чоловіки, які 
оточують їх у повсякденному житті 
були мужніми та сильними душев-
но так як св. Йосиф.

Олена Горків-Карівець

та новозавітнім апостолом Павлом. На кон-
ференції були заслухані доповіді учнів і сту-
дентів навчальних закладів.

Крім виголошення доповідей дослідниць-
ких робіт в рамках Свята української молоді, 
було проведено:

• Виставку картин вишиванок і компо-
зицій, виконаних студентами педа-
гогічного факультету Дрогобицького 
державного педагогічного університе-
ту та учнями Дрогобицької художньої 
школи;

• Шаховий турнір на базі Молодіжно-
го центру м. Дрогобича за участі 52 
учнів відділення шахів Дрогобицької 
дитячо-юнацької спортивної школи ім. 
І. Боберського;

• Концертну програму, що складалась пе-
реважно з духовних творів та пісень на 
слова Т. Шевченка.

По завершенні кожного з проведених за-
ходів молодих учасників святкувань нагоро-
джували дипломами, а їх керівників і настав-
ників — подяками Громадської ради «Святий 
Юр». Також кожен, хто долучився до прове-

дення свята, отримав від поета й громадсько-
релігійного діяча Ігоря Калинця книжечку 
про праведного митрополита Андрея.

У неділю, 26 березня Митрополит і Архи-
єпископ Ігор Возьняк посвятив у Львові чо-
тири хоругви виконані львівськими майстри-
нями для січової церкви Покрови Пресвятої 
Богородиці на острові Хортиця. Учасники 
проекту і чимало з присутніх на чині посвя-
чення вбачають у цьому множинний симво-
лізм. Найперше, що до оздоблення одного із 
знакових храмів Східної України долучились 
мешканці Західноукраїнських Земель. Симво-
лічним також було те, що освячення хоругв 
для православного храму відбулось у греко-
католицькому соборі, де спочивають останки 
Патріярха Йосипа Сліпого. 

Коротка довідка:

З 2009 року у хортицькому храмі відправля-
лися богослужіння УПЦ КП. За президент-
ства В. Януковича церкву передали УПЦ МП. 
Після Революції Гідності московські попи ви-
везли з храму вівтар і церковні речі. У січні 

Митрополит Ігор Возьняк посвятив чотири хоругви виконані 
львівськими май стринями. 

2016 року до голови Всеукраїнської 
громадської організації Союз Укра-
їнок Ореслави Хомик звернулась 
голова Запорізької організації СУ 
пані Оксана Яценко із проханням 
допомогти придбати хоругви для 
хортицької церкви Покрови Пре-
святої Богородиці.

Хоругви виготовлені за ініціа-
тивою Всеукраїнської громадської 
організації «Союз Українок» (голо-
ва — пані О. Хомик). Куратор про-
екту — пані Р. Косів, працівник На-
ціонального музею у Львові ім. А. 
Шептицького.

(ред)

Як щороку, уважно вислухала, та опісля, для кращого зрозуміння, прочитала різдвяне по-
слання владик УГКЦ у Польщі. Доволі цікавою стала ідея аналізу різдвяної ікони в кон-
тексті всього життєвого шляху Ісуса Христа, народження якого стало приводом для так 
вагомого святкування протягом літургійного року. Однак у посланні звертається увагу не 
лише на постать самого Спасителя, а й на інші біблійні особи, які посідають вагоме місце 
у життєписі Новонародженого. Особливо мою увагу звернула інтерпретація постаті св. 
Йосифа, який за словами послання є: «уособленням нашої безпорадності».

Святя Родина.

Допоможи ближньому

Католицькі єпископи України закликали Церкву у Польщі надати душпас-
тирську опіку тисячам українцям-заробітчанам

Голова Комісії душпастирства ро-
дин українського єпископату звер-
нув увагу, що ситуація українських 
сімей складна, бо на сході України 
досі триває війна. Не полегшує 
справи також скрутне економічне 
становище в країні.

Єпископ-помічник Кам’янець-
Подільської дієцезії РКЦ, який бере 
участь у 375-й пленарній зустрічі 
Конференції єпископів Польщі 
у Варшаві, підкреслив, що багато 
українців втрачає надію на поліп-
шення ситуації в країні. Звідси така 
велика еміграція. Сім’ї розділяють-

ся — наприклад, коли хтось із по-
дружжя їде на заробітки за кордон. 
Насамперед це впливає на дітей 
і нерідко змушує їх страждати.

«У зв’язку з цим Конференція 
єпископів України латинського об-
ряду звернулася до поляків і Церк-
ви в Польщі з проханням надати 
душпастирську опіку тисячам 
українців, які працюють у вашій 
країні, хоч би яке було їхнє вірос-
повідання», — сказав єпископ. Він 
також вказав, що особливо допо-
могти можуть священики й черни-
ці, які працювали в Україні та зна-
ють мову. «Де можна знайти кращу 
опіку, ніж при церквах і парафіях? 

Конференція католицьких єпископів в Україні звернулася до Церкви 
у Польщі з проханням надати душпастирську опіку тисячам українців 
різних віросповідань, які працюють у Польщі, розповів єпископ Радослав 
Змітрович у розмові з КАІ.

(Закінчення на 10 сторінці)
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Календарю чверть століття
Чверть століття тому, на Різдво 1991 року, греко-католицька спільнота у Польщі отримала 
до рук перший випуск альманаху «Календар Благовіста», який від того часу друкується систе-
матично як щорічне видання. Альманах має популярно-науковий характер, а окремі статті, 
друковані на його сторінках, автори мають право зараховувати до добірки своїх наукових до-
сліджень. Він задуманий як збагачення одного з прошарків нашого духовного життя у Польщі.

Сьогодні над виданням працює колектив 
у складі: Богдан Тхір, Дарій Гаврилець, о. Бог-
дан Панчак — від початку існування. Кален-
дарну частину складає: о. Тимотей Т. Коцур 
ЧСВВ, над добіркою історичних дат працює 
д-р Зенон Боровець, натомість шематизми 
наших єпархій у Польщі подають о. Павло 
Добрянський та о. Павло Рогунь.

У першому, досить скромно оформлено-
му, випуску календаря у вступному слові вла-
дика Іван Мартиняк відзначав: «Церковний 

календар зі своєї природи звертає нашу увагу 
на час і пригадує про паломництво в дорозі 
до Бога. […] Ці скромні листки пригадують 
нам перш за все історію спасіння записану 
в рядках подій Спасителя, Пресвятої Діви 
Марії та святих. Кожен день, це заклик Бога 
до нас, а заразом наша відповідь на цей за-
клик. І так його читайте. Хай він пригадує 
вартість часу. […] Хай він станеться добрим 
дороговказом до церковного життя в літур-
гійному вимірі».

Календар з нами вже двадцять п’ять літ. 
За цей час на його сторінках друковані були 
офіційні документи Церкви, статті богослов-
ського характеру, аналітичні дослідження, 
поетичні та літературні твори, статті на іс-
торичні теми, поширені краєзнавчі розвід-
ки. Окреме, важливе, місце у ньому займають 
постійні рубрики: Рік у ретроспективі істо-
ричних подій, Пом’яни Господи душі слуг 
Твоїх та Шематизм греко-католицького ду-
ховенства в Польщі.

З нагоди ювілею редакція отри-
мала вітання від віце-маршалка 
Вармінсько-Мазурського воєвід-
ства п. Мирона Сича, Вармінсько-
Мазурського воєводи п. Артура 
Хоєцького. Вітання надійшли та-
кож від Кабінету Прем’єра Польщі, 
де, між іншими, відзначено: Uprzej-
mie dziękuję za przekazany Prezesowi 
Rady Ministrów Pani Beacie Szydło 
almanach „Kalendarz Błahowista”, 

zawierający wiele cennych informacji 
o czasach komunistycznych prześla-
dowań Ukraińskiego Kościoła Grec-
kokatolickiego i przedstawiający też 
współczesne oblicze Kościoła. Proszę 
o przyjęcie życzeń kolejnych udanych 
inicjatyw wydawniczych służących 
wiernym Kościoła Greckokatolickie-
go oraz przybliżających jego historię 
i dziedzictwo innym mieszkańcom 
naszej Ojczyzny. (ред)

Фінал Архиєпархіяльного
Конкурсу Біблійного Знання

У суботу 25 лютого Катехитична комісія Архиєпархії перемисько-варшавської організувала 
фінал Конкурсу біблійного знання для учнів гімназії. Проходив він в аулі ім. М.Г. Детріхув Гума-
нітарного факультету Вармінсько-мазурського університету в Ольштині. Метою конкурсу 
було мотивувати учнів до користування Святим Письмом, пізнати історію спасіння виходу 
ізраїльського народу з єгипетської неволі, ознайомити з новим Катехизмом УГКЦ — Христoс 
наша Пасха, осмислити значення переказу віри та формувати еклезіальну тотожність мо-
лодого греко-католика.

Обсяг матеріалу обіймав: загальне знання 
про Святе Письмо на основі Катехизму УГКЦ 
та книгу Виходу Старого Завіту. Ця книга 
ключова для розуміння Пасхи. Учні мали 
змогу ознайомитися з Мойсеєвим законом 
про Пасху. Господь зобов’язав євреїв цей за-
кон виконувати та передавати з покоління 
в покоління. Одним з елементів цього зако-
ну було бути готовим до дороги. Готовість 
виявлялась через стегна підперезані, взуття 
на ногах, палиці в руках. Християнин це той, 
хто готовий іти в дорогу, вийти з неволі грі-
ха, щоб зазнати радості зустрічі з Всевишнім. 
Конкурс дав змогу краще засвоїти молоді ро-
зуміння Христової пасхи. 

До фіналу закваліфікувалося 52 учнів. 
Вони перемогли у шкільно-парафіяльному 
етапі, який проведено в половині грудня 
минулого року в школах трьох північних де-
канатів архиєпархії та Перемишлі. 

Під час оцінювання заповнених тестів ко-
місією учні мали змогу ознайомитися з од-
ною з найбільших університетських бібліо-

тек. Штатні працівники університету — Іван 
Курій та Павло Пєтночка повели учнів також 
по академічному містечку. Обід в студентскій 
їдальні був нагодою перепочити після поба-
ченого та пережитого. 

Проголошення результатів Конкурсу від-
булось в ольштинській церкві. Лауреатами 
стали: 

• І місце: Борівець Ольга, кл. ІІ, гімназія 
в Банях Мазурських, катех. — с. Мирос-
лава Гнилиця

• ІІ місце: Шкраба Роман, кл. І, гімназія 
у Варшаві, катех. — с. Олена Брояка 

• ІІІ місце: Бабіцка Клавдія, кл. ІІІ, гім-
назія в Гурові Іл., катехит — с. Дам’яна 
Вільховська

До першої десятки увійшли: Мазурак 
Матвій з Варшави, Максим’юк Богдан та 
Донченко Єва з Гурова Ілавецького., Житко 
Орест з Варшави, Максим’юк Василь з Гурова 
Ілавецького, Назаровіч Катерина з Перемиш-
ля, Третяк Віталій з Гурова Ілавецького, Сто-

лиця Михайло з Млинар-Пасленка 
та Лихач Андрій з Круклянок. 

Голова та члени Катехитичної 
комісії вручили переможцям на-
городи та грамоти всім учасникам 
конкурсу. Успіхи учнів це також 
досягнення катехитів. За їх працю 
подякував голова комісії. 

Слід відзначити, що фінал Кон-
курсу біблійного знання завжди 
відбувається на півночі Архиєпар-
хії. Вперше взяли в ньому участь 
учні з Перемишля, яких привіз ка-
тихит о. Дмитро Лєшко. Прибули 
теж учні з Варшави, які завоювали 
високі місця.

Від органазаторів дякую ректору 
Вармінсько-мазурського універси-
тету п. проф. Ришарду Гурецькому 
за надану можливість провести тут 
конкурс. Дякую членам конкурсної 
комісії. 

Конкурс біблійного знання, це 
одна з форм сіяння зерна Боже 
Слово. І сіємо Його з надією, що 
в майбутньому буде що пожинати. 
Хай Господь благословить катихи-
там в їх благородному труді а уми 
та серця молоді вчинить родючою 
нивою.

о. митрат Іван Лайкіш 
Голова Катехитичної комісії

Учасники конкурсу перед ольштинським храмом.

“Календар Благовіста” в громаді вже двадцять шість років.
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Єпископ Іван Снігурський
Греко-католицький священик, а згодом Перемиський єпископ, 18 травня 1884 року в селі Бе-
рестяни на Самбірщині в священичій родині. Батько, священик, парох села Берестяни. Мати 
походила із священичого роду Вербицьких.

Іван Снігурський середню освіту здобув 
у Самбірській гімназії і в 1800 році пере-
їхав до Львова де 4 роки студіював філо-

софію і богословію на Львівському універ-
ситеті. У 1804 році переїхав до Відня, де на 
університеті поглиблював свої знання. У 1807 
р. з рук перемиського єпископа Антона Анге-
левича прийняв дияконські свячення.

У 1811 році був рукоположений в свяще-
ничий сан, у тому ж 1811 р. отець Снігур-
ський захистив докторат з богословія і почав 
працювати початково професором, а з 1817 р. 
деканом теологічного відділення Віденського 
університету. У березні 1818 р. австрійський 
цісар Франц Йосиф номінував Івана Сні-
гурського на єпископа одної з найдавніших 
в Україні і найстаршої в Галичині Перемись-
кої єпархії. В серпні 1818 р. тодішний Галиць-
кий митрополит Михайло Левицький провів 
церемонію інтронізації перемиського єпис-
копа Івана Снігурського.

З перших днів своїх єпископських послу 
молодий, енергійний, високоосвічений єпарх 
Іван Снігурський присвятив себе праці для 
добра Церкви і українського народу. Одним 
з пріотетів його діяльності було наладнання 
і поширювання освіти головно серед селян. 
У тісній співпраці з крилошанином УГКЦ 
Перемиської капітули, вченим філологом, 
культурно-освітним діячем о. Іваном Могиль-
ницьким засновує єпарафіальні школи, в яких 
могли навчатися селянські діти. Вчителями 
в тих школах були головно дяки. Таким чином 
виникла потреба освічених дяків-вчителів. 
Тому при сприянні єпископа Івана Снігур-
ського діє у Перемишлі дяко-вчительсчкий 
інститут, ректором якого стає крилошанин 
Іван Могильницький, автор шкілних підруч-
ників українською мовою і опікин народних 
шкіл. В інституті навчалися селянські сини на 
дяків- вчителів до єпарафіальних народних 
шкіл. Щоб дати змогу навчатися незаможним 
студентам, єпископ Снігурськуй з власних 
коштів виділяв стипендії. Для того, щоб під-
нести рівень навчання в народних школах, 
треба було забезпечити їх підручнуками, які 
до тієї пори були переписувані відручно дя-
ками, вчителями і учнями. Тому-то в 1829 р. 
єпископ Снігурскуй купує від поляка Голум-
бієвського друкарню і домагається дозволу на 
заснування української друкарні в Перемиш-
лі. В цій друкарні почато масово друкувати 
підручники для народніх шкіл, що спричини-
ло розвиток шкільництва.

У 1832 р. на 697 парафій було вже 385 
шкіл, в яких навчання велося українською 
мовою. Крім шкільних підручників в дру-
карні також друкувавися ‘’руські книги’’ 
староцерковною мовою, а згодом україн-
ською. Єп. Іван Снігурський був активним 
діячем і активно підтримував діяльність 
першого в Галичині культурно-освітнього 
товариства званого ‘’Товариство Галицьких 
греко-католицьких священиків’’ заснованого 
в Перемишлі у 1816 р. тодішнім перемиським 
єпископом Михайлом Левицьким, пізнішим 
митрополитом. Метою діяльності товариства 
був розвиток рідного шкільництва і освіти 
загалом, також серед селян. Товариство вида-

вало і розповсюджувало українську літерату-
ру, домоглося від адміністрації впроваджен-
ня навчання українських дітей Галичини 
рідною мовою. Праця Товариства відіграла 
велику роль і стала освітньо-культурним 
центром Галичини. 

У 1826 році перемишляни обирають єп. 
Снігурського почесним головою філосов-
ського факультету Перемиського ліцею. Його 
глибоко християнський, науковий, мораль-
ний та національний авторитет, його послі-
довність в сповідуванні Божих правд мали 
визначний вплив на виховання ліцейської 
молоді. У 1780 році владика Максиміліян 
Рило заснував в Перемишлі першу духовну 
семінарію, яка діяла лише до 1783 р. і щойно 
в 1845 р. заходами єп. Івана Снігурського 
створено другу в Галичині Перемиську греко-
католицьку семінарію, в якій здобували осві-
ту майбутні галицькі священики. У 1945 р. 
Перемиську духовну семінарі ліквідували 
більшовицькі окупанти. 

Єпископ Снігурський був великим 
книголюбом, завдяки ньому при греко-
католицькій катедрі постала велика, над-
звичайно цінна бібліотека. Владика Сні-
гурський часто візитував парафії у своїй 
єпархії і заохочував священиків до ведення 
просвітницько-культурної й громадської 
праці серед парафіян, пояснюючи, що можна 
бути ревним священиком сповняючи гідно 
свій священичий обов’язок супроти Хрис-
тової Церкви і водночас можна бути живим 
членом своєї парафії, патріотом своєї нації, 
заанґажованим в справи, які торкаються 
життєвих проблем свого середовища і на-
роду, збереження і розвитку рідної освіти, 
культури і мови. Серед численних форм бла-
годійної діяльності єпарха слід згадати між 
іншими: створення фонду допомоги вдовам 
і сиротам, відновлення брацтва Св. Миколая 
в Перемишлі, яке допомагало бідним студен-
там, що навчалися в перемиським ліцею, та 
багато інших. 

Дбав також єп. Снігурський і про музичну 
освіту. У 1829 році заснував перший в Гали-
чині церковний хор при перемиській кате-
дрі. Першим диригентом і опікуном хору був 
греко-католицький священик, крилошанин 
перемиської капітули, український компози-
тор і диригент Іван Лаврівський (1823–1873). 
Хор виконував не лише літургійну музику, 
але також духовну музику славних світових 
композиторів. З хором був тісно пов’язаий о. 
Михайло Вербицький, початково як учасник, 

а згодом як композитор і диригент. 
Для хору єп. Снігурський спрова-
див з Чехії диригента Алоїза Нанке 
та музикознавців і композиторів: 
Вікентія Серсавія та Францішка 
Лоренца, що значно піднесло му-
зичний рівень хору, на базі якого 
згодом сформувалася так звана 
‘’Перемиська музична школа’’, ду-
шею якої став о. Михайло Вер-
бицький та його творчість, а також 
диригент хору Іван Лаврівський. 
Їхніми послідовниками стали відо-
мі українські композитори: Сидор 
Воробкевич (1836–1903), Порфірій 
Бажанський (1836–1920), Віктор 
Матюк (1852–1912) та інші. Пере-
миська музична школа відіграла ве-
лику ролю в розвитку хорової музи-

ки в Галичині. З цієї школи вийшло 
чимало композиторів, диригентів 
співаків, музикантів.

Завдяки інціятивам і діяльності 
єп. Івана Снігурського та його одно-
думців і послідовників Перемишль 
став культурно-освітним осередком 
і центром музичної освіти, що запо-
чаткувало українське національне 
відродження в Галичині. 

24-го серпня 1847 року пре-
освященний владика Іван Снігур-
ський відійшов до Отця Небесного, 
щоб від Нього отримати нагороду 
за заслуги для Христової Церкви 
і українського народу. Помер і по-
хоронений Владика Снігурський 
в княжому городі Перемишлі.

Анізія Путько-Стех

«Моє до вас прохання
— моліться і працюйте»

2 квітня 2017 року в Патріаршому соборі Воскресіння Христового урочис-
тою Літургією Українська Греко-Католицька Церква відсвяткувала 40 
років з дня архиєрейської хіротонії Архиєпископа-емерита Блаженнішого 
Любомира (Гузара).

«Сьогодні пригадуємо подію, — 
розповів Блаженніший Любомир, 
— яка сталася рівно 40 років тому 
в храмі монастиря Святого Теодора 
студита у Гроттаферрата біля Рима. 
Блаженніший патріарх Йосиф ви-
святив трьох єпископів: владику 
Степана (Чміля), владику Івана 
(Хому) і мене. Про цю подію остан-
нім часом багато говориться, пи-
шеться. Ця подія як причину мала 
турботу за існування нашої Церкви 
в Україні та світі. Патріарх Йосиф 
боявся, що жорстокі переслідуван-
ня нашої Церкви можуть заподіяти 
великої шкоди. Тому він відважився 
на такий дуже особливий крок».

«Хочу згадати щось із того ми-
нулого і про щось просити вас», 
— сказав Блаженніший Любомир. 
«Якимсь Божим провидінням ста-
лося так, що із тих у монастирській 
церкві присутніх залишився живим 
тільки я. Я почуваюся до обов’язку 
насамперед подякувати всім при-
сутнім за святі молитви, за те, що 
сьогодні особливо згадали той час, 
ті переживання. Але було б дуже 
мало, якби я просив за молитви 
тільки тоді присутніх у Гроттафер-
рата у монастирській церкві. Хочу 
дуже сердечно попросити вас, аби 
у своїх молитвах ви згадали сотні, 
тисячі людей, яких також турбувала 
проблема існування нашої Церкви. 
Бо завдяки їм, що так жертвенно 

були готові нести тягар пересліду-
вання, завдяки їхній вірності свя-
тій Церкві наша Церква сьогодні 
існує», — наголосив ювіляр.

« З в і д с и ,  —  п р о д о в ж и в 
Архиєпископ-емерит, — моє дру-
ге до вас прохання. Часи лютого 
переслідування минули, але перед 
нами завжди залишається те саме 
завдання, та сама турбота, аби 
наша Церква, у повному значенні 
цього слова, була отою Церквою, 
де люблять Господа Бога, де готові 
жертвенно послужити один одному. 
Моє до вас прохання, від імені моїх 
тих співбратів з минувшини, прошу 
вас, моліться і працюйте, аби наша 
Церква розвивалася, жила і в той 
спосіб прославляла Бога й служила 
нашому народові!»

Департамент інформації УГКЦ

До 40 років з дня архиєрейської хіротонії Блаженнішого Любомира

Архиєпископ-емерит Блаженніший Любомир (Гузар).

Собор Воскресіння Христового.
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Єпархіальний 
художній біблійний конкурс для 

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

Виходу”,
2. Мета конкурсу:

• поглиблення знання про Святе Письмо
• поглиблення християнського життя
• зацікавлкення Святим Письмом в родині.

3. Учасники:
• діти дошкільного віку
• учні початкової школи — 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 Пись-

мом і активності на катехизі, у школі та вдома.
Етапи Біблійної олімпіади:
І етап — шкільно-парафіяльний:
1. Кожен парох отримає запитання до І етапу біблій-

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

• Знання з Книги Виходу, розділи 1–20.
• І етап провести до 30 березня 2017 р.
• Зголошення учасників:
• До 30 квітня 2017 р. просимо зголосити по двох 

переможців з ґімназії та середніх шкіл. Комісія 
може допуститу більшу кількість учасників до ІІ 
фінального етапу. 

• Переможці парафіяльного етару візмуть участь 
в ІІ фінальному етапі.

• У Комісії, яка буде оцінювати праці учасників 
конкурсу можуть бути священики, катехиткі та 
вчителі української мови, щонайменше дві особи.

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

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

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

ІІ етап — 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

Цікаві факти
із біографії кардинала Сліпого

(Продовження з 4 сторінки)

Собору, вніс прохання-пропозицію піднести Україн-
ську Греко-Католицьку Церкву до патріяршої гідності. 
Того року з’явилися для цього юридичні можливості: 
на ІІ Ватиканському Соборі ухвалили Кодекс канонів 
Східних Католицьких Церков, однією — і сьогодні най-
більшою — з яких є УГКЦ. Їх поділили на три групи 
— Церкви на чолі з митрополитом, на чолі з верховним 
архієпископом та на чолі з патріархом. Патріярший 
устрій визнали найвищим у церквах східної традиції.

Та новообраний Папа Римський Павло VI відмо-
вив Сліпому піднести УГКЦ до статусу патріярхату. 
Мовляв, доки греко-католицька церква в Україні існує 
нелегально, Патріярхат давати зарано. Проте 1975-го 
дозволив кардиналу Йосипові Сліпому вживати титул 
„патріаярх”. Однак уже його наступник — кардинал 
Мирослав-Іван Любачівський, який очолював УГКЦ 
у 1984–2000 роках, — про патріярший статус сво-
єї Церкви не згадував. Ця ідея виринула знову після 
легалізації й відродження УГКЦ в Україні. Особливо, 
коли за митрополита Любомира Гузара кафедру гла-
ви Церкви перенесли до Києва. Рим надав главі УГКЦ 
статус Верховного архиєпископа. Це вище від митро-
полита, але нижче від патріярха. Водночас, це остання 
сходинка перед набуттям церквою статусу Патріярхату.

Допоможи ближньому
(Продовження з 7 сторінки)

Добре було б, якби єпископи призначили координато-
ра, відповідального за таку діяльність».

Єпископ Радослав Змітрович розповів про одну 
з ключових проблем, яка полягає в тому, що багато 
українських подружніх пар і родин перебувають поза 
Церквою та не мають жодних відносин із Богом. «Без 
Бога важче розв’язувати проблеми в сім’ї. Міграція 
також часто зумовлює кризи, ба навіть загрожує роз-
падом подружжя».

Унаслідок війни на сході України посилилася вну-
трішня міграція, і це для таких мігрантів значною мі-
рою призначена допомога, яку Церква надає насампе-
ред через установи «Карітас». «Мігрантів приймають 
також сім’ї. Прекрасний прикладом допомоги — діяль-
ність Апостольського Нунція в Україні архієпископа 
Клаудіо Ґуджеротті, який нещодавно знову відвідав 
Донбас, де нині триває війна. Дуже добре й чітко ви-
глядає розподіл допомоги, ініційованої Папою Фран-
циском. Потрібно також пам’ятати про тисячі свяще-
ників і мирян, які щоденно допомагають мігрантам, 
воліючи залишатися анонімними», — сказав єпископ-
помічник Кам’янець-Подільської дієцезії. 

Під зорями весна ще буде спати…

Під зорями весна ще буде спати,
Ще місто мла вкриватиме густа,
А ми до церкви підем привітати
Воскреслого Христа.

А в церкві так велично, світло буде,
Заграють дзвони із церковних веж,
і разом з ними заспівають люди:
„Христос воскрес!”

У поле, в ліс, де сніг останній тане,
У досвіток покотиться луна,
А там зі сну прокинеться і встане
Дзвінка весна.

І зійде сонце, наче кругла паска,
Мов писанка, розквітне вся земля -
Радіймо, друзі! Великодня казка
Гаївкою хай серце звеселя!

Співаймо, друзі, в великоднім колі
І Господа воскреслого молім,
Щоб обновивсь весною щастя й долі
Наш Рідний край, наш Дім. 

Роман Завадович


